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”Det råder en konflikt mellan den svenska förvaltningsprocessen och en modern 
syn på rätten till en rättvis rättegång”  fredrik bergman, centrum för rättvisa
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Mentorprojektet 
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Obegränsad  
kompetensutveckling 
till ett fast pris
Kompetensutveckling kan vara tidskrävande, dyrt och intensivt.  
Därför har vi designat ett digitalt koncept som är mer flexibelt  
och effektivt. Beställ vårt digitala kursabonnemang och ta del  
av följande fördelar: 

• Tillgång till hundratals digitala endagskurser, nyhetsdagar  
     och frukostseminarium till en fast engångssumma. 

• Kontroll över din utbildningskostnad 

• Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser 
 
 
          Läs mer på nj.se/abonnemang   

Obs. Samtliga kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer
avseende professionell fortbildning av advokater.
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i medier uppmärksammas advokater numer inte sällan på ett nega-
tivt sätt. Allt för få gånger riktas ljuset mot alla de advokater 
och jurister som driver på samhällsutvecklingen på olika sätt. 
En utveckling som blir allt tydligare på olika områden. Såväl 
nationellt som internationellt pågår en allmän judikalisering 
av samhället. En framväxt som gillas av många men inte alla. 
Den är särskilt tydlig inte minst inom människorättsjuridiken. 
Ett exempel är miljömålen, där individer eller organisationer 
stämmer stater för underlåtenhet att vidta tillräckligt snabba 
och effektiva åtgärder mot den globala uppvärmningen. En un-
derlåtenhet som de hävdar kränker grundläggande mänskliga 
rättigheter. Om det talade advokat Percy Bratt på de senaste 
Advokatdagarna, läs mer i Advokaten nr 9, 2021.

Och i Sverige har stiftelsen Centrum för rättvisa i 20 år 
drivit rättsfall åt människor som fått sina fri- och rättigheter 
kränkta, läs mer på s. 14. Paula Röttorp har suttit i stiftelsens 
styrelse i 15 år medan hon arbetat som advokat och affärsju-
rist. Sedan nyår är hon senior jurist hos Centrum för rättvisa 
med huvuduppgiften att driva processer i domstolarna. Civil 
Rights Defenders är liksom Centrum för rättvisa en organi-
sation som i Sverige driver frågor om mänskliga fri- och rät-
tigheter mot stat och myndigheter. Organisationen är inte 
lika frekvent i domstolsprocesser utan vänder sig ofta till 
tillsynsmyndigheter i Sverige och granskningsmekanismer 
internationellt. 

fast även inom andra centrala delar av samhället gör advokater och 
jurister stor nytta för samhällsutvecklingen. I denna tidnings 
Fokus berättar vi om den svenska fastighetsmarknaden som 
är glödhet. Det handlar om enorma värden och mycket kom-
plexa transaktioner och juridik. Advokat Johan Gadd beskri-
ver det som att advokaterna inte sällan får vara ordningsmän i 
klassen. När parterna har skakat hand, får advokaterna bena ut 
och strukturera juridiken, och hjälpa till att ro affären i hamn.

Det kan vara värt att tänka på i tider av ”advokatbashing”.
Tom Knutson
Chefredaktör 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

varför är det så lätt att tro att gräset är grönare på andra 
sidan? Kanske handlar det om att man vill ha en föränd-
ring och att det är enkelt att intala sig själv att det man 
inte känner till är bättre än det man har. Drömmar och 
förhoppningar om bättre villkor på olika sätt har nog de 
flesta. Problemet kan vara att det skapar ett flyktbeteen-
de där man lämnar det man har utan att inse 
att gräset på andra sidan troligtvis inte håller 
sig grönt av sig självt. Gräset är som grönast 
där man vattnar och det behöver man göra 

både där man står och på andra sidan.
Efter att ha arbetat som ombud i 

skilsmässor i många år kunde jag 
i vissa fall se hur ett flyktbete-

ende från en relation till en 
annan inte nödvändigtvis 
ledde till ett bättre liv. Ut-
gångspunkten borde inte 
vara att man lämnar för 
en tro på något annat, 
som man inte känner 
till, utan snarare att man 

vet att den egna gräsmat-
tan inte går att underhål-
la, trots att man försökt. Eller förstås 

om man far illa på den gräsplätt 
där man står.

en viktig fråga där Advokat-
samfundet år 2022 ska göra 
en aktiv satsning på att 
vattna och ge näring till 
den egna gräsmattan är 
när det gäller frågan om 
kvinnliga advokater och 
delägare. Statistiken vi-
sar fortfarande att allt-
för många kompeten-
ta kvinnliga jurister 
lämnar advokatbyrå-
erna innan de blir ad-
vokater eller delägare. 

Trots att majoriteten 
av nyanställda jurister 

på advokatbyråerna är kvinnor, 57 procent, blir enbart  
35 procent advokater och ännu färre delägare, 29 procent. 
Statistiken har sett liknande ut i alltför många år och det 
är dags att det sker en förändring. Jag vet att många ad-
vokatbyråer arbetar aktivt med dessa frågor men det går 
långsamt och vi förlorar alltför många kompetenta juris-

ter som vi vill ha kvar i advokatkåren. 
För att bidra till en förändring skapar där-

för Advokatsamfundet i år ett helt nytt men-
torskapsprogram – MOA. Det riktar sig till 
nyblivna advokater, både kvinnor och män, 
som långsiktigt vill fortsätta vara verksam-
ma på advokatbyråer och utveckla sitt led-
arskap. Anledningen till att programmet rik-
tar sig till både kvinnor och män är att olika 
perspektiv behövs för att gemensamt kunna 
skapa arbetsmiljöer med större mångfald 
och jämställdhet. I mentorskapsprogrammet 
som pågår ett år kommer man att erbjudas 
både teoretisk utbildning inom ledarskap 
och gruppdiskussioner tillsammans med 
andra adepter och mentorer från nätverken 
Hilda och Ruben. 

det känns väldigt spännande och roligt att i det nya mentor-
skapsprogrammet fokusera på kåren och erbjuda yngre 
advokater en chans till ökad kunskap om de egna möj-
ligheterna att utvecklas som advokat. Kanske kan det 
vara så att vissa lämnar advokatbyråerna för tidigt i tron 
att gräset är grönare på en annan arbetsplats? Om fler 
yngre advokater stannar kvar finns förhoppningsvis en 
chans att de ser större möjligheter att ge näring åt den 
egna gräsplätten, näring som kan ge både dem själva och 
byråerna ett ännu grönare gräs. Ansök nu om du är en 
av de nyblivna advokaterna som funderar över din fort-
satta karriär! 

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

Där gräset
är som grönast

FÖR ATT 
BIDRA TILL EN 
FÖRÄNDRING 

SKAPAR DÄRFÖR 
ADVOKAT- 

SAMFUNDET I ÅR 
ETT HELT NYTT 
MENTORSKAPS-

PROGRAM 
– MOA. 



Den av våra ärade kollegor som känner att hon/han har för många medarbetare kring sig eller för få, kanske kunde  
vara intresserad av ett mellanting och ansluta sig till vår advokatfirma som normalt hyser åtta advokater, men på grund  

av pensionsavgångar efter nyår endast kommer att bestå av tre. Vi erbjuder trevligt folk och god ordning i välskött  
semiantik lokal. Advokatfirman, som bildades 1978, är relativt väl inarbetad. Byråns motton är

ONE – Ordning Noggrannhet Engagemang  KGH – Kamratlighet Glädje Humor  GG – Gjort är Gjort (dvs få saker ur händerna)

Väcker detta frieri intresse välkomnas kontakt till byråns grundare Björn Rosengren.

Välkommen!

Advokatfirman Björn Rosengren HB, Birger Jarlsgatan 73-75, Stockholm
bjorn.rosengren@barrister.se  0707-816 216, 08-545 153 50
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NYHETER

Timkostnadsnormen: 
17 kronor i höjning

Timkostnadsnormen för 
2022 är 1 442 kronor för 
den som är godkänd för 

F-skatt. Beloppet innebär en höj-
ning med 17 kronor, eller knappt 
1,2 procent, jämfört med 2021. 
För den som inte har F-skatt är 
timkostnadsnormen 1 097 kr.

Timkostnadsnormen styr 
ersättningen för advokater och 
jurister med uppdrag som till 
exempel offentliga försvarare, 
målsägandebiträden och offentli-
ga biträden.
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Bolag som används 
för brott utreds

Justitierådet Johan Da-
nelius ska på regering-
ens uppdrag utreda hur 

det kan motverkas att aktiebolag 
och andra företag används för 
att begå brott och oegentligheter. 
Danelius ska bland annat redovisa 
de för- och nackdelar som finns 
med nuvarande undantag från re-
visionsplikten för små aktiebolag 
respektive en återinförd revisions-
plikt för sådana bolag, samt före-
slå de författningsändringar som 
skulle krävas vid ett eventuellt 
återinförande, och bedöma om bo-
lagskapningar bör kriminaliseras.

Dir. 2021:115 Bolaget 
som brottsverktyg

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt.

Antalet anmälningar minskade
Advokatsamfundet fortsätter 
arbetet med en förstärkt sats-
ning på advokatetiken. Under 
2021 minskade antalet anmäl-
ningar mot advokater jämfört 
med året innan.

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog under det gång-
na året emot 476 anmälningar 
mot advokater. Det är närma-
re 13 procent färre anmälning-
ar än under 2020. Under sam-
ma tid ökade antalet advokater 
med nära 3 procent. Advokat-
samfundets styrelse tog upp 59 
disciplinärenden på initiativ av 
generalsekreteraren under 2021, 
som ett led i Advokatsamfundets 
proaktiva tillsyn.

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 Ad-
vokatsamfundet, jämfört med 
476 anmälningar under 2021. Det 
innebär att antalet anmälningar 
under den tiden minskade med 
strax över 20 procent, trots att 
antalet advokater ökade med 
83 procent – från 3 535 advoka-

ter år 2000 till 6 469 advokater 
år 2021.

– Advokatsamfundet arbetar 
långsiktigt med advokatetiken 
på flera sätt och gör stora sats-
ningar inom området. Inträdes-
kraven för att bli advokat är höga 
och innefattar bland annat krav 
på godkänd advokatexamen, som 
har fokus på advokatetik. Vi har 
obligatorisk vidareutbildning  
18 timmar per år för alla advoka-
ter, och bedriver också en proak-
tiv tillsyn över advokater och 
advokatbyråer. Vi fortsätter sats-
ningen för att Sveriges advoka-
ter ska hålla en fortsatt hög etisk 
nivå, bland annat genom infor-
mation om advokatetik på sär-
skilda sidor i varje nummer av 
tidskriften Advokaten och med 
etikutbildningar, säger Mia Ed-
wall Insulander, Advokatsam-
fundets generalsekreterare.

arbetet med en eventuell höjning av 
det högsta beloppet för straffav-
giften i disciplinärenden, som 
initierades under förra året, 
fortgår. En arbetsgrupp har ta-
git fram ett förslag som nu är 
på remiss hos Advokatsamfun-

dets avdelningar. Samfundet kan 
dock inte ändra straffavgiftens 
storlek självt, utan det krävs en 
lagändring.

totalt behandlades 647 ärenden av 
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd under 2021. De flesta av 
ärendena avgjordes av någon 
av de tre prövningsavdelningar 
som finns inom disciplinnämn-
den. Prövningsavdelningarna 
hänsköt under året 148 ärenden 
för att avgöras av disciplinnämn-
den i plenum. Disciplinnämn-
den i plenum avgjorde totalt 220 
ärenden under 2021. Av dem led-
de 149 ärenden till att advoka-
ten fick en påföljd. I 86 fall blev 
påföljden en erinran, och 44 ad-
vokater fick varningar. Den näst 
strängaste påföljden, varning 
med straffavgift, tilldelades ad-
vokater i 15 fall. Under 2021 ute-
slöts fyra advokater ur Advo-
katsamfundet, varav en genom 
beslut av Högsta domstolen.

Antalet advokater som tillde-
lades någon av de tre strängas-
te påföljderna var ungefär sam-
ma som året innan: 63 advokater 
2021 (57 advokater 2020).

ADVOKATSAMFUNDETS DISCIPLINÄRA VERKSAMHET 2021

Problematiskt att 
lagstifta om gäng

Även om brottsligheten 
är ett stort samhälls-
problem som behöver 

bemötas med lagstiftning är det 
problematiskt att skärpa straff 
för brott i ”kriminella nätverk”, 
när det inte finns någon legal de-
finition av begreppet. Det påpekar 
Advokatsamfundet i sitt remiss-
svar över betänkandet Skärpta 
straff för brott i kriminella 
nätverk (SOU 2021:68). Advokat-
samfundet skriver bland annat att 
förslagen riskerar att ”innebära 
oklarheter vid tillämpning och 
bristande förutsebarhet samt 
dessutom leda till ökat frihetsbe-
rövande av personer misstänkta 
för brott som inte alls utgör brott 
inom ramen för sådana kriminella 
nätverk som förslagen tar sikte 
på”.
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Mentorprogrammet MOA öpp-
nar ny möjlighet för nyblivna 
advokater att utvecklas som 
ledare. Ansökningsförfarandet 
har öppnat.

Nu startar Advokatsamfun-
det tillsammans med Advokat i 
framtiden och Hilda ett helt nytt 
mentorskapsprogram: MOA, 
Mötesplats – om – advokater. I 
det nya mentorskapsprogram-
met MOA kommer advokater att 
stå i fokus. Programmet riktar sig 
till män och kvinnor, som är ny-
blivna advokater och som lång-
siktigt avser att fortsätta vara 
verksamma på advokatbyrå. Pro-
grammet ger deltagaren redskap 
att utveckla sitt ledarskap och bli 
handledare för yngre jurister.

De adepter som antas får 
möjlighet att delta i ett men-
torskapsprogram under ett år. 
Man deltar både vid teoretiska 
utbildningstillfällen på temat 
ledarskap och vid gruppträffar 
tillsammans med andra adepter 
och mentorer.

Mentorerna, som leder grupp-
diskussionerna, kommer att vara 
några av Sveriges mest framstå-
ende advokater och jurister från 
rättsväsendet, bland annat från 
nätverken Hilda och 
Ruben. Två mentorer är 
knutna till varje grupp.

för den teoretiska delen 
ansvarar Malin Ny-
man, jurist och ledar-
skapsutvecklare med 
anknytning till Execu-
tive Education, Han-
delshögskolan i Stock-
holm, tillsammans med 
Jens Näsström, forskare och ar-
betspsykolog med specialisering 
mot jurister och advokater. Ma-
lin och Jens har forskat tillsam-
mans på bland annat effekter av 
pandemins påtvingade hemar-
bete för advokatbyråer i Norden. 

– Min förhoppning med sats-

ningen är dels att de delta-
gande advokaternas ledarskap 
förstärks och kommer mer na-
turligt, dels att det i förlängning-
en också bidrar till att ledarska-
pet på advokatbyrå integreras i 
kulturen till gagn för såväl klient 
som medarbetare och byrå, sä-
ger Malin Nyman och tillägger:

– Målet med programmet är 
att nyblivna advokater, genom 

ökad förståelse för egna 
och andras behov och 
drivkrafter samt verk-
tyg för effektiv kommu-
nikation och samspel, 
blir bättre på att leda 
sig själva och samspela 
med andra, såväl kolle-
ger som klienter på en 
advokatbyrå. Till skill-
nad från chefskap krä-
ver ju ledarskap inte att 

man har en position. Det handlar 
inte om att utöva makt över nå-
gon annan, utan om att kommu-
nicera och samspela väl. 

Ansökningsförfarandet är 
öppnat och pågår till den 
14 februari. Målsättningen är att 
adepterna ska ha varierande bak-

grund och erfarenheter, för att på 
så sätt kunna utgöra varandras 
bollplank och tillsammans med 
mentorerna lyfta och diskutera 
praktiska utmaningar på temat 
jämställdhet och ledarskap. 

de fyra utbildningstillfällena kom-
mer att ske i konferensmiljö i 
Stockholm. Första utbildnings-
tillfället är i maj. Förhoppningen 
är att mentorsgrupperna kom-
mer att ha geografisk spridning 
(beroende på ansökningarna) 
och finnas på två andra geogra-
fiska platser än Stockholm för att 
möjliggöra deltagande oavsett 
var i Sverige man är yrkesverk-
sam. För de två mentorsgrupper 
som inte utgår från Stockholm 
kommer det finnas möjlighet att 
delta digitalt vid utbildningstill-
fällena. Utgångspunkten är att 
alla utbildningstillfällen sker fy-
siskt men om pandemisituatio-
nen inte tillåter det kommer de 
att anordnas digitalt.

mer information och anmälnings-
blankett: www.advokatsamfun-
det.se/moa

NYHETER

Mentorprogrammet 
MOA startar nu

De adepter som antas får möjlighet att delta både vid teoretiska utbildnings-
tillfällen på temat ledarskap och vid gruppträffar tillsammans med andra 
adepter och mentorer.

Lästips: Praktisk 
juridik av Malin 
Nyman, s. 38.

HD: Kärleksbrev 
skäl för uteslutning

Den advokat som för-
medlade brev till sin 
häktade klient från 

klientens flickvän överträdde ”en 
för en försvarare mycket central 
handlingsnorm” och borde ha 
förstått att hon överträdde grän-
sen för vad som kan accepteras. 
Det var därmed rätt av Advokat-
samfundets disciplinnämnd att 
utesluta advokaten, enligt Högsta 
domstolen. 

I beslutet, som meddelades den 
25 november, konstaterar HD att 
advokaten i och för sig saknade 
ont uppsåt, och att ”meddelande-
na, såvitt framkommit, inte fick 
någon negativ inverkan på brotts-
utredningen eller på annat sätt 
orsakade skada”. Men digniteten 
av överträdelsen, att advokaten 
överlämnade flera meddelanden 
och att det fanns anledning att 
räkna med påtaglig kollusionsfara 
gör omständigheterna synnerli-
gen försvårande, och advokaten 
ska därmed uteslutas. 

Högsta domstolens beslut 
den 25 november 2021, 

i mål nr Ö 2854-21

Omvänd bevisbörda 
inte ok i rättsstat

Utredaren Petter Asp 
föreslår i ett betänkande 
att det ska göras lättare 

att förverka brottsvinster. Men 
Moderaterna vill gå ännu längre 
än straffrättsprofessorn och jus-
titierådet och föreslår en omvänd 
bevisbörda, där dyra föremål och 
pengar som påträffas hos gäng-
kriminella ska kunna förverkas, 
om inte vederbörande ”kan göra 
det sannolikt att egendomen för-
värvats på lagligt sätt”.

Utspelet får hård kritik från Ad-
vokatsamfundets generalsekre-
terare Mia Edwall Insulander. I en 
kommentar i tidningen Syre säger 
hon att det ”inte är förenligt med 
rättsstatens principer att – vare 
sig det gäller straff eller särskild 
rättsverkan av brott – frångå 
principen om att det är åklagaren 
som har bevisbördan för att viss 
egendom/pengar härrör från 
brottslig verksamhet”. 

SOU 2021:100 Ny 
förverkandelagstiftning
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Mia Edwall Insulander skrev på 
DN Debatt om användningen av 
hemliga tvångsmedel. Edwall 
Insulander gav tre konkreta 
förslag för att minska risken för 
missbruk av hemliga tvångs-
medel.

De hemliga tvångsmedlen är 
redan många, och ytterligare 
tvångsmedel planeras. Samtidigt 
saknas det en tillräcklig tillsyn 
och tillräckliga rättssäkerhetsga-
rantier. Det skrev Advokatsam-
fundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander på DN Debatt 
den 12 januari.

Mia Edwall Insulander pe-
kade i debattartikeln på att 
tvångsmedelsanvändningen 
ökat markant. Samtidigt visar 
en granskning av Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden 
(SIN) på allvarliga brister i an-
vändningen av hemliga tvångs-
medel i vissa fall. Myndigheten 
har bland annat konstaterat att 
tillstånden till hemlig dataav-
läsning i flera fall förekommit 
under långa tidsperioder där 
brottsmisstänkta har avlyssnats 
flera år bakåt i tiden.

I artikeln gav Mia Edwall In-
sulander tre konkreta förslag för 
att minska risken för missbruk 
av hemliga tvångsmedel:

l Inrätta ett integritetsskydds-

råd i syfte att höja kvaliteten i 
lagstiftningsprocessen när det 
gäller förslag som påverkar den 
personliga integriteten.

l Inför ett krav på en särskild 
konsekvensanalys av integritets-
frågan när lagförslag som med-
för betydande integritetsintrång 
utreds.

l Utöka möjligheterna till 
ekonomisk kompensation för 
enskilda som utsatts för otillåten 
användning av hemliga tvångs-
medel.

edwall insulanders inlägg uppmärk-
sammades i andra medier, bland 
annat Expressen. Riksåklagare 
Petra Lundh replikerade i DN 
den 12 januari. Lundh skrev att 

hon inte delade Edwall Insulan-
ders bild när det gäller dagens 
tvångsmedelshantering. Lundhs 
uppfattning är att kvaliteten 
överlag är god och hanteringen 
rättssäker. Petra Lundh konsta-
terade även att flera statliga in-
stanser redan bevakar integri-
tets- och rättighetsfrågor. 

i en slutreplik den 19 januari skrev 
Mia Edwall Insulander att den 
främsta anledningen till hennes 
förslag är att det råder brist på 
systemtänkande och helhets-
syn när det gäller integritets-
kränkande lagstiftning. Det för-
sämrar möjligheterna att beakta 
samverkande effekter som sker 
på olika håll i lagstiftningen.

”Låt expertråd granska
nya lagar om avlyssning”

Riksrevisionens 
rapport får kritik

En enda domare blev till 
tre olika, när Riksrevi-
sionen granskade hur 

ersättningen till offentliga försva-
rare kontrolleras. Det avslöjade 
rådmannen Niklas Ljunggren på 
Twitter i januari. Ljunggren reage-
rade på att tre av de tolv intervju-
ade domarna i rapporten uttalade 
sig nonchalant och kritiskt om 
bristen på kontroll, och begärde 
ut underlaget till rapporten. Det 
visade sig då att alla tre citaten 
kom från en och samma domare, 
medan det i rapporten framställs 
som att de uttalats av tre olika. 
Den ansvarige vid Riksrevisionen 
beskriver enligt journalisten Ema-
nuel Karlstens blogg det inträffa-
de som ”olyckligt”. 

Riksrevisionen pekar 
på brister hos EBM
Dåliga yttre förutsättningar och 
bristande intern styrning försvå-
rar för Ekobrottsmyndigheten, 
EBM, att effektivt bekämpa 
den organiserade ekonomiska 
brottsligheten. Det konstaterar 
Riksrevisionen, som granskat 
EBM:s arbete på området. Ett 
grundläggande problem, enligt 
Riksrevisionen, är att EBM inte 
har styrt, prioriterat och inriktat 
verksamheten så att myndighe-
ten kan arbeta effektivt. EBM:s 
underrättelseverksamhet saknar 
dessutom direktåtkomst till viktig 
finansiell information, bland annat 
hos Skatteverket och finanspoli-
sen vid Polismyndigheten, vilket 
är en förutsättning för att kunna 
arbeta effektivt.
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Strax före jul kom 

 regeringens redovis-

ning av användningen 

av hemliga tvångs-

medel under 2020 

(skrivelse 2021/22:79). 

Den passerade obemärkt, trots att 

allt fler blir hemligt övervakade eller 

avlyssnade.
Ökningen är markant. Det handlar 

om fler tillstånd inom alla typer av 

hemliga tvångsmedel. När det gäller 

hemlig dataavläsning har det med-

delats tillstånd i en mycket större 

omfattning än vad man räknade med 

vid införandet av lagen.

Var och en av oss är enligt grundlag 

skyddade mot betydande intrång i den 

personliga integriteten. Övervakning 

är förenat med stora risker, både på 

individ- och samhällsnivå. Det behövs 

en ökad kunskap och debatt om kon-

sekvenserna. Vissa konkreta åtgärder 

är nödvändiga för att motverka risken 

att övervakningen leder till alltför stora 

inskränkningar av våra demokratiska 

principer.

De hemliga tvångsmedlen  är redan 

många. Regelverket är svåröverskåd-

ligt. Polisen kan avlyssna all sorts elek-

tronisk kommunikation och använda 

hemlig kameraövervakning när det är 

fråga om allvarligare brottslighet där 

det finns en misstänkt.

Är det fråga om misstanke om 

mycket grova brott kan polisen utnyttja 

hemlig rumsavlyssning, så kallad bugg-

ning. Sedan den 1 april 2020 kan poli-

sen även använda hemlig dataavläsning 

där de i hemlighet får tillgång till en 

dator eller mobil.
Polisen och Säpo kan även inhämta 

uppgifter i underrättelseverksam-

het för att förebygga, förhindra eller 

upptäcka brott som ger minst två års 

fängelse. Det finns också andra verktyg 

som ger staten långtgående möjlig heter 

till övervakning. 
Utöver de hemliga tvångsmedel som 

redan finns övervägs flera nya. Nyligen 

tillsattes en utredning för att över-

väga utökade möjligheter att använda 

preventiva hemliga tvångsmedel när 

det inte finns konkreta misstankar om 

brott eller misstankar mot någon speci-

fik person (direktiv 2021:102).

Regeringen har nyligen  meddelat 

att utredningstiden ska förkortas från 

ett tidigare slutdatum i februari 2023 

till oktober 2022. Samtidigt pågår en 

utredning om att det ska bli lättare att 

använda de hemliga tvångsmedel som 

redan är tillåtna (direktiv 2020:104). 

Regeringen har också tillsatt en utred-

ning om datalagring vid brottsbekämp-

ning (direktiv 2021:58) som bland annat 

handlar om företag med tjänster som 

Whatsapp och iMessage måste lämna 

uppgifter till polisen.

Det verkar finnas en bred politisk 

samstämmighet om att fler hem-

liga tvångsmedel är nödvändiga och 

 effektiv brottsbekämpning är ange-

läget. Det är emellertid i tider som 

dessa, när man tävlar med varandra 

om vem som kan komma med de mest 

långtgående förslagen, som det finns 

störst skäl att ifrågasätta om de är nöd-

vändiga, rättssäkra och står i propor-

tion till de ingrepp som de innebär i 

människors frihet. Svaren är inte enkla, 

men innan man flyttar fram gränserna 

måste noggranna överväganden göras.

Är förslagen nödvändiga? För att be-

svara den frågan måste man utgå från 

statistik och kunskap om den krimi-

nalitet som de hemliga tvångsmedlen 

syftar till att stoppa.

I debatten ges ofta  en förenklad bild 

av att det dödliga skjutvapenvåldet mo-

tiverar fler inskränkningar av männis-

kors fri- och rättigheter. För att bedöma 

nödvändigheten måste man emellertid 

utgå från samlad fakta och statistik 

kopplad till all kriminalitet där hemliga 

tvångsmedel får användas. 

När det gäller rättssäkerhetsgaran-

tier och tillsyn finns sådana mekanis-

mer främst genom prövning i domstol 

med offentliga ombud och att Säker-

hets- och integritetsskyddsnämnden 

(SIN) utövar tillsyn. Man kan emellertid 

ifrågasätta om det är tillräckligt. Som 

framgår av SIN:s årsredovisning för 

2020 tillfördes myndigheten inte några 

resurser när hemlig dataavläsning 

infördes, vilket omöjliggjort effektiv 

tillsyn. Det är allvarligt. 

Om man tittar på de ärenden som 

SIN granskat de senaste åren kan man 

också konstatera att de brottsbekäm-

pande myndigheternas användning 

av hemliga tvångsmedel inte är utan 

anmärkning. En granskning som SIN 

gjorde 2018–2019 visar synnerligen 

allvarliga brister.

Bland annat hade åklagare  i två ären-

den ansökt om och beviljats tillstånd 

för hemlig övervakning utan lagstöd. 

SIN konstaterade också, bland mycket 

annan kritik, att flera av de åklagare 

som hanterat hemliga tvångsmedel 

saknat den kompetens och erfarenhet 

som krävs. SIN har också i en nyligen 

publicerad granskning konstaterat att 

tillstånden till hemlig dataavläsning i 

flera fall innefattat anmärkningsvärt 

långa tidsperioder där brottsmisstänk-

ta har avlyssnats flera år bakåt i tiden. 

Står då den utökade hemliga tvångs-

medelsanvändningen i proportion till 

intrången i människors integritet? Det 

är inte självklart. När nya lagar föreslås 

innan tidigare har utvärderats riskerar 

vi att få sämre överblick över den sam-

mantagna effekten.

På individnivå är det naivt att tro att 

hemlig övervakning inte skulle påverka 

den enskilde, även om man har ”rent 

mjöl i påsen”. Att i efterhand få veta att 

staten övervakat dig leder troligtvis till 

ökad rädsla och oro. Konsekvenserna 

kan bli självcensur.

Om lagändringarna om övervak-

ning mot personer utan konkreta 

brottsmisstankar införs innebär det 

ett rättssäkerhetsskifte där riskerna 

att oskyldiga personer utsätts ökar 

markant. Advokatsamfundet har i 

tidigare remissvar varit starkt kritiskt 

till utökade hemliga tvångsmedel. 

Att man på ett rättssäkert sätt 

skulle kunna övervaka personer utan 

brottsmisstanke ställer jag mig mycket 

tveksam till. Ur ett demokratiskt 

perspektiv hotas vårt fria samhälle av 

utökad övervakning eftersom rädslan 

kan få människor att inte utöva sina fri- 

och rättigheter.

Verktyg för övervakning  av befolkning-

en kan också lätt missbrukas av makt-

havare med ont uppsåt. Jag vill därför 

peka på tre konkreta åtgärder som kan 

bidra till en mer rättssäker hantering av 

hemliga tvångsmedel:

1 Inrätta ett integritetsskyddsråd i 

syfte att höja kvaliteten i lagstift-

ningsprocessen när det gäller förslag 

som påverkar den personliga integri-

teten. Ett sådant expertråd i statlig 

regi skulle kunna verka för en säkrare 

avvägning av motstående intressen i 

lagstiftningen, följa den snabba tek

niska utvecklingen som medför nya och 

svårgripbara risker för den personliga 

integriteten och utgöra en balanserande 

röst i den allmänna debatten.

2 Inför ett krav på en särskild konse-

kvensanalys av integritetsfrågan 

när lagförslag som medför betydande 

integritetsintrång utreds. Ett sätt att 

göra det är att ändra den så kallade 

kommittéförordningen, som innehål

ler de regler som styr arbetet i statliga 

utredningar, så att det införs ett krav 

på konsekvensanalys. Det finns redan 

när det gäller en skyldighet att redovisa 

de konsekvenser ett lagförslag får för 

jämställdheten.

3 Utöka möjligheterna till ekonomisk 

kompensation för enskilda som ut-

satts för otillåten användning av hem-

liga tvångsmedel. Det kan finnas skäl 

att överväga om staten ska åläggas ett 

strikt skadeståndsansvar för otillåten 

användning av hemliga tvångs medel, 

motsvarande det som gäller när den 

som varit häktad frikänns från brottet. 

Man kan också tänka sig att en utpekad 

myndighet fick särskilt ansvar att driva 

principiellt viktiga mål om otillåten 

tvångsmedelsanvändning.

Skyddet för den personliga  integrite-

ten ska vara starkt i ett demokratiskt 

land. Vi bör inte införa inskränkningar i 

grundläggande fri- och rättigheter utan 

mycket noggranna överväganden och 

ytterligare förstärkning av rättssäker-

heten.

”Låt expertråd granska 

nya lagar om avlyssning”

Inrätta ett statligt integritetsskyddsråd för att granska om nya hemliga 

tvångsmedel som planeras kan skada den personliga integriteten. Inga 

inskränkningar i grundläggande fri- och rättig heter bör införas utan att 

rättssäkerheten förstärks, skriver Advokat samfundets generalsekrete-

rare Mia Edwall Insulander.

Personlig integritet.

DN. 
DEBATT 
220112

Mia Edwall Insulander, general

sekreterare, Sveriges Advokatsamfund

_
Innan man flyttar fram 

gränserna måste 

noggranna över

väganden göras.

En polis tar hand flera mobiltelefoner som hittats i en bil efter ett rån i Malmö 

2019. 

Foto: Johan Nilsson/TT

Mer debatt.. 
DN.se/debatt

”Sverige måste 

svara Ryssland 

enigt och kraft-

fullt”
Liberalernas parti

ledare Nyamko 
Sabuni och Allan 
Widman, försvars

politisk tales
person, anser att 
regeringen snarast 

möjligt bör söka 
samverkan med 
oppositionen.

Repliker. 
DN.se/debatt

”Vi påstår inte 

att Israel är en 

apartheidstat”

Kyrkopolitikerna 
Wanja Lundby
Wedin (S) och 
Daniel Tisell (C) 
svarar Annika 
Borg, präst och 
teologie doktor 
(9/1).

”Bosnien bör söka 

sin självständig-

het utan väst-

stöd”
Jonas Paulsson 
svarar Adnan 
Mahmutovic och 
Stad Bekterovic 
som vill att EU 
och Nato ökar sin 

militära närvaro i 
Bosnien (nätextra 

9/1).

Slutreplik. 
DN.se/debatt

”Ohållbar håll-

ning till euron av 

Allan Larsson”

Ambassadö
rerna SvenOlof 
 Petersson och 
Mats Ringborg 
svarar på en replik 

av den tidigare 
Sfinansministern 

(2/1).

Mia Edwall Insulander skrev på DN 
Debatt om användningen av hem-
liga tvångsmedel och riksåklagare 
Petra Lundh replikerade.

Årets advokatbyråer utsedda
Roschier, Cederquist och 
Delphi, Fylgia och Crusner kom 
på första plats i respektive kate-
gori när Regi i januari delade ut 
utmärkelsen Årets advokatbyrå.

För fjortonde året delade analys-
företaget Regi ut sitt pris Årets 
advokatbyrå. Roschier vann åter 
i klassen Sveriges största byrå-
er, medan Cederquist och Del-

phi rankades högst i kategorin 
advokatbyråer 200+ mkr. Bäst 
i klassen mellanstora advokat-
byråer (90–199 mkr) blev Fyl-
gia, och Crusner vann sin klass 
(25–89 mkr). Utmärkelsen Årets 
advokatbyrå bygger på Regis 
undersökning av hur nöjda ad-
vokatbyråernas kunder säger 
sig vara. Årets studie omfattade 
nära 1 000 bedömningar och 21 

advokatbyråer.  Priset delades 
ut vid det årliga evenemang-
et Framtidens advokatbyrå på 
Berns i Stockholm. Här medver-
kade också Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander, som bland annat be-
rättade om Advokatsamfundets 
agenda för 2022 samt gav sin syn 
på hur man kan öka advokatyr-
kets attraktionskraft.

Vinge rapporterar 
transaktionsrekord

 Med en 50-procentig 
ökning i antal transaktioner och 
ett totalt transaktionsvärde på 
48 miljarder euro, var 2021 det 
mest transaktionsintensiva året 
någonsin för Advokatfirman 
Vinge. Byrån agerade under året 
rådgivare i 272 transaktioner, och 
slår därmed tidigare rekord från 
2019 och 2020 med god marginal. 
Advokat Christina Kokko förut-
spår på Vinges webbplats ett un-
gefär lika starkt år 2022.
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Användningen av hemliga 
tvångsmedel ökar, visar reger-
ingens statistik. Enligt regering-
en har tvångsmedel som hemlig 
avlyssning varit ”ett ändamål-
senligt och nödvändigt instru-
ment i brottsbekämpningen”.

Strax före jul kom regeringens 
årliga rapport om användning-
en av hemliga tvångsmedel för 
föregående år, alltså 2020. Rap-

porten visar att tvångsmedelsan-
vändningen genomgående ökat 
jämfört med året innan. 

Statistiken visar att såväl an-
talet tillstånd som antalet per-
soner som övervakats med 
tvångsmedlen ökat. Även anta-
let interimistiska tillstånd beslu-
tade av åklagare har ökat, och de 
allra flesta interimistiska beslu-
ten har sedan godkänts av dom-
stol. 

I statistiken ingår för första 
gången det nya tvångsmedlet 
hemlig dataavläsning, som in-
fördes den 1 april 2020. Hemlig 
dataavläsning har förekommit i 
60 ärenden under perioden den 
1 april till den 31 december 2020. 
Av dessa ärenden hade bara sju 
avslutats under samma period. 
Här konstaterar regeringen att 
det ännu är svårt att bedöma 
nyttan av tvångsmedlet, men att 
den information som finns hit-
tills pekar på ”att det har varit ett 
viktigt och nödvändigt komple-
ment till övriga hemliga tvångs-
medel”.

  Såväl de rapporterande 
myndigheterna som regering-
en bedömer att de hemliga 
tvångsmedlen används på ett 
ansvarsfullt sätt och att de gör 
stor nytta i brottsbekämpningen. 

Redovisning av användningen av 
hemliga tvångsmedel under 2020, 

skr. 2021/22:79

Fler tillstånd och fler övervakade under 2020

Välkommen till Tryggerska villan på unik virtuell guidad tur
Alla som vill är nu välkomna 
på en virtuell rundvandring 
i Advokatsamfundets kansli, 
Tryggerska villan på Djurgår-
den i Stockholm.

I november 2021 lanserade Ad-
vokatsamfundet en stor kommu-
nikationsinsats, en virtuell gui-
dad tur i Tryggerska villan. På 
Advokatsamfundets webbplats 
kan den som vill enkelt klicka 
sig fram och gå runt i lokalerna 
med guidning av generalsekrete-
raren Mia Edwall Insulander och 
få en inblick i samfundets verk-
samhet och ta del av historien 
om arkitekturen, som går tillba-
ka till de dagar då Ernst Trygger 
lät bygga huset.

i den guidade turen går det ock-
så att uppleva konsten på sam-
fundet och möta konstnärerna 
bakom verken, som är en del av 
konstprojektet Samfundet och 
samtiden. Även det initiera- 

des under 2021. Konstprojek-
tet resulterade också i en foto-
bok med samma titel, som gavs 

ut under året och som speglar 
samtidskonsten på Advokatsam-
fundet.

På Advokatsamfundets webbplats finns nu möjligheten att virtuellt besöka 
Advokatsamfundets kansli i Stockholm. Här kan besökaren lära sig mer om 
samfundets verksamhet, om huset och om den moderna konst som numera 
pryder Tryggerska villan.

MAQS satsar på integritet 
 MAQS Advokatbyrå har 

under senare tid rekryterat flera 
experter inom integritets- och da-
taskyddsområdet. Byrån lanserar 
nu sin nya satsning, en nationell 
specialistgrupp inom integritet 
och dataskydd. Bakgrunden till 
den strategiska satsningen är en-
ligt MAQS ett allt större kun-
skapsbehov och stor efterfrågan 
bland klienterna.

Dilemmasamling kan 
bidra till diskussioner

Institutet mot mutor, 
IMM, vill se mer diskus-
sioner och reflektion 

om hur etiskt svåra situationer 
ska hanteras i arbetslivet. Som 
en hjälp har IMM tagit fram en 
ny skrift, en dilemmasamling 
med fokus på antikorruption. 
Samlingen innehåller bland annat 
situationer som rör förmåner, vis-
selblåsning, vänskapsrelationer 
och hantering av leverantörer och 
mellanhänder. Dilemmasamlingen 
finns att ladda ner från IMM:s 
webbplats.

HEMLIGA TVÅNGSMEDEL

TVÅNGSMEDELSANVÄNDNING 2019–2020 
Tvångsmedel Antal Antal Antal  Antal
 tillstånd tillstånd misstänkta misstänkta
 2020 2019 som om- som om-
   fattats 2020 fattats 2019
Hemlig avlyssning 5 072 4 793 1 704 1 623
Hemlig övervakning 13 497 10 910 3 490 2 752
av elektronisk
kommunikation
Hemlig kamera- 211 131 212 128
övervakning
Hemlig rumsavlyssning 135 89 80 61
Hemlig dataavläsning 306 — 170 —

Många poliser möter 
hot och våld i jobbet

Nästan hälften av 
poliserna i landet har 
utsatts för någon form 

av hot eller våld under de senaste 
tolv månaderna, och bland poliser 
i ingripandeverksamheten är siff-
ran 8 av 10. Hoten blir dessutom 
allt grövre, enligt ny rapport från 
Polisförbundet.

”Polisman i tjänst ska tåla …” – en 
rapport om hot och våld mot poliser

Yngre och våldsammare 
klienter på Hinseberg

Klienterna på kvinnoan-
stalten Hinseberg har 
förändrats de senaste 

åren, rapporterar Kriminalvår-
den. För tio år sedan var huvud-
brottet bland de intagna på Hinse-
berg ofta narkotikarelaterat, som 
smuggling eller försäljning. I dag 
är i stället omkring 40 procent av 
klienterna dömda för våldsbrott. 
De nya intagna är unga och har 
en starkt kriminell identitet; flera 
är också utåtagerande med ett 
starkt våldskapital. 
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Med hjälp av bevismaterial 
insamlat av människorättsorga-
nisationer har för första gången 
en hög tjänsteman dömts för 
krigsbrott under det syriska 
inbördeskriget.

Den tidigare syriske säkerhets-
officeren överste Anwar Raslan 
dömdes den 13 januari av den tys-
ka delstatsdomstolen Oberlan-
desgericht i Koblenz till livstids 
fängelse för brott mot mänsklig-
heten och mord i Syrien. Dom-
stolen fann honom skyldig som 
medgärningsman till tortyr mot 
över 4 000 personer, 27 mord, 
grovt sexuellt våld och andra 
brott begångna i al-Khatib-fäng-
elset i Damaskus. Det är första 
gången som en högre tjänste-
man i den syriska Assad-regimen 
döms för statligt organiserad tor-
tyr under inbördeskriget. Anwar 
Raslan dömdes enligt principen 
om universell jurisdiktion.

bevis insamlade av syriska och in-
ternationella människorättsor-
ganisationer spelade en viktig 
roll för den fällande domen. 
Bland de organisationer som 
bidrog med bevismaterial finns 
Mnemonic/Syrian Archive, som 
samlar in och bevarar visuell 
dokumentation av brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Syri-
en, och Syrian Center for Me-
dia and Freedom of Expression 
(SCM), som leds av den syriske 

advokaten Mazen Darwish. SCM 
vittnade i målet under två rät-
tegångsdagar i september 2020 
och tillhandahöll bland annat 
kopior av läckta dokument och 
korrespondens från den syriska 
säkerhetstjänsten.

rättegången mot två syriska säker-
hetsofficerare inleddes i april 
2020. I februari 2021 föll den för-
sta domen, då Iyad al-Gharib, en 
underordnad officer, dömdes till 
fyra och ett halvt års fängelse för 
medverkan till brott mot mänsk-
ligheten.

I ett uttalande kallade Michel-

le Bachelet, FN:s högkommis-
sarie för mänskliga rättigheter, 
domen mot Anwar Raslan ”his-
torisk”.

– Det här är ett tydligt exem-
pel på hur nationella domstolar 
kan och bör fylla luckor i ansva-
ret för sådana brott var de än 
har begåtts, genom rättvisa och 
oberoende utredningar och rät-
tegångar som genomförs i en-
lighet med internationella lagar 
och normer för mänskliga rättig-
heter. Det tjänar som ett kraft-
fullt avskräckande exempel och 
bidrar till att förhindra framtida 
övergrepp, sa hon.

Bevis från MR-organisationer bidrog 
till dom för krigsbrott i Syrien

CCBE: Garantera rättsligt bistånd vid gränsen mot Belarus
Den europeiska advokatorga-
nisationen CCBE uppmanar EU 
att garantera advokathjälp åt 
asylsökande.

CCBE, Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, uttryckte i 
ett uttalande den 15 december 
2021 allvarlig oro över den hu-
manitära krisen vid EU:s gräns 
mot Belarus. CCBE betonade 
att migrations- och asylrättsliga 

principer alltid måste ha företrä-
de framför politiska eller ekono-
miska ställningstaganden.

Dessutom underströk CCBE 
att asylrätten enligt FN:s flyk-
tingkonvention, EU:s rättig-
hetsstadga och EUF-fördraget, 
liksom bestämmelserna i det 
europeiska flyktingsystemet, kan 
garanteras bara om alla personer 
som kan vara i behov av inter-
nationellt skydd erbjuds adek-

vat tillgång till rättsligt bistånd. 
I uttalandet påminde CCBE ock-
så om Europadomstolens prax-
is att de stater som har tillträtt 
Europakonventionen är skyldiga 
att iaktta rätten att söka asyl och 
tillämpa non-refoulement-prin-
cipen. CCBE uppmanade EU och 
dess medlemsstater att tillhan-
dahålla rättsligt bistånd från ad-
vokat åt personer som anländer 
till gränsen.

Löneklyftan mellan könen  
minskar hos Linklaters

Enligt en rapport från 
den globala advokatfir-
man Linklaters huvud-

kontor i London har löneklyftorna 
minskat mellan byråns medar-
betare vid en jämförelse mellan 
kön och etniska grupper. Medel-
löneklyftan mellan könen för alla 
medarbetare inklusive delägare 
minskade från 62,9 procent 2020 
till 61,9 procent 2021. För alla 
 anställda exklusive del ägarna 
minskade medellöneklyftan mel-
lan könen från 20,7 procent till 
18,8 procent. Skillnaderna för-
klaras med att fler sekreterare 
och yngre anställda är kvinnor.

Källa: The Law Society Gazette

En av syriska arméns stridsvagnar nära krigszonen vid Damaskus. Den 
tidigare syriske armeöversten Anwar Raslan dömdes till livstids fängelse för 
krigsförbrytelser under inbördeskriget i Syrien.
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EU satsar miljarder 
på mänskliga rättigheter

EU planerar att satsa 
totalt 1,5 miljarder euro 
på ett program för 

mänskliga rättigheter och demo-
krati under de kommande sex 
åren. Programmet startade den 
10 december, Internationella da-
gen för mänskliga rättigheter, med 
en kampanj för att öka kunskapen 
om mänskliga fri- och rättighe-
ter. Det innehåller en rad olika 
insatser för att skydda och främja 
mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstaten samt det civila 
samhället och människorättsför-
kämpar över hela jorden under 
åren 2021–2027.

Fler kan få rättshjälp 
med nya norska regler

Den 1 januari höjdes 
inkomstgränsen för att 
få rättshjälp i Norge 

med 30 procent. Inkomstgränsen 
är nu 320 000 norska kronor 
för ensamstående och 490 000 
kronor för par. Beloppet har varit 
oförändrat sedan 2009. Höjningen 
av inkomstgränsen innebär att 
antalet norrmän som omfattas 
av rättshjälp fördubblas. Nu kan 
omkring 15 procent av de vuxna 
invånarna i Norge få rättshjälp. 
Norska Advokatforeningen väl-
komnar höjningen och understry-
ker att lika tillgång till rättshjälp 
är grundläggande i en rättsstat.

Källa: advokatforeningen.no



AKTIEÄGARAVTAL OCH BOLAGSORDNING

10 november 2022

De två viktigaste grunddokumenten i ett aktiebo-
lag är aktieägaravtalet och bolagsordningen. Trots 
detta är utformningen av dessa dokument i regel 
standardmässiga och också ofta relativt kortfattade i 
svenska aktiebolag.  
 
Såväl aktieägaravtalet som bolagsordningen har 
som grundläggande syfte att skapa en i alla avseen-
den effektiv ordning för beslutsfattandet och driften 
av verksamheten i aktiebolaget. Ofta återspeglas 
inte den betydelsen i den omsorg med vilken  
dokumenten borde utformas. 

AVANCERAD BOLAGSRÄTT: 
FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER 

21 februari 2022

Kursen är till stor del fallbaserad, med konkreta  
exempel på vad som är förbjudet och olagligt,  
undantaget samt vad som är lagligt och tillåtet.  
 
Under kursen ges en introduktion till aktiebolagsla-
gens kapitalskyddsregler i ett vidare civilrättsligt 
perspektiv. Vidare kommer betydelsen av en civil-
rättslig och aktiebolagsrättslig checklista redogöras 
för. Då en stor del av bolagsrätten aktualiseras först 
vid förvärv av bolag kommer detta att belysas  
genom exempel på förvärvsfinansiering.  

Välkommen!

Kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm

Föreläsare: Erik Nerep, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Erik Nerep föreläser

”En av de bästa föreläsare vi har i Sverige som vågar bjuda på sina erfarenheter.”

”Fantastiskt att få lyssna till en så kunnig föreläsare som på ett ledigt och 
pedagogiskt sätt tog oss igenom ämnet.”

”Hög kvalité, mycket bra”

Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ WWW.FAKULTETSKURSER.SE
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Att organisationer använder juridiken i kampen för individers rät-
tigheter har blivit allt vanligare. Centrum för rättvisa har under 

20 års tid varit ledande i att driva prejudikatbildande rättsproces-
ser som ger enskilda tillgång till rättvisa. Men finns det risk för 
ett demokratiskt underskott när domstolarna får mer makt? 

TEXT: HANS HELLBERG

A tt använda sig av domstolarna i stället 
för att påverka politiker för att för-
ändra samhället har blivit allt vanli-

gare, där exempelvis frågor om mänskliga 
rättigheter eller miljö drivs i internationella 
och nationella domstolar.

I Sverige har stiftelsen Centrum för rätt-
visa i 20 år drivit rättsfall åt människor som 
fått sina fri- och rättigheter kränkta. Orga-
nisationen ansluter sig därmed till den ju-
dikalisering av samhället och politiken som 
många ledarskribenter och även jurister och 
advokater pekat på.

Centrum för rättvisa bildades 2002 efter 
amerikansk förlaga, med den amerikanska 
konstitutionens skydd för grundläggande 
fri- och rättigheter och med maktdelning 
där domstolarna ses som en naturlig del i 
skyddet av medborgarnas rättigheter, för-
klarar Fredrik Bergman, chef för Centrum 
för rättvisa.

DYRT TA TILLVARA SINA RÄTTIGHETER
– Den traditionen har vi inte haft i  Sverige. 
Vår grundlag bygger istället på att all 
 offentlig makt ska ligga i riksdagens händer 
och domstolarnas roll har traditionellt varit 
svag. Men det blev en förändring när Sverige 
gick med i EU 1995 och Europakonventionen 
blev svensk lag. EU-domstolen och Europa-
domstolen hade sedan länge ställt krav på 

de nationella domstolarna att vara drivande 
och skydda den enskildes rättigheter. Då ska-
pades en möjlighet även i Sverige att driva 
rättsfall mot stat och kommun för överträ-
delser av grundläggande fri- och rättigheter, 
säger han.

– Det är dock få människor 
som drabbats av rättighets-
överträdelser som i praktiken 
har möjlighet att tillvarata sina 
rättigheter. Det kostar pengar 
att anlita advokat att driva ens 
rättsfall, det tar ofta åratal och 
det kan kosta hundratusentals 
kronor eller mer. Och varken 
den statliga rättshjälpen eller 
försäkringsbolagens rättsskydd 
räcker till här. Centrum för rätt-
visa skapades i syfte att mobili-
sera resurser för att kunna hjäl-
pa enskilda att utan kostnad 
driva rättsfall om överträdelser 
av fri- och rättigheter begåtts. 

VILL SKAPA PREJUDIKAT
Sedan starten 2002 har Centrum för rättvi-
sa granskat tusentals fall och har engage-
rat sig som ombud i hundratals. Fallen har 
handlat om allt från att skydda människors 
hem från tvångsinlösen, att få överklaga in-
gripande myndighetsbeslut och få överkla-

gandet prövat inom skälig tid, till att sätta 
stopp för utvisningar av arbetskraftsinvand-
rare på grund av arbetsgivarens misstag. 
Frågorna drivs såväl i allmänna domstolar 
som förvaltningsdomstolar som Migrations-

överdomstolen, Mark- och  
miljööverdomstolen samt  
Euro padomstolen. Man deltar 
även genom att lämna remiss-
svar på ny lagstiftning som be-
rör rättigheter, men det är en 
mindre del av verksamheten.

– Rättsfallen vi driver har 
dubbla syften, att hjälpa en-
skilda att få rätt, men också att 
fokusera på rättsfall som kan 
bli prejudikatbildande. Målet 
är att driva våra mål till hög-
sta instans, så att det kan bildas 
prejudikat som inte bara kom-
mer den enskilde klienten till 
del utan också stärker rättssä-
kerheten i systemet. I de flesta 

fall när vi stämmer staten håller den med 
om att det kan finnas prejudikatbehov, säger 
Fredrik Bergman.

– Utmaningarna för enskilda är störst när 
det gäller skadeståndsmål i allmän domstol. 
Det som i huvudsak blivit det verktyg som 
finns i svensk rätt för att driva de grundläg-
gande fri- och rättigheterna har varit skade-

Organisationerna 
som driver 

rättsutvecklingen framåt

”RÄTTSFALLEN 
VI DRIVER HAR 

DUBBLA SYFTEN, 
BÅDE ATT HJÄLPA 
ENSKILDA ATT FÅ 
RÄTT, MEN OCKSÅ 
ATT FOKUSERA PÅ 
RÄTTSFALL SOM 

KAN BLI PREJUDI-
KATBILDANDE.”  

fredrik bergman
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Enligt Fredrik Bergman, chef för 
Centrum för rättvisa, har rättsfallen 

som organisationen driver dubbla 
syften, att hjälpa enskilda att få rätt, 

men också att fokusera på rättsfall 
som kan bli prejudikatbildande.
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ståndet. Och skadeståndsmålen handläggs i 
allmän domstol. I dessa fall måste enskilda 
både betala sin egen jurist och dessutom stå 
risken för motpartens kostnader vid förlust. 
Det är få enskilda som har möjlighet att göra 
detta, vilket leder till att endast den som har 
en tillräckligt tjock plånbok har råd att dri-
va sitt fall och tillvarata sin rätt. Resultatet 
blir att vi får en ojämlik tillgång till rättvisa.

Centrum för rättvisa är en in-
samlingsstiftelse med 90-konto 
som får sina pengar från privata 
gåvor. En del från allmänheten 
men huvuddelen från filantro-
pi, människor som tycker rätts-
säkerhet är viktigt. Varje år får 
man in cirka 10 miljoner kro-
nor. Det täcker verksamhetens 
kostnader. Men gåvorna får inte 
komma varifrån som helst.

MÅSTE VARA OBEROENDE
– Vi har regler som värnar vårt 
oberoende, säger Fredrik Berg-
man. Vi tar inte emot pengar 
från stat, kommun eller offent-
liga organisationer eller privata 
intresseorganisationer. Och vi tar inte emot 
några villkorade bidrag eller gåvor. Vi skul-
le aldrig ta emot pengar för att driva en viss 
enskild fråga. Det är viktigt att ha oberoende 
både mot dem vi granskar och mot lobbyor-
ganisationer och politiska organisationer.

Det är styrelsen som bestämmer vilka fall 
som ska drivas, och centrumet har i snitt ett 
20-tal ärenden i gång samtidigt. Ungefär 
hälften av dessa har initierats utifrån tips 
och förfrågningar från allmänheten. Den an-
dra hälften handlar om eget researcharbete. 

– Vi har ett team som arbetar med att 
identifiera potentiella fall, vi har omvärlds-
bevakning av medier och vi bevakar ett an-
tal myndigheter som typiskt sett genererar 
intressanta frågor. Exempelvis vad som hän-

der hos JO och JK ger en temperaturmätare 
på rättsstaten. Genom att titta på vad de be-
handlar för ärenden så kan man se var det 
finns systematiska brister i rättsstaten. 

ALLTFLER VILL HA HJÄLP
Paula Röttorp har suttit i stiftelsens styrel-
se i 15 år medan hon jobbat som advokat och 
affärsjurist, först på Vinge och sedan som 

partner och managing partner 
på Hannes Snellman. Vid nyår 
klev hon in som senior jurist 
hos Centrum för rättvisa med 
huvuduppgiften att driva pro-
cesser i domstolarna.

– Centrum för rättvisa är 
unikt. Det finns ingen annan ak-
tör som erbjuder hjälp till en-
skilda och samtidigt bidrar till 
att utveckla den svenska rätts-
staten. Vårt syfte är ju att hjäl-
pa klienten men också att driva 
rättsutvecklingen. Centrumet 
har visat att man klarar av att 
göra det på ett sätt som ingen 
annan, säger Paula Röttorp.

I takt med att centrumet bli-
vit alltmer känt är det också fler som vill 
ha hjälp.

– I styrelsen tittar vi på vilken rättighet 
som berörs, om det är ett problem som 
drabbar många eller om det gäller rättsreg-
ler som ställer till det på flera områden. Om 
det är något som sker systematiskt eller är 
väldigt udda. Rättsfrågan ska vara princi-
piellt intressant och vara relativt tydlig, vi 
undviker helst bevisfrågor. Det är hur myn-
digheten behandlat frågan som är avgörande 
för oss, säger Paula Röttorp och fortsätter:

– På det här viset har vi vaskat fram frågor 
som de högsta domstolarna hållit med om 
är viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt. Anled-
ningen att vi får upp fall så ofta är att Högsta 
domstolen (HD) och andra högsta instanser 

håller med om att de här rättsfallen är vikti-
ga för rättstillämpningen.

22 VUNNA MÅL I HÖGSTA INSTANS
Hittills har Centrum för rättvisa vunnit 
i högsta instans 22 gånger. Merparten av 
dessa har avgjorts i HD men vinster har ock-
så gjorts i allt från Högsta förvaltningsdom-
stolen (HFD) till Europadomstolen.

– Det finns nog ingen advokatbyrå som kan 
visa upp ett motsvarande track record. Det 
visar att vi driver väl underbyggda rättsfall 
kring så viktiga områden att de högsta in-
stanserna anser att det måste prövas, att det 
är en oklarhet i det svenska rättssystemet, 
säger Paula Röttorp.

FÄLLDE SVERIGE FÖR FRA-LAGEN
Ett av organisationens mest framgångsrika 
mål gäller den svenska FRA-lagen där Sve-
rige i våras fälldes i Europadomstolens hög-
sta juridiska instans. FRA-lagen ger staten 
rätt att i hemlighet massövervaka all elek-
tronisk kommunikation i syfte att kartlägga 
yttre hot mot landet. Men lagen riskerar att 
hota människors personliga integritet.

– Det fanns ett allmänintresse i att få svar 
på frågan om FRA-lagen levde upp till Euro-
pakonventionens krav på rättssäkerhet och 
skydd för den personliga integriteten, säger 
Fredrik Bergman. Sverige fälldes för brott 

» 

”DET FINNS 
INGEN ANNAN 

AKTÖR SOM ER-
BJUDER HJÄLP 
TILL ENSKILDA 
OCH SAMTIDIGT 

BIDRAR TILL 
ATT UTVECKLA 
DEN SVENSKA 

RÄTTSSTATEN.” 
paula röttorp

Andra ideella eller delvis ideella aktörer som driver rättsfrågor och frågor om antidiskriminering:

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden 
(tidigare kallad Med lagen som verktyg) driver 
diskrimineringsfall som har samband med funk-
tionsnedsättning – om nödvändigt i domstol. 
Strategisk processföring utvecklar rättspraxis 
och ett fungerande diskrimineringsskydd bidrar 
till bättre levnadsvillkor. Finansieras av Allmän-
na arvsfonden.

lagensomverktyg.se
 
Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och 
unga upp till 21 år och hjälper till i frågor som 
rör alla barns rättigheter. Finns i Stockholm och 
Umeå, driver bland annat rättsfall när detta är 
nödvändigt. Barnrättsbyrån startade som ett 
projekt inom Ersta diakoni 2011, och har funnits 
som egen organisation i fem år. Totalt elva med-

arbetare, bland andra jurister och socionomer, 
arbetar på Barnrättsbyrån med att ge socialt och 
juridiskt stöd åt barn och unga, 0–21 år. Finansie-
ring: stiftelsemedel, gåvor, offentliga medel.

barnrattsbyran.se
 
Diskrimineringsbyråerna
Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i 
Sverige, som erbjuder kostnadsfri rådgivning 
och stöd till personer som känner sig diskrimi-
nerade. Här finns också utbildning om diskri-
minering och arbete för lika rättigheter i hela 
Sverige. Byråerna finansieras delvis med medel 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor (MUCF).

antidiskrimineringuppsala.se/kontakta-oss/ 
antidiskrimineringsbyraer-i-andra-lan

ANDRA AKTÖRER

Paula Röttorp har suttit i stiftelsens 
styrelse i 15 år medan hon arbetat som 
advokat och affärsjurist. Sedan nyår 
är hon senior jurist hos Centrum för 
rättvisa med huvuduppgiften att 
driva processer i domstolarna.
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mot Europakonventionen och skyddet för 
privatlivet. Europadomstolen ansåg att lag-
stiftningen brister i flera avseenden. Det inne-
bär att Sverige måste skriva om FRA-lagen 
och stärka skyddet för integriteten. Och do-
men blir även vägledande för övriga Europa. 

En annan viktig framgång gällde en per-
son som fråntagits sitt medborgarskap, säger 
Paula Röttorp.

– Trots att det står i grundlagen att man 
inte får fråntas sitt svenska medborgarskap 
hade Skatteverket under flera decennier en 
praxis som innebar att grundlagen rundades 
och att enskilda förlorade sina medborgar-
skap. Här slog HD fast att det var ett brott 
mot grundlagen som leder till skadestånds-
ansvar för staten. 

ERSÄTTNING NÄR MYNDIGHET GJORT FEL
Ett viktigt rättsområde handlar om den en-
skildes rätt att anlita jurist eller advokat. 
Där vann centrumet i fjol ett mål i HD om 
rätten att få ersättning för jurist- och advo-
katkostnader när personen anlitat advokat 
därför att en myndighet fattat ett felaktigt 
beslut och där personen i slutänden fått rätt. 
En person hade fått sin bil felaktigt utmätt av 
kronofogden och fick stå för advokatkostna-
derna fast hon hade rätt.

– HD slog fast att hon hade rätt till ersätt-
ning för sina rättegångskostnader, annars 

skulle hon inte få en rättvis rättegång. Det 
är jätteviktigt att det klargjorts i HD att en-
skilda som behöver anlita advokat för att för-
svara sig mot felaktiga myndighetsbeslut ska 
kunna få ersättning för sina kostnader, säger 
Fredrik Bergman.

Rättsutvecklingen i HD har nu bidragit 
till att HFD i ett mål som centrumet driver 
ska pröva om rätten till en rättvis rättegång 
även innefattar en rätt till ersättning för rät-
tegångskostnader i förvaltningsprocessen. 
Förvaltningsprocessen har sedan 1970-talet 
varit utformad så att enskilda inte får ersätt-
ning för sina kostnader trots att det konsta-
terats att myndigheterna gjort fel. 

– Det råder en konflikt mellan den svens-
ka förvaltningsprocessen och en modern 
syn på rätten till en rättvis rättegång. Om 
HFD kommer till samma slutsats som HD 
blir det den största domstolsledda juridiska 
reformen för enskildas rättssäkerhet i Sve-
rige någonsin. Det skulle vara ett viktigt led 
i att göra tillgången till rättvisa mer jämlik. 
Frågan avgörs i plenum i HFD i januari 2022, 
säger Fredrik Bergman.

– Vi har en enorm spännvidd på våra mål 
och är måna om att visa att vi inte är en enfrå-
georganisation, betonar Paula Röttorp. Rätts-
säkerhetens principer måste genomsyra alla 
områden. Och ofta när det brister på ett om-
råde är det även relevant på andra områden.

DOMSTOLAR OCH DEMOKRATI
Men det finns också kritiker som är skep-
tiska till att domstolarna har fått mer makt. 
Kritiken handlar om att domstolarna saknar 
den demokratiska förankring som riksdagen 
har och att det finns risk för ett demokratiskt 
underskott om viktiga samhällsfrågor avgörs 
i domstolarna. 

Fredrik Bergman och Paula Röttorp har 
förståelse för kritiken och tycker det är bra 
med en levande debatt om domstolarnas roll. 

– Det är politikerna som gett domstolarna 
en starkare roll i och med vårt medlemskap 
i EU. Det har lett till en sund konstitutio-
nell dialog mellan lagstiftare, förvaltning och 
domstolar i hur fri- och rättigheterna ska ut-
vecklas. Mycket av vår verksamhet handlar 
om att anpassa den svenska juridiken till vad 
som redan följer av EU-rätten och Europa-
konventionen. De svenska domstolarna har 
hittat en bra balans mellan det mer europe-
iska synsättet och det som stämmer överens 
med våra konstitutionella traditioner. 

– Och man får inte glömma att det alltid är 
lagstiftaren som har sista ordet. Om lagstif-
taren är missnöjd med den rättsutveckling 
som sker i domstolarna kan den alltid ändra 
lagen. Dessutom anser jag att domstolarna 
i Sverige är väldigt försiktiga och inte tar ut 
svängarna i onödan, säger Fredrik Bergman. 
Men frågan är viktig att diskutera.

KNUFFA UTVECKLINGEN I RÄTT RIKTNING
Centrum för rättvisa får ibland frågan om 
den är en politisk organisation, vilket Fred-
rik Bergman inte anser att den är.

– Vårt uppdrag handlar om att värna det 
konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige 
och våra rättsprocesser syftar till att förverk-
liga detta. Vi använder alltså juridiken som 
ett medel för samhällspåverkan, men vi gör 
det alltid inom ramarna för gällande rätt.  

Både Fredrik Bergman och Paula Röttorp 
tror att behovet att försvara enskildas fri- 
och rättigheter bara kommer att öka fram-
över och ser gärna att fler organisationer en-
gagerar sig.

– Det kommer hela tiden nya politiska be-
slut och myndighetsbeslut där enskilda in-
tressen körs över. Jag anser att vi behövs mer 
i dag än kanske någonsin när det sker fler 
diskussioner om rättsstaten och domstolar-
nas roll på ett negativt sätt. Domstolarnas 
roll som rättsstatens väktare ifrågasätts runt 
om i världen och även i Sverige. Det behövs 
en stark röst för rättssäkerheten, för juridi-
kens roll som värn för enskildas rättssäker-
het mot felaktig maktutövning, säger Paula 
Röttorp. ¶

» 
CIVIL RIGHTS DEFENDERS:
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”Ett upplevt problem som inte finns”
John Stauffer, chefsjurist och biträdande 
exekutiv chef på människorättsorganisa-
tionen Civil Rights Defenders, anser att en 
av organisationens främsta uppgifter är att 
synliggöra brister i rättighetsskyddet och 
utkräva ansvar.

Civil Rights Defenders är liksom Centrum 
för rättvisa en organisation som i Sverige dri-
ver frågor om mänskliga fri- och rättighe-
ter mot stat och myndigheter. Organisatio-
nen är inte lika frekvent i domstolsprocesser 
utan vänder sig ofta till tillsynsmyndighe-
ter i Sverige och granskningsmekanismer 
internationellt. Organisationen jobbar även 
med opinionsbildning gentemot allmänhet-
en och påverkansarbete mot politiker och 
andra makthavare.

Organisationens arbete i Sverige har dess-
utom sin huvudfokus inom diskriminering 

av olika slag. Det var Civil Rights Defenders 
som såg till att Skånepolisen fälldes för sin 
otillåtna registrering av romer 2017. Just nu 
driver man ett ärende om rätten att bära slöja 
på sin arbetsplats.  Tvångsvård på låsta insti-
tutioner är också en huvudfråga.

HANDLAR OM BRISTANDE KUNSKAP
John Stauffer har liksom Fredrik Bergman 
och Paula Röttorp svårt att se organisatio-
nens arbete med strategisk processföring 
som ett hot mot demokratin.

– Jag har svårt att förstå den kritiken. 
Det är ett upplevt problem som inte finns. 
Om man ser invånare i Sverige som rät-
tighetsbärare, då blir domstolarna väldigt 
viktiga för att man ska kunna utkräva rättig-
heter i praktiken. Det är inte lagstiftarens 
roll. 

Den yttersta makten ligger  hos riksdagen 

som hela tiden kan ändra lagstiftningen i den 
riktning man vill, säger han.

– Men vi har inte en rättighetstradition i 
Sverige. Det är lite främmande för politiker 
och andra med makt att se medborgare som 
rättighetsbärare. Då kommer känslan att po-
litiken förlorar makt när domstolarna går in 
och tolkar lagstiftningen när den inte är tyd-
lig, och inte förarbetena heller. Jag tror det 
handlar mycket om en bristande kunskap 
hos kritikerna. Att man inte har kännedom 
om hur rättsordningen ser ut  med krav på att 
svenska myndigheter och domstolar i rätts-
tillämpningen tar hänsyn till bindande inter-
nationella människorättsnormer.

BRISTER OFTA I MÄNNISKORÄTTSANALYSEN
John Stauffer anser att rättighetsorganisatio-
ners huvuduppgift är att synliggöra brister 
i rättighetsskyddet och att driva på för ett 
stärkt skydd.

– De ärenden vi driver är exempel på en 
generell problematik som vi ser i samhället 
och som vi vill påverka för att stärka rät-
tighetsskyddet och ge rättvisa åt dem som 
drabbats av kränkningar.  Och förstås påver-
ka policyförändringar och arbetssätt för att 
komma tillrätta med dessa felaktigheter. Det 
finns mycket kvar att göra.

– Dagens lagstiftningsarbete brister ofta i 
människorättsanalysen, den är inte tillräck-
ligt djupgående. Mänskliga rättigheter står 
i dag inte särskilt högt upp på den politiska 
dagordningen. Det är andra värden som pre-
mieras, som till exempel hårdare tag i krimi-
nalpolitiken. ¶

Civil Rights Defenders är en internationell 
människorättsorganisation som försvarar män-
niskors medborgerliga och politiska rättigheter 
och stärker människorättsförsvarare som är 
utsatta för risker. Man bedriver påverkansarbe-
te, juridiska processer och informerar om situa-
tionen för mänskliga rättigheter globalt.

Organisationen grundades år 1982 och hette 
fram till 2009 Svenska Helsingforskommittén 
för mänskliga rättigheter. Syftet var att, tillsam-
mans med Helsingforskommittéer från andra 
länder, bevaka efterlevnaden av mänskliga rät-
tigheter i enlighet med slutakten från Helsing-
forskonferensen.

Civil Rights Defenders är aktiva i Sverige och 

de länder i världen där respekten för mänskliga 
rättigheter är som sämst. Man bevakar bland 
annat situationen för mänskliga rättigheter i Asi-
en, Afrika, Eurasien, Europa och Latinamerika. 

Organisationen stöttar människorättsförsva-
rare som är i fara och behöver hjälp snabbt. De 
kan få tillgång till juridisk hjälp om de arresteras 
eller få hjälp att lämna landet. Man arbetar ock-
så förebyggande och genomför säkerhetsutbild-
ningar samt hjälper till med fysiska och digitala 
säkerhetslösningar.

Den svenska verksamheten finansieras av 
bidrag från statliga organisationer, Postkodlotte-
riet och insamlade medel från företag, organisa-
tioner och privatpersoner.

KÄMPAR FÖR RÄTTIGHETER PÅ FYRA KONTINENTER

John Stauffer anser att rättighetsorganisationers huvuduppgift är att synliggöra brister i rättighetsskyddet och att driva på för ett stärkt skydd.
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Dags att ändra retoriken
om resurskrävande och       svårbehandlade klienter

genom åren har jag sett en tydlig trend att attityderna mot 
medarbetare och medintagna har förändrats. Klimatet 
på de slutna anstalterna har blivit hårdare och aggressi-
vare. Denna förändring är numera väletablerad och ma-
nifesteras bland annat i form av otillåten påverkan, hot 
och våld mot våra beslutsfattare och vår övriga personal. 
Det grova våldet som uttrycks i form av misshandel är 
emellertid främst riktat mot andra intagna. Vi ser även 
att antalet fall ökar där ett flertal intagna i grupp ger sig 
på en ensam intagen.

Att bevissäkra är inget problem eftersom förövarna 
inte bryr sig om personalnärvaro eller kameraövervak-
ning. Våldet blir ett sätt att visa makt och dominans in-
för personal och rivaliserande grupperingar. 

Anstalten Kumla tar emot en svårhanterlig grupp 
dömda, som av polisen beskrivs som den kategori av 
kriminella som valt att leva vid sidan av samhället, i en 
parallell verklighet med andra regler och system. När 
dessa individer hamnar hos oss på Kriminalvården sätts 
vår tro på prov vad gäller de intagnas vilja att få behand-
ling för att leva ett laglydigt liv. Vårt uppdrag är att fort-
sätta att vara uthålliga och inte ge upp, fast det ibland 
kan kännas omöjligt. Vår orubbliga tro på att individen 
är förändringsbar prövas numera, och vi måste stå pall.

de intagna som placeras på anstalten kumla har ett stort behov 
av en högre grad av bevakning och kontroll. För några år 
sedan gjorde en av våra psykologer, Peter Johansson, en 
fördjupad intern studie över anstalten Kumlas normalav-
delningar. En viktig, men inte överraskande, iakttagelse 
som lyftes fram var den höga andelen intagna med psy-
kopatiska personlighetsdrag men också den höga ande-
len intagna som är anslutna till kriminella nätverk. Stu-
dien visar även en hög andel misskötsamheter, där cirka 
66 procent någon gång varit avskilda från sin avdelning 
på grund av fara för egen eller annans säkerhet. Studien 
bekräftar forskningen inom området som visar på ett 
samband mellan misskötsamhet inom fängelsemiljö, psy-
kopatiska och antisociala personlighetsdrag och gäng-
anknytning. Även om studien har några år på nacken så 
är jag övertygad om att bilden inte har förbättrats utan 
tvärtom förstärkts.

Frågan kring de intagna på Kumla har aktualiserats 
genom Enchrochatklienterna, en grupp som består av 
grova kriminella som har lagförts tack vare dekryptering 

av bland annat chattjänsten Enchrochat. I anstaltsmiljön 
agerar dessa som negativa ledare och försöker styra 
övriga intagna och tvinga dem till ovillkorlig lydnad 
genom rädsla för att utsättas för grovt våld. De har ett 
våldskapital som skapas av pengar, makt och annan 
påverkanskapacitet. Det imponerar på yngre gängmed-
lemmar som – just nu – ser konkreta vinster med att 
stå utanför samhället och leva ett kriminellt liv. De kri-
minella gäng som försöker etablera sig på våra anstalter 
tar med sig en för samhället destruktiv subkultur som 
går ut på att våld är samma sak som makt. Olika krimi-
nella nätverk försöker utöva otillåten påverkan på vår 
personal genom hot och trakasserier men även genom 
direkt våld, vilket självklart är fullständigt oacceptabelt 
och något som Kriminalvården jobbar stenhårt med. 
Det finns en tydlig parallell till hur dessa kriminella 
nätverk försöker påverka även polis och andra delar av 
rätts kedjan. 

jag har varit utlandsplacerad som kriminalvårdsexpert vid två 
tillfällen inom ramen för FN:s och EU:s freds- och säker-
hetsfrämjande insatser. Mitt uppdrag handlade om att 
övervaka fängelser i länder med svag rättssäkerhet och 
bristande koppling mellan lagstiftning, organisation och 
konkret hanterande av intagna. Jag har även haft privi-
legiet att leda myndighetens internationella verksamhet 
i ett par år, besökt ett stort antal fängelser i Europa och 
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JACQUES MWEPU
Klimatet på de slutna anstalterna 
har blivit hårdare och aggressi-
vare i takt med att allt fler grovt 
gängkriminella dömts till påfölj-
der. Det är dags att ändra retori-
ken och öppet prata om att vi har 
farliga, svårbehandlade klienter 
som kräver särskilda insatser.  
Det skriver Kumlas anstaltschef 
Jacques Mwepu, som arbetat 
inom Kriminalvården i snart 25 år. Mwepu har läst juridik i 
Kongo, som han lämnade för 31 år sedan. Han har haft 
chefsbefattningar på flera slutna anstalter.
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Afrika och samlat egna observationer ur ett lednings- 
och styrningsperspektiv. 

När jag jämför med andra kriminalvårdssystem inser 
jag vilket fantastiskt och humant kriminalvårdssystem 
vi har i Sverige. Svensk kriminalvård ses internationellt 
som en av världens bästa och bygger på en stark vär-
degrund, humanitet och den intagnes värdighet. Vi har 
ett kvalitativt innehåll i verksamheten som är unikt och 
som resterande världen vill lära sig av. Kriminalvården 
i Sverige har ett stort fokus på behandlingsinsatser som 
utgör en central process i den individuellt anpassade 
planeringen av den intagnes verkställighet, det vill säga 
hans eller hennes tid på anstalt. Kriminalvården har ut-
vecklat sin förmåga att identifiera centrala riskfaktorer 
för återfall i brott och sedan planera insatser som möter 
dessa behov.

Ett exempel på svensk kriminalvårds goda anseen-
de är det pågående projektet i Pennsylvania i USA vid 
namn ”Little Scandinavia”. Efter att några chefer och 
personal därifrån varit på studiebesök och praktik hos 
oss arbetar ett amerikanskt fängelse med att införa våra 
arbetssätt och humana människosyn.

vårt riskbedömningsinstrument rbm (Risk, Behov och Mot-
taglighet) är en evidensbaserad metod som på ett tillför-
litligt sätt hjälper oss att bedöma risk för återfall i brott 
samt att identifiera de risker och behov som är direkt 
kopplade till orsaken till varför en person begår brott.

Ett problem som Kriminalvården brottas med och 
som är en återkommande orsak till att insatser inte blir 
genomförda är bristande motivation att delta i behand-
lingsprogram. Det kan härledas till starka intagna på av-
delningarna som använder sin auktoritet och negativa 
inställning till behandling och tvingar de andra till un-
derkastelse genom direkt eller indirekt hot om våld. Så 
får det inte vara.

Vi håller en hög säkerhetsnivå och gör professionella 
riskbedömningar i syfte att begränsa den intagnes förut-
sättningar att fortsätta begå brott, särskilt när det hand-
lar om brott mot person. Jag är av den uppfattningen att 
alla intagna måste erbjudas behandling, även den som 
avvisar all form av kontakt med personal. Alla intag-
na måste erbjudas flera chanser att bryta sin kriminel-
la livsstil, men samtidigt måste vi vara konsekventa mot 
de intagna som inte bara vägrar att medverka i insatser 

utan även stör och förhindrar andra som är motiverade 
till förändring. Vill den intagne inte förändras under sin 
verkställighet ska denne inte heller erhålla några förmå-
ner annat än de som beskrivs i lag. 

vi ska vara rädda om den humana kriminalvård som vi har och 
som har ett högt anseende internationellt, men inte 
blunda eller ducka för den förändring som de nya for-
merna av gängkriminalitet för med sig till anstalterna. 

När det gäller Enchrochatklienterna och alla andra 
som obstruerar måste vi påvisa det paradigmskifte det 
innebär att placeras på en anstalt, agera konsekvent mot 
misskötsamhet och samtidigt erbjuda en lugn behand-
lingsmiljö för de intagna som uppvisar motivation till 
behandling. Den som ser anstaltsvistelse som en möjlig-
het att odla nya relationer och tekniker för fortsatt kri-
minell karriär måste ställas under helt annan regim med 
hög grad av kontroll och bevakning. Vi måste alltså ”sät-
ta hårt mot hårt” mot denna kategori och inkapacitera 
dem (som kriminologer utrycker det) i syfte att minska 
deras negativa påverkan på övriga intagna och minska 
risken för fortsatt brottslighet, hot och våld på Sveriges 
anstalter. Den metoden används i Kanada, ett land som 
har inspirerat de flesta av våra motivations- och behand-
lingsprogram. Det är viktigt att lyfta både det ”mjuka 
och hårda” utan att bortse från det regelverk vi har och 
inte bli vare sig cyniska eller naiva. Det är dags att ändra 
retoriken och öppet prata om att vi har resurskrävande 
och svårbehandlade klienter som kräver särskilda in-
satser. Genom att vi talar öppet och i klarspråk om den 
grupp individer som nu sätter oss, och hela samhället, 
på prov kan vi också öka förtroendet för rättskedjan, in-
klusive Kriminalvården.

 
kriminalvårdens uppdrag är att minska återfall i brott. Vi ska 
arbeta hårt med alla de intagna som vill komma bättre 
ut. Men för de intagna som – ännu – inte vill ändra sin 
destruktiva livsstil kommer vi att lika hårt jobba med att 
bevara ordningen. En nog så utmanande uppgift, men 
mycket angelägen.

Jacques Mwepu
Anstaltschef, anstalten Kumla

Dags att ändra retoriken
om resurskrävande och       svårbehandlade klienter
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och innehåller i dag över tre miljoner domar. Tjänsten bevakar
nya avgöranden från samtliga förvaltningsdomstolar och allmänna
domstolar, och innehåller även äldre domar och beslut.

JP Juridiskt bibliotek

I JP Juridiskt bibliotek publicerarar vi löpande 
rättsfallskommentarer av prejudicerande domar från HD, HFD 
och EU-domstolen samt analyser av ny lagstiftning och oklara 
rättsfrågor. Materialet är unikt för JP Infonets tjänster och skrivs av 
väletablerade författare för praktiserande jurister.  
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Vi erbjuder över 20 nischade rättsdatabaser med heltäckande 
bevakning inom respektive område. Tjänsterna är kompletta 
med rättskällor, vägledande dokument, ca 2 500 fördjupande 
analyser och 23 000 referat, checklistor och mycket mer. Alltid 
kvalitetsgranskat av specialiserade jurister.

Juristpaketet 
– för dig som jobbar på byrå 

Juristpaketet.

JP Infonet
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Advokater 
avgörande 

när handslag 
ska bli till affär

Fastighetsmarknaden slår nya rekord. 
Mitt i jätteaffärerna står advokaterna, med 

uppdraget att snabbt omvandla parternas handslag 
till hållbara avtal. Klienterna kräver bred juridisk 

kompetens – men framför allt fokus på affären.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: HÖGTRYCK PÅ FASTIGHETSMARKNADEN



ADVOKATEN NR 1 • 202226

en svenska och 
nordiska fastig-
hetsmarknaden är 
glödhet. Analys- 
och rådgivnings-

företaget Pangea 
kunde i januari rap-

portera att fastighets-
transaktionerna i Nor-

den under 2021 passerat 
720 miljarder kronor i vär-

de. Närmare hälften av trans-
aktionsvärdet genererades på den 

svenska marknaden. 
Bostäder, logistiklokaler, samhällsfastigheter – suget 

är starkt efter att köpa fastigheter av olika typer. Även 
kontorslokalerna verkar, efter en viss coronaoro, ha 
blivit intressanta på marknaden igen. 

Fastighetsbolagen köper upp varandra, växer och 
konsolideras. Under 2021 genomför-
des en rad mångmiljardaffärer, med 
Castellums förvärv av Kungsleden för 
43,2 miljarder som den största. 

Fastighetsaffärerna rymmer ofta 
en lång rad juridiska frågeställning-
ar, och många gånger spelar advo-
kater viktiga roller i affärerna. Om-
vänt kan uppdragen generera stora 
intäkter till de byråer som satsar på 
just fastighetsmarknaden. Men upp-
dragen ställer också stora krav: på 
bredd, projektledning, tillgänglighet 
och spetskompetens. 

Assur Badur, advokat och deläg-
are på Vinge, har arbetat med många 
stora fastighetstransaktioner under 
de senaste åren. När tidningen Fast-
ighetsvärlden listade vilka advokatby-
råer som hanterat de största värdena 
på fastighetsmarknaden 2020–2021 toppades listan av 
just Vinge, med en transaktionsvolym på 147,8 miljar-
der kronor. 

Assur Badur betraktar ändå inte 2021 som ett extrem-
år på marknaden. Snarare var rekordåret en logisk fort-
sättning på en lång högkonjunktur på fastighetsmark-
naden. 

– Likt vår M&A-sida så ångar det på rätt mycket med 
affärer och har gjort det egentligen hela tiden. Det är 
egentligen ingen större skillnad mot förra året, sett till 
mängden affärer. Sedan kan volymen, värdet på fastighe-
terna, variera, men det är mer slumpmässigt, säger han.

Ett nytt inslag som enligt Assur Badur kommit till 
under de senaste åren är stora fastighetsaffärer via bör-
sen, med fastighetsbolaget SBB:s bud på och uppköp 
av Hemfosa år 2019 och Corems bud på Klövern 2021. 

– Det är en typ av transaktion som i vart fall inte var 
så vanlig för några år sedan, konstaterar Assur Badur. 

MYCKET PENGAR I RÖRELSE
Även andra advokater vittnar om ett högt tempo och 
stor efterfrågan på rådgivning kring fastighetstransak-
tioner sedan en lång tid tillbaka. Advokat Anders Wen-
nergren på Norma Advokater har arbetat med fastig-
hetstransaktioner i närmare 40 år.

– Marknaden är superhet och har varit det länge. Vi 
har haft två dippar sedan jag började på byrå, 1992 och 
2008. Annars har det bara gått uppåt och uppåt, sä-
ger han. 

Och advokat Johan Gadd på AG Advokat beskriver 
ett intensivt år, utan egentliga pauser. 

– Vi har ofta väldigt mycket att göra i juni–juli och i 
december, men nu har det varit utspritt över hela året. 
Det har varit en jämn, väldigt hög belastning.

En viktig faktor bakom den heta marknaden är till-
gången till kapital, konstaterar Johan Gadd. Han får 
medhåll av Maria Wideroth på Landahl, som upple-
ver att fastighetsbranschen i Sverige håller på med en 

konsolidering.
– Tillgången på pengar har varit 

väldigt god under lång tid nu. Kost-
naden för pengar är ganska låg, ef-
tersom räntan är så låg. Med god till-
gång på pengar och en låg kostnad för 
dem, så har bolagen också möjlighet 
att göra förvärv och de ser möjlighet 
till att växa sig stora och starka och 
inte bli omsprungna av någon annan, 
säger hon. 

Maria Wideroth pekar också på att 
det kommit in en hel del utländskt ka-
pital på den svenska fastighetsmark-
naden. Hon får stöd av siffror från 
rådgivnings- och undersökningsfö-
retaget Savills. Enligt deras statistik 
utgjorde de utländska investeringar-
na 23 procent av totalen under 2021, 
en siffra omkring 75 procent högre än 

snittet för de senaste fem åren.
Samtidigt som mycket just nu tycks samspela för att 

elda på transaktionsmarknaden har också just fastighe-
ter ett värde som är evigt och oberoende av konjunk-
turer, påpekar Maria Wideroth. 

– Fastigheter är av intresse eftersom det inte görs 
fler. Marken är en begränsad resurs. Det har man sett 
över tid också, att den som äger mark har en realtill-
gång som ökar i värde.

TREVLIG ANKDAMM
Fastigheter – marken, men också det som byggts på 
den eller planeras byggas – är konkreta tillgångar och 
lätta att relatera till. Det är en stor del av charmen med 
just fastighetsrätt och fastighetstransaktioner, menar 
advokaterna. 

Johan Gadd berättar att om det finns tillfälle så besö-
ker han gärna de byggnader som ingått i de transaktio-
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” Jag tycker att bran-
schen är rolig. Den är 

inte så stor, man lär 
känna mycket folk 
på hyfsat kort tid i 

jämförelse med andra 
branscher. Det blir 

enklare att arbeta upp 
en personlig relation.” 

assur badur

Assur Badur.
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ner som han varit involverad i. Han jämför med andra 
typer av tillgångar, som immateriella rättigheter, som 
är betydligt svårare att ta på. 

– Hus kommer att stå där en lång tid framöver, 
människor verkar där och ska må bra i husen. Och så 
finns det ofta en historia. Varje fastighet är i någon me-
ning unik, säger han. 

Johan Gadd beskriver sitt arbete som intressant, 
och han uppskattar det täta samarbetet med klienter-
na inom fastighetsbranschen. 

– Man jobbar i team och är projektledare och en väl-
digt nära rådgivare till uppdragsgivaren . Det är viktigt 
att hantera varje frågeställning som dyker upp varsamt 
och vara kreativ med målsättningen att bära affären i 
mål, säger han.

Även Maria Wideroth uppskattar det nära samarbe-
tet med klienterna. 

– Som rådgivare är vi väldigt nära klientens affärsut-
veckling. Vi hjälper klienten att se bakom hörnet vad 
som kan finnas där. Vad som behöver undersökas, eller 
vad vi ska tänka till kring i affären, säger hon. 

Klienterna är dessutom överlag mycket trevliga, 
framhåller Maria Wideroth. Hon får medhåll av de 
andra advokaterna. Anders Wennergren anser att just 
klienterna är det allra bästa med området. 

– Både säljare och köpare, internationellt och natio-
nellt, är chosefria. Underbart behagliga människor att 
ha att göra med, säger han.  

En bra affär kräver väl genomarbetade avtal och där 
bidrar parternas advokater tillsammans, särskilt vid ett 
gott samarbete, konstaterar Johan Gadd. 

– Det är en ganska liten bransch där vi lär känna var-
andra, alla pratar samma språk på något sätt. Jag tycker 
att det är trevligt. När det sedan är väldigt komplexa 
affärer som klienterna hittat på, då gäller det att vara 
kreativ för att det ska bli bra. 

Assur Badur kallar fastighetsbranschen och dess råd-
givare för en ankdamm – en damm han trivs mycket bra 
i, trots att han hamnade i den lite av en slump.

– Jag tycker att branschen är rolig. Den är inte så stor, 
man lär känna mycket folk på hyfsat kort tid i jämfö-
relse med andra branscher. Det blir enklare att arbeta 
upp en personlig relation, säger han, och tillägger att 
fastighetsjuridik i sig är roligt. 

MÅSTE HA KANALER
En ganska liten bransch i ett litet land. Det har, som 
advokaterna pekat på, fördelar. Men det innebär ock- 
så att jävsfrågorna är ständigt närvarande för advo-
katerna. 

– Vi får ganska ofta lämna bort ärenden, säga att ”det 
här kan vi inte ta i denna del”, konstaterar Maria Wi-
deroth. 

Anders Wennergren har samma erfarenhet. 
– Med tanke på att det är ett antal som gör affärer 

med varandra så uppstår ju jävssituationer. Det ska man 
veta om, och det är jätteviktigt att vi hela tiden fullt 
ut uppdaterar de bitarna, säger han, men tillägger att 
marknaden ändå är så stor att den än så länge räcker 
till för alla de advokater som finns där. 

Risken för konflikter gör att många stora köpare av 
advokattjänster också samarbetar med flera advokatby-
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Vasakronans projekt 
Sergelhusen är ett 
av Stockholm citys 
största ombyggnads-
projekt i modern tid 
och motsvarar en 
investering om cirka 
4 miljarder kronor.
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råer. Och även advokaterna måste snabbt kunna skicka 
ärenden vidare.

– Man arbetar upp jävskontakter med kollegerna på 
andra byråer så att man har kanaler uppbyggda för att 
skicka vidare, säger Assur Badur.

Men trots att klienterna behöver ha kontakter med 
flera byråer för att undvika jävssituationer beskriver 
alla de intervjuade advokaterna att de som regel har 
långvariga relationer med sina klienter. Och även om 
fastighetsbolagen har noggrann kontroll på sina kost-
nader är det fortfarande timdebitering som domine-
rar i branschen. 

– Vi kombinerar timdebitering med att sätta upp 
budgetar tillsammans med klienten 
för olika arbetsmoment. Det är vik-
tigt för dem, att få en förutsägbarhet, 
förklarar Assur Badur.

En fastighetsaffär i miljardklassen 
innebär många risker som ska gran-
skas och en stor mängd avtal. Här 
gäller det att vara noggrann med 
uppdragsbeskrivningen, konstaterar 
Assur Badur.

– Om det finns 60 avtal väljer vi till-
sammans med klienten att exempel-
vis bara titta på de tio största av dem.

Trots sådana begränsningar kan ett 
uppdrag innebära många timmars ad-
vokat- och juristarbete, vilket ställer 
krav på återrapporteringen.

– Om klienten är väldigt mån om 
att hålla koll på kostnaden så är det 
viktigt att komma överens med klien-
ten hur eventuell löpande rapporte-
ring ska ske och hur fakturaspecifika-
tionerna ska se ut, säger Johan Gadd. 

BLIVIT MER KOMPLEXT
Konkret och roligt. Orden återkom-
mer från alla de intervjuade advoka-
terna när de ska beskriva sitt arbetsområde. Klienterna 
är trevliga, och dessutom i stor utsträckning trogna de 
advokatbyråer de samarbetar med. 

Samtidigt är det stora värden som handlas och för-
handlas om, och många komplexa frågor som ska han-
teras. En fastighetstransaktion kräver många gånger 
kompetens på en hel rad områden. 

Anders Wennergren upplever att komplexiteten i 
uppdragen har ökat under hans år som advokat. En an-
ledning kan vara det internationella kapital som kom-
mer in på marknaden, menar han. 

– Våra internationella beställare, uppdragsgivare som 
går in och köper svenska fastighetsbolag, har vana att 
ha mycket större krav när de agerar i andra delar av 
världen, säger han, och räknar upp alla de områden 
som kan dyka upp: hyresrättsliga frågor, olika typer av 
nyttjanderätter som servitut, entreprenadrätt, miljö rätt 

samt plan- och byggrätt är bara några av de specialom-
råden där klienterna kan behöva stöd.

Dessutom efterfrågas juridisk sakkunskap kring fi-
nansiering liksom ren M&A-kompetens. 

För att fånga in alla de delar som ingår krävs ofta 
team av olika kompetenser som samarbetar tätt med 
klienten. På Vinge, som hanterar många stora trans-
aktioner, brukar som regel minst tre personer arbeta i 
varje uppdrag, enligt Assur Badur. Men ibland behövs 
betydligt större grupper. 

– Om det finns börsinslag är vi nog åtta–nio stycken. 
Våra kolleger som jobbar med börsrätt, fastighet, skatt 
och så kanske det kan vara nån till, säger han, och till-

lägger att det naturligtvis också beror 
på vilka kompetenser klienten själv 
har och om det finns andra rådgivare 
knutna till klienten. 

När klienten finns på köparsidan 
och alltså planerar ett förvärv, utgör 
den så kallade due diligence, alltså en 
genomgång av objektet, en viktig del 
av advokatarbetet. 

– Där tränger vi in på djupet och tit-
tar på själva fastigheten förstås, men 
också hyresavtalen, avtalen som ger 
själva kassaflödet, förklarar Assur Ba-
dur. 

Även Johan Gadd pekar på kom-
plexiteten i fastighetstransaktioner-
na. Här gäller det att lösa de juridis-
ka frågorna, men också att förstå och 
hålla ihop själva affären, konstaterar 
han. 

– Vi är lite ordningsman i klassen. 
Parterna har skakat hand och säger 
att ”nu ska vi göra på det här sättet” 
och så börjar vi ställa frågor. Vi mås-
te bena ut och strukturera juridiken, 
baserat på parternas kommersiella 
handslag, och det ska landa i ett av-

tal. Vi ska hjälpa till att ro affären i hamn, säger Johan 
Gadd.

Som advokat och projektledare i en fastighetstrans-
aktion måste man också vara beredd att sätta sig vid 
förhandlingsbordet, påpekar flera advokater. Assur Ba-
dur tycker att den delen av arbetet är rolig och stimu-
lerande. 

– Man snappar upp ett och annat genom åren. Vi för-
handlar väldigt mycket, kanske mer än i andra gebit, 
säger han. 

MEDVETNA VAL
Vinge, där Assur Badur är delägare, är en av landets 
största advokatbyråer och beskriver sig som en fullser-
vicebyrå. Att vara stor har många fördelar i just fastig-
hetstransaktioner, anser Assur Badur. 

– I de riktigt stora affärerna har vi möjligheten att 

”Vi är lite ordnings-
man i klassen. Parterna 

har skakat hand och 
säger att ’nu ska vi göra 
på det här sättet’ och så 
börjar vi ställa frågor. 
Vi måste bena ut och 

strukturera juridiken, 
baserat på parternas 

kommersiella 
handslag, och det ska 

landa i ett avtal. 
Vi ska hjälpa till att 
ro affären i hamn.” 

johan gadd

2021 har av flera 
analys- och råd-
givningsföretag 
beskrivits som ett 
extraordinärt år på 
den svenska fastig-
hetsmarknaden. 

Transaktions-
volymen enligt 
Pangea var 
355 miljarder kro-
nor, en ökning med 
hela 93 procent 
från 2020. Det 
var dock framför 
allt storleken på 
transaktionerna 
som växte, medan 
antalet transaktio-
ner ökade med 
17 procent. 

355 miljarder 
kronor är ungefär 
sju gånger ansla-
get för hela Sveri-
ges rättsväsende 
under 2020. Det 
är också ungefär 
lika mycket som 
budgeten för hela 
Stockholms stad.

FASTIGHETS-
MARKNADEN 
2021

1. Castellums 
förvärv av Kungs-
leden för 43,2 mil-
jarder kronor.
2. Heimstadens 
köp av Akelius 
svenska bestånd 
för 33,3 miljarder 
kronor.
3. Corems köp av 
Klövern för 29,3 
miljarder kronor. 

Källa: Fastighets-
världen

DE STÖRSTA 
AFFÄRERNA 
2021
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hantera affären och att hantera olika discipliner, säger 
han, och fortsätter: 

– Vi har allt. Om man jämför med för några år sedan 
så har vi valt att växa, just för att se till att vi har alla 
discipliner. Vi har ju till exempel entreprenadrätt, mil-
jörätt, skatterätt, alla typer av specialister som berörs 
eller kan beröras.

Även Anders Wennergren på Norma Advokater tror på 
bredd som en viktig konkurrensfördel på fastighetsmark-
naden. Att inom samma advokatkontor ha tillgång till 
en bredd av advokatkollegor som behärskar olika kom-
petensområden, exempelvis miljö-, PBL- och arbetsrätt 
samt börsfrågor, gynnar klienten både kostnadsmässigt 
och i fråga om effektivitet, enligt Anders Wennergren. 

– När det gäller skatterådgivning har vi dock valt 
att inte lämna någon skatterådgivning då vi istället i 
sådana frågor samarbetar med de stora revisionsbyrå-
erna, berättar han.  

På rådgivarmarknaden finns också, förutom de stora 
fullservicebyråerna, några advokatbyråer som nischat 
sig mot just fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. 
Anders Wennergren och Assur Badur har båda stor re-
spekt för konkurrenterna på nischbyråerna. 

– Nackdelen för oss är att vi kan uppfattas som dyra. 
Det är väl där nischbyråerna kan konkurrera. De har 
duktigt folk och de klarar många transaktioner med en 
annan kostnadskostym. Men så fort det är börsfrågor, 
finansieringsfrågor eller skattefrågor så har vi en för-
del, hävdar Assur Badur. 

Johan Gadd och Maria Wideroth är båda verksamma 
på nischbyråer. De vill snarast lyfta fram de egna by-
råernas djupgående kunskaper och stora bredd inom 
just fastighetsområdet. 

– Jag har jobbat på stora byråer också, men det som 
är unikt med AG är att vi är som en enormt stor fast-
ighetsavdelning. Vi är mycket större än många av de 
stora byråernas fastighetsavdelningar. Vi har uppåt 
60–65 jurister som bara jobbar inom detta segment, 
säger Johan Gadd, som beskriver sin byrå som en full-
servicebyrå inom fastighets- och entreprenadbran-
schen.

På AG Advokat finns en delägare som, förutom att 
vara advokat, också är arkitekt. Hans kompetens är vär-
defull, inte minst när det handlar om att granska de-
taljplaner eller att hantera plan- och byggfrågor, påpe-
kar Johan Gadd. 

Advokat Johan 
Gadd beskriver sin 
nischbyrå som en 
enormt stor fastig-
hetsavdelning. 

» 
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– Vi hade en idé om att koncentrera fastighetsrätt 
inom en byrå och vi har alltid span på att vi ska ha de 
olika kompetenser som behövs på vår byrå. Alla har 
en bas inom fastighetsrätten, men sedan ska de spe-
cialisera sig på en eller flera delar. Det ger en fördel 
gentemot våra fastighetsägande klienter, fastslår Maria 
Wideroth på Landahl.

Såväl AG Advokat som Landahl har medvetet valt 
bort vissa områden som kan aktua-
liseras i fastighetstransaktioner, som 
skatterätt och arbetsrätt.

– Vi ger ingen skatterådgivning. Det 
händer så mycket på skatteområdet 
och det är antingen rätt eller fel, säl-
lan halvgrått. I stället hänvisar vi till 
en eller flera experter, säger Maria 
Wideroth.

AG Advokat har samma strategi. 
Det är, konstaterar Johan Gadd, i da-
gens digitaliserade värld mycket lätt 
att bilda team även över byrågränser. 
Och Johan Gadd ser inte byråns in-
riktning som något hinder för att vara 
med och ge råd i de allra största affärerna. 

– 2020 var vi med och gjorde flera miljardaffärer och 
det har vi gjort även under 2021, säger han.

MÅSTE TÄNKA HÅLLBARHET 
Oavsett storlek och inriktning finns numera ett områ-
de som ingen advokatbyrå med inriktning på fastig-
hetstransaktioner kan vara utan: miljö och hållbarhet. 

– Det finns väldigt starka hållbarhetskrav från inves-
terarhåll, som kommer in i affärerna mer och mer. Det 
har funnits ett tag, men skärpan i kraven ökar allt ef-
tersom, säger Assur Badur. 

Miljöfrågorna kommer in när det gäller själva fast-

igheten och eventuella saneringsbehov som kan fin-
nas där, liksom i byggande och fastighetsutveckling. 
Energieffektivitet och andra miljöfaktorer blir allt mer 
centrala, och hyresgäster och köpare ställer krav på 
miljöcertifiering av lokaler och bostäder. Även när det 
gäller finansiering av byggande dyker miljöaspekter 
upp, i form av förmånliga ”gröna lån” och möjligheten 
att använda ”gröna obligationer”.

– Vi ska ha hållbarhetsfrågorna i 
ryggraden, säger Anders Wenner-
gren, som välkomnar utvecklingen.

– Det är bra för miljön, för hyres-
gästerna, för priset och för finansie-
ringen. Det har smugit sig in och det 
kommer att komma mer och mer un-
der kommande år. Man trodde kanske, 
och hoppades möjligen, att det skulle 
kommit fortare, men det är på gång, 
konstaterar Anders Wennergren.

Hållbarhet innefattar förstås inte 
enbart miljöfrågor. På entreprenad-
området dyker det till exempel upp, 
i form av krav på rimliga avtal för an-

ställd personal och att det inte finns svart arbetskraft. 
Här kan advokatbyråernas complianceavdelningar ock-
så ha mycket att bidra med.

Johan Gadd tycker att dagens fokus på hållbarhet 
gjort arbetet ännu intressantare. 

– Klienterna har oftast en egen agenda, och där är 
miljöfrågorna och hållbarhetsfrågorna högt uppe. Men 
jag tycker att vi som advokater också kan bidra med att 
lyfta de frågorna i dd-processen, säger han.

Det gäller dock att hålla sig ajour med området, som 
är långt ifrån statiskt. Maria Wideroth ger ett exempel. 

– Vad som utgör en miljöbelastning förändras hela ti-
den. Som att det finns sulfid naturligt i berget. För någ-
ra år sedan var det inget man tänkte på. Men när man 
markbereder och spränger i berget kommer sulfiden 
i dagen och kan behöva hanteras på ett specifikt sätt. 
I dag måste köpare eller säljare dels vara medvetna 

om risker med detta, och avtala om vem som ska 
stå kostnaderna för detta.

RUSKIGT TEMPO STÄLLER KRAV
Förutom att projekten är komplexa och kräver 

bred kompetens hos rådgivarna går de också många 
gånger väldigt snabbt, berättar advokaterna. 

– Det är ett ruskigt tempo i affärerna. Det är svåra 
affärer, eller komplexa. Där kunde man önska att man 
ibland fick lite mer tid att jobba utifrån komplexiteten, 
konstaterar Assur Badur. 

Johan Gadd har också reflekterat över det höga tem-
pot. 

– Ibland kan det vara svårt med orealistiska tidsför-
väntningar. När parterna har skakat hand tycker de att 
det ska gå så himla fort. Samtidigt kräver ju varje av-
tal en viss omsorg. Vi jurister måste ibland säga ”hold 

”Jag tror inte att det 
är någon bubbla. Men 
som i alla uppgångar 
kan man förvänta sig 
något hack i kurvan.” 

maria wideroth

Maria Wideroth.

Anders Wennergren.
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your horses, ta det lite lugnt, vi måste få ihop det här 
på ett bra sätt”, säger han.

En bidragande faktor till det höga tempot är förstås 
digitaliseringen, som tagit ytterligare ett steg framåt i 
och med coronapandemin. Johan Gadd beskriver det 
som att arbetet ibland känns som ett tv-spel, där mej-
len bara far fram på skärmen och kräver åtgärder. Och 
även om advokaterna sätter upp snäva tidsramar och 
gör vad de kan för att klara deadlines är det ibland 
omöjligt, menar Johan Gadd. 

Även de båda andra advokaterna vittnar om att 
tempot är högt. Det krävs tätt samarbete mellan kol-
leger på byrån för att livet ska fungera, påpekar Jo-
han Gadd. 

– Vi är ofta minst två i varje ärende. Det gör att om 
jag jobbar med en yngre kollega så är det självklart att 
kollegan ska kunna hämta på förskolan och att jag är till-
gänglig. Ett välfungerande samarbete blir extra viktigt.

Även Maria Wideroth lyfter fram samarbetet som 
en nyckel för att advokaterna och juristerna ska kun-
na klara både arbete och familjeliv. 

Assur Badur, som själv har fyra barn, konstaterar 
att det många gånger är och har varit svårt att få ihop 
vardagen. 

– Det är tufft, jättetufft. Det gäller att man har för-
stående svärföräldrar och föräldrar som kan ställa 
upp. Det kan bli tungt vissa perioder, när det måste gå 
snabbt och det måste ske nu. 

SPRICKER INTE
Fastighetsbranschen kan, med några hack i linjen, upp-
fattas som en evig framgångssaga, som växt och växt. 
Men hur länge kan den fortsätta att växa? 

Advokaterna ser i alla fall ingen tydlig nedgång i 
sikte. 

– Jag ser ingen dipp i det. Men man bygger och byg-
ger, och någon gång så måste det hela börja fasas ut. 
Frågan är när, säger Anders Wennergren, som dock 
inte tror på talet om en fastighetsbubbla. 

– Om du jämför med 1992, då köpte du en fastighet 
för 100 miljoner och den belånades för lika mycket. 
Det fanns ingen fallhöjd när värdet sjönk och räntor-
na plötsligt steg. Nu har bankerna skruvat åt så myck-
et att alla fastighetsbolag har bra soliditet, de har bra 
fallhöjd. Så även om räntan ökar så ser jag inga pro-
blem, säger han. 

Maria Wideroth gör en liknande analys.

– Jag tror inte att det är någon bubbla. Men som i alla 
uppgångar kan man förvänta sig något hack i kurvan, 
säger hon och fortsätter:

– Över tid är fastighet alltid en stark marknad. Sedan 
kan det förstås bero på om man måste sälja i fel läge, 
då kan det vara en dålig affär. Men generellt är det all-
tid en bra affär med fastigheter. I synnerhet när vi får 
inflation, då blir fastighetsdelen ännu viktigare. 

Däremot kan inriktningen på marknaden förstås för-
ändras och förskjutas, konstaterar Maria Wideroth.

– Väldigt många fastighetsaktörer anser att hyres-
rätten är det nya. Nu går många projekt till hyresrätts-
marknaden i stället för bostadsrättsmarknaden. Jag tror 
att det kanske kan bli ett överutbud av hyresrätter. Då 
gäller det att ha rätt hyresrätt som fastighetsägare, sä-
ger hon. 

Assur Badur håller ögonen på den stigande infla-
tionen. 

– Om vi verkligen får en riktig inflation, så kommer 
det att påverka värderingarna av fastigheter och vi får 
en annan prisbild. Då kommer det antagligen att bli lite 
stiltje medan priserna och säljarnas förväntningar jus-
teras, så att köpare och säljare kan möta varandra igen 
efter de nya förutsättningarna, säger han.

Stiltje på transaktionsmarknaden kommer för-
stås också att påverka advokatbyråerna, enligt Assur 
Badur.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det inte skulle påver-
ka. Men förhoppningen är att vi då i stället kan leva på 
det vi redan i dag gör hyfsat mycket av, klassisk fast-
ighetsjuridik, löpande rådgivning, avtalssidan, till ex-
empel exploateringsavtal. Det kanske blir mer av det 
helt enkelt. ¶

Gröna obligationer är skuldebrev kopplade till inves-
teringar som syftar till att minska klimat- och miljöpå-
verkan. Gröna obligationer utfärdas av bland andra 
multilaterala utvecklingsbanker, stater, kommuner och 
företag. Varje emittent utarbetar ett grönt ramverk 
som bland annat beskriver syftet med upplåningen. 
Fastighetsbolag kan emittera gröna obligationer för att 
finansiera hållbart byggande eller fastighetsutveckling. 

GRÖNT I FASTIGHETSBRANSCHEN

Miljöcertifiering av fastigheter. 
I dag förekommer flera olika, 
parallella system för miljöcer-
tifiering av fastigheter. Gemen-
samt för dem är att byggnader-
na granskas av en oberoende 
tredjepart ur en rad olika miljö-
aspekter innan de godkänns. 

Gröna lån är lån med 
mer fördelaktiga villkor 
för konsumenter som 
bor i miljöcertifierade 
byggnader och för 
företag som investerar 
i energi- och resurs-
effektiva fastigheter.

Grönt hyresavtal är en ge-
mensam standard för lokaler, 
främst kontorslokaler, framta-
gen av branschen. Avtalet tyd-
liggör och formulerar vad som 
är hyresvärdens respektive 
hyresgästens ansvar och vad 
som är gemensamt ansvar. 

Bolags- 
juristerna: 
”Vi köper 
juridik, men 
ändå inte” 
– vänd!

» 
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Projektledning, ordning och reda och 
spetskompetens. Det är vad bolags

juristerna efterlyser hos sina transaktions
advokater. Men det gäller att advokaterna 
förstår klientens behov och ser till affären 

snarare än bara juridiken. 

FOKUS: FASTIGHETSMARKNADEN

 Hanna Jessing, chefsjurist vid 
Magnolia Bostad, har själv 
varit advokat tidigare. Un-

der hennes fem år på Magnolia Bo-
stad har antalet advokatbyråer som 
bistår vid transaktioner vuxit från en, 
plus en som gick in när det uppstod 
jäv, till fyra. 

Magnolia Bostad, som sysslar med 
fastighetsutveckling och samhälls-
utveckling, genomför ett stort antal 
markköp per år, och ett normalt år 
upp till ett tiotal projektförsäljning-
ar förutom att utveckla projekt för 
egen förvaltning. Företagets investe-
ringsteam, affärsutvecklare, ansvarar 
för och projektleder transaktionerna, 
med stöd från advokaterna. 

– All annan juridik köper vi när det 
är tidseffektivt, eller när det ger oss 
specialkunskap som vi inte har. Men 
när det gäller transaktioner är förde-
len att advokatbyråerna erbjuder hela paketet med as-
sistenter och all administration, förklarar Hanna Jes-
sing. 

Även fastighetsbolaget Lundbergs Fastigheter anli-

tar många gånger advokater för att hålla i transaktio-
ner. Ansvarig för advokatkontakterna är vice vd:n och 
bolagsjuristen Johan Ladenberg. Han konstaterar att 
det är svårt för en liten juristavdelning att hålla i de 
intensiva transaktionerna, samtidigt som den vanliga 
verksamheten ska skötas. Dessutom bidrar advokater-
na med uppdaterad kunskap. 

– Rätt mycket är standard i avtalen, men det finns 
ändå alltid några klausuler som uppdateras. Det är vik-
tigt, säger Johan Ladenberg.

Han ser en poäng med att koppla in de advokater 
som arbetar i transaktionerna på ett 
tidigt skede, så att de också är med 
och förhandlar fram avtalet. 

– Om det är en bra extern rådgiva-
re så kan han eller hon vara med och 
bedöma risken i samband med vissa 
skrivningar, säger han och fortsätter:

– Då bör man i alla fall känna var-
ann eller veta hur man resonerar, det 
är viktigt. Därför kan det vara enklast 
att använda sig av samma advokater, 
så att man har lite känsla för hur de 
resonerar. 

KRÄVER SAMARBETE
Och samma advokater, det brukar 
både Johan Ladenberg och Hanna Jes-
sing använda. De är båda trogna sina 
byråer – just för att få kontinuitet.

– Vi har framför allt en byrå som vi 
använt oss av. Det har varit flera oli-
ka personer, men samma team. Det är 
ganska viktigt att de känner oss som 

bolag också och har en känsla för vad vi vill uppnå i 
en transaktion, till exempel vilken risknivå vi vill ligga 
på, fastslår Johan Ladenberg.

Hanna Jessing berättar att de byråer som hon sam-

”Vi köper juridik,
men ändå inte”

BOLAGSJURISTERNA

”All annan juridik 
köper vi när det är tids-
effektivt, eller när det 

ger oss specialkunskap 
som vi inte har. Men 
när det gäller trans-
aktioner är fördelen 
att advokatbyråerna 

erbjuder hela paketet 
med assistenter och all 

administration.” 
hanna jessing
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arbetar med utvärderas fortlöpande. Och hon är tydlig 
med vilka krav hon ställer på advokaterna:

– Kravet för att få jobba med oss, det är att de ock-
så i sin tur kan jobba med varandra, så att kunskapen 
sprids. Vi på juristavdelningen jobbar också med att 
se till så att de jobbar likartat i transaktionerna, sä-
ger hon.

Hanna Jessing och Johan Ladenberg beskriver båda 
ett nära samarbete med de egna advokaterna.  

– Den externa transaktionsjuristen blir som en i gäng-
et. Som hör saker, ska svara på frågor och hjälpa till 
med utredning, säger Hanna Jessing, som berättar att 
hon brukar skicka e-post till alla ”sina” advokatbyrå-
er samtidigt. 

– Det skrattar de åt, för ibland är sånt lite ”hemligt”. 

Men jag tycker att vi samarbetar på ett bra sätt. Advo-
katerna bidrar till juristavdelningen. Jag har avstäm-
ningar med advokaterna om ärendena, även om jag inte 
alltid är inblandad i transaktionerna, berättar Hanna 
Jessing. 

Förutom förmågan att samarbeta värderar Hanna 
Jessing också ”ordning och reda” och kompetent pro-
jektledning hos advokatbyråerna. Och precis som Jo-
han Ladenberg efterlyser hon förståelse för företagets 
arbetssätt och risktänkande. Plus, betonar hon, förstå-
else för motparten och dennes behov.

– Det gäller att få till en affär som båda parterna tjä-
nar på, inte bara den ena. Ibland har man otur med att 
möta en allt för stridig motpartsjurist, vilket gör att 
man inte kommer i mål, säger Hanna Jessing. » 
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Bolagsjuristen Hanna 
Jessing vid Magnolia 
Bostad beskriver sig 
som kräsen i valet 
av advokater. 
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SKÖTER INHOUSE
Sheila Florell är chefsjurist på fastighetsbolaget Vasa-
kronan, som valt en annan väg när det gäller att anlita 
advokater. Hon och hennes juridiska avdelning sköter 
själva de transaktioner som bolaget genomför. 

– Målet att sköta det mesta inhouse satte jag upp re-
dan 2006 när jag tillträdde som chefsjurist. Sen tog det 
förstås ett antal år att bygga upp en enhet som möjlig-
gjorde det, berättar Sheila Florell, och fortsätter:

– Jag tror att vi som bolag får högre kvalitet i den le-
gala rådgivningen när vi sköter den inhouse, i vart fall 
inom våra kärnområden.

Advokater kopplas dock in i vissa andra situationer, 
som tvister och tillståndsärenden som överklagas och 
en del hyresnämndsärenden, liksom på områden där 
de egna juristerna saknar tillräcklig 
kompetens. Enligt Sheila Florell byg-
ger uppdelningen på en noggrann 
analys, baserat på vad som är mest 
effektivt. 

Just transaktionerna beskriver 
Sheila Florell som ett lagarbete där 
många olika enheter i bolaget med-
verkar. Samarbetet fungerar då bäst 
när transaktionsjuridiken sköts inom 
den egna organisationen. 

– Dessutom har vi på ”Legal” som 
jobbar med transaktioner bra kompe-
tens inom redovisnings- och skattefrå-
gor vilket ökar kvaliteten i förhandling 
och avtalsskrivning.  Vi har också en 
bättre förståelse för vad som händer 
med fastigheten eller bolaget när det 
kommer in i vår förvaltning vilket kan 
ha betydelse i processen. Den kunskap 
vi får om fastigheten eller bolaget un-
der dd:n kan vi också använda oss av 
i förvaltningen efter tillträdet, fastslår Sheila Florell. 

MÅSTE STÄLLA RÄTT FRÅGOR
Det finns alltså olika vägar att gå när det gäller att an-
lita advokater. Storleken på den egna juristavdelning-
en, men också transaktionsfrekvensen och storleken 
på transaktionerna får avgöra hur olika bolag arbetar. 
Men gemensamt för de intervjuade bolagsjuristerna är 
att de betonar vikten av att tänka igenom vilka tjänster 
som ska köpas, så att det blir värt pengarna. För advo-
kattid kan kosta mycket, konstaterar Hanna Jessing.

– Jag tycker att det är dyrt. Men man måste alltid tit-
ta på en transaktion i slutänden, vilken summan blir 
totalt, säger hon, och tillägger att den egna projekt-
ledningen spelar stor roll för att hålla kostnaderna på 
en rimlig nivå. 

– Om man ändrar sig, och byter fot flera gånger i en 
process, blir det dyrt. Men på det stora hela, med de 
rabatter jag förhandlar fram, så tycker jag att prisni-
vån är skälig. 

Även Johan Ladenberg pekar på just den egna pro-
jektledningens betydelse. 

– Det gäller att ställa rätt frågor. Vi lämnar inte över 
en hel transaktion till en byrå, och är sedan inte delak-
tiga. Då hade jag kanske haft mer synpunkter på pris-
bilden, säger han, och fortsätter:

– Det finns både högt och lågt i en transaktion, och 
advokaterna ska användas för kvalificerade frågor, det 
som är svårt och det som vi själva inte kan göra.

Precis som advokaterna beskrivit (se artikel på s. 26) 
är timdebitering fortfarande det vanliga när fastighets-
bolag köper advokattjänster. Det är en modell som fung-
erar, menar Johan Ladenberg och Hanna Jessing, som 
har svårt att se några alternativ som skulle vara bättre. 

Men, påpekar Hanna Jessing, advokatbyråerna måste 
också se till att säkra kvaliteten på det 
arbete som utförs och se till att kli-
enten inte får betala för onödigt eller 
dåligt utfört arbete. 

– De seniora juristerna måste orka 
ha kontroll på de yngre juristerna. De 
måste se till, internt, att inte släppa 
igenom fakturor om de inte gett vär-
de för pengarna, säger hon. 

HÅLLER HÖG KLASS
Frågan om vad som är bäst, nischbyrå 
eller fullservicebyrå, dyker ofta upp 
inom just fastighetsrätten och fast-
ighetsmarknaden. För Johan Laden-
berg och Hanna Jessing är det inte 
någon jättestor fråga. De väljer ad-
vokater utifrån andra kriterier. Han-
na Jessing beskriver sig som kräsen 
när det handlar om att välja advokat, 
och påpekar att om en advokat som 
de anlitar byter byrå, så följer de som 

regel med i bytet. 
– Juristbranschen är inte större än att jag vet vilka 

jag tycker är bra och mindre bra, och jag pratar med 
mina andra bolagsjuristkompisar. När det gäller trans-
aktioner kan det vara precis lika bra med en nischbyrå 
när man sätter ihop teamet, säger hon och fortsätter:

– Jag har en inköpschef som påpekar att vi skulle 
kunna få mycket bättre priser om vi shoppade från en 
byrå. Men jag behöver inte en byrå, jag behöver juridi-
ken. Ibland finns den på en stor byrå, ibland på en liten. 

Det finns ändå en poäng med att den byrå som anli-
tas har en viss bredd, anser Johan Ladenberg.

– Den bör kanske inte vara för liten eller för nischad, 
eftersom det i en transaktion inte bara är fastighetsrätt 
som dyker upp. Det kan vara frågor rörande arbetsrätt 
och till exempel skattefrågor, säger han.

Samtidigt, fortsätter han, är det också en fördel att 
byrån inte är allt för stor.

– De ska ha tid för oss, och vi ska känna att vi som 
klient är prioriterade, att vi inte är en i mängden. 

”Vi lämnar inte över en 
hel transaktion till en 

byrå, och är sedan inte 
delaktiga. […] Det finns 

både högt och lågt i 
en transaktion, och 

advokaterna ska använ-
das för kvalificerade 

frågor, det som är svårt 
och det som vi själva 

inte kan göra.” 
johan ladenberg
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Såväl Hanna Jessing som Johan Ladenberg beröm-
mer sina transaktionsadvokater. 

– Under den tid som jag har varit här, nästan 15 år, 
har vi kanske arbetat med tre olika byråer. Vi är väldigt 
nöjda med den hjälp vi fått av dem, och har därför hål-
lit oss kvar med dem. Jag tycker att de håller hög klass, 
säger Johan Ladenberg. 

Hanna Jessing håller med. 
– Vi är jättenöjda. Och om jag inte är nöjd så vet de 

det, konstaterar hon.
Som köpare av juristtjänster är det en fördel att själv 

vara jurist, anser Hanna Jessing. 
– Det kommer alltid att vara saker man inte är nöjd 

med. Eftersom vi är tre jurister i mitt team får man 
hjälpas åt att förklara ”detta var inte vad vi ville ha”, sä-
ger hon, och återkommer till att hon 
och bolaget på det hela taget är nöj-
da med de advokater och byråer de 
samarbetar med. 

MÅSTE JOBBA HÅRT 
Advokaterna i branschen beskriver 
ett högt tempo i många av transak-
tionerna. Och bolagsjuristerna kän-
ner igen bilden, även om de inte helt 
kan förklara det uppdrivna tempot. 

– Det har varit ett högt tryck i bran-
schen i många år nu. Det är många 
om budet så att man vill få igenom 
affären innan någon annan kommer 
in i bilden, kanske, funderar Johan 
Ladenberg. 

Men han tror också att tempot 
kan förklaras av att många advokater 
kommer in ganska sent i transaktions-
processen. 

– Ofta har det skett ganska mycket 
innan de kommer in i bilden. När de sedan kommer 
in, då är det högtryck, det ska förhandlas och vara fär-
digt snabbt. 

Själv vill han, som tidigare nämnt, gärna ha in sina 
advokater redan tidigare, vilket också kan göra att de 
kommer in i affären på ett lugnare sätt. 

– Advokaten får gärna vara med i förhandlingen även 
när det förhandlas pris. För pris och avtal hör ju ihop, 
säger han.

Hanna Jessing tror att det ofta är dålig planering som 
ligger bakom det hetsiga tempot när en transaktion ska 
slutföras. Plus ett mått av okunskap. 

– Man vet inte vilken tid det tar att skriva ett avtal, 
eller försöka få det signerat. Allt sådant tar ju mer tid 
än man tror. Folk som ropar av tjänsterna har inte all-
tid förståelse för det. 

Själv är hon noga med att meddela när det är bråt-
tom, för att ingen ska slita halvt ihjäl sig i onödan. Men 
hon får ibland kämpa med kolleger på transaktionssi-
dan som tycker att juristerna ska svara dygnet runt. 

Samtidigt betonar Hanna Jessing att hon som klient 
har rätt att ställa höga krav på sina advokater. 

– Tar du 4 500 eller 5 000 kronor i timmen, då ökar 
kraven från beställaren! Problemet är att alla vill ha sa-
ker i sista minuten. Så det blir tajt ibland. 

MÅSTE ORKA DRIVA
Men vad händer nu med fastighetsmarknaden? Kan 
transaktionstakten verkligen hålla i sig? Ja, kanske. 
Varken Johan Ladenberg eller Hanna Jessing ser nå-
got sprickande fastighetsbubbla i sikte. 

– Man har ju trott att marknaden skulle svalna i fle-
ra år, men den har bara blivit hetare och hetare. Det 
är klart att det kan väl inte fortgå i evighet. Men jag 
ser inget direkt slut på det än, säger Johan Ladenberg.

Hanna Jessing pekar på de höga 
entreprenadpriserna som en osäker-
hetsfaktor på den marknad där hen-
nes bolag verkar, med nybyggnatio-
ner. 

– Om det fortsätter på den höga 
nivå som nu är, då borde markpri-
serna krympa. Om entreprenadpri-
serna sjunker, då kan man upprätt-
hålla markpriserna. 

Johan Ladenberg har under sina 
15 år på Lundbergs upplevt ett ökat 
behov av advokattjänster. Och han 
tror att ökningen kommer att fort-
sätta, med allt mer komplexa krav 
som ställs. 

– Det är ekonomi, miljö, nu kom-
mer en hel del IT också, en digitalise-
ring av fastigheterna som gör att man 
också i den typen av frågor behöver 
ha hjälp, säger han. 

Sheila Florell har för sin del svårt 
att se att hennes bolag skulle gå tillbaka till att köpa in 
transaktionsrådgivningen i någon större utsträckning, 
annat än undantagsvis, exempelvis om stora transaktio-
ner sammanfaller. Annars ligger strategin fast.

– Något som möjligtvis skulle få oss att ändra strategi 
är om vi tycker det blir mer kostnadseffektivt att anlita 
byrå, jag tänker då främst på om någon på ett effektivt 
sätt använder AI eller liknande som radikalt förändrar 
kostnadsbilden, säger hon. 

För Magnolia Bostads del är behovet av advokattjäns-
ter mycket beroende på hur många transaktioner som 
genomförs, och Hanna Jessing tror på ett i stort sett 
oförändrat behov. Det är då viktigt att advokatbyrå-
erna förstår vad företaget behöver, understryker hon. 

– Vi köper juridik, men ändå inte. Vi gör affärer. Då 
måste man väva ihop en massa juridik. Sedan kommer 
vi alltid att behöva spetskompetensen också. Men de 
flesta behöver vara supersociala framfartsmänniskor 
som orkar driva på och verkligen följer upp. Det är det 
vi bolagsjurister kämpar med hela tiden. ¶
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Sheila Florell, chefs-
jurist på Vasakronan.

I december invigdes LINK Busi-
ness Center i Linköping, byggt av 
Lundbergs Fastigheter. 
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 A dvokatsamfundet har skärpt 
reglerna för dispens från tre-
årskravet på praktisk juridisk 

verksamhet för att vinna inträde i 
samfundet.

Numera krävs särskilda skäl för 
att tingsnotarier ska få tillgodoräk-
na sig någon del av tiden på tingsrät-
ten som praktiskt kvalificerad juri-
disk verksamhet. I Helsingborg har 
vad jag anser vara duktiga biträdande 
jurister, med väl vitsordad notarie-
tjänstgöring, inte fått tillgodoräkna 
sig någon del av notarietjänstgö-
ringen. Jag har förstått det som att 
dispens från treårskravet i princip 

inte beviljas för tingstjänstgöring 
trots den positiva skrivningen i an-
visningarna för ansökan om inträde: 
”Eftersom notariemeritering är en 
värdefull och uppskattad merit hos 
biträdande jurister kan även notarie-
tjänstgöring vara dispensgrundande.” 

Under mycket lång tid har no-
tarietjänstgöring ansetts vara en 
bra grund för verksamhet på ad-
vokatbyrå. Tidigare ”på den gam-
la goda tiden” när notarietjänstgö-
ringen var två och ett halvt år och 
kvalifikationstiden fem år fick man 
tillgodoräkna sig två år av nota-
rietjänstgöringen. Även sedan kva-
lifikationstiden sänkts till tre år har 
man fått tillgodoräkna sig en tredje-
del av notarietjänstgöringen.

Jag menar att regeländringen inte 
är till fördel för samfundet och att 
den inte leder till att nyblivna ad-
vokater får högre kompetens eller 

 IAdvokatsamfundets stadgar anges 
sammanfattningsvis att den som 
vill beviljas inträde i samfundet 

måste ha utövat praktisk kvalificerad 
juridisk verksamhet på ett tillfreds-
ställande sätt under minst tre år efter 
juristexamen, antingen som anställd 
på advokatbyrå eller i egen verksam-
het. Det så kallade treårskravet. 

Treårskravet är betydelsefullt för 
att sökanden ska tillägna sig den 
kunskap och erfarenhet som krävs 

för att självständigt verka som ad-
vokat, och än viktigare sedan kravet 
sänktes från fem år 2011. 

Av samma stadgebestämmelse 
framgår att styrelsen kan ge dispens 
från treårskravet om det finns sär-
skilda omständigheter. Kravet på 
särskilda omständigheter är inte nytt 
och fanns redan innan ribban för in-
träde sänktes från fem till tre år.  

Det som emellertid är nytt är hur 
styrelsen kommit att se på frågan om 

enbart fullgjord notarietjänstgöring 
ska betraktas som en särskild omstän- 
dighet som i sig motiverar dispens.

När det gäller den saken men-
ar styrelsen fortfarande att notarie-
tjänstgöring är en värdefull merit 
vid arbete som advokat och kan vara 
dispensgrundande. Notarietjänstgö-
ring går alltså även fortsättningsvis 
utmärkt att åberopa som dispens-
grundande tid. Dispens är samti-
digt ett undantag från huvudregeln 

En riktigt dålig      regeländring

Reglerna har inte ändrats, men styrelsen             ställer sedan en tid högre krav

Advokatsamfundets skärpta regler för dispens från treårskravet på praktisk juridisk 
verksamhet är inte är till fördel för samfundet och den leder inte till att nyblivna 
advokater får högre kompetens eller att de blir mer lämpade för advokatverksamhet. 
Det anser advokat Mikael Niklasson.

Reglerna har inte på något sätt ändrats, men styrelsen ställer sedan en tid högre krav på de 
sökande att visa varför undantag från huvudregeln ska ske. Det är inte självklart att notarie-
meritering i sig betraktas som särskilda omständigheter, utan det sker en helhetsbedömning. 
Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander i sin replik.

Mikael Niklasson 
är advokat på 
Activa Advokaterna 
i Helsingborg. 
Han arbetar främst 
med inriktning 
på brottmål.

DEBATTÖREN

ADVOKATSAMFUNDETS/GENERALSEKRETERARENS REPLIK
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att de blir mer lämpade för advokat-
verksamhet.

Notarietjänstgöring ger en god in-
blick i hur advokater ska, och inte 
ska, uppträda och verka i domstol. 
Som notarie får man chansen att sit-
ta med vid ett stort antal förhand-
lingar och man får en inblick i olika 
situationer som kan uppstå. Denna 
erfarenhet kan man inte få som ju-
rist som anställs på advokatbyrå di-
rekt efter examen.

Särskilt nu sedan många domsto-
lar bestämt att biträdande jurister 
inte ska få egna förordnanden un-
der det första året på advokatbyrå 

hävdar jag att två års notarietjänst-
göring är värt väsentligt mer som 
praktisk juridisk verksamhet än åtta 
månader på advokatbyrå.

Även om naturligtvis många unga 
jurister fortfarande väljer att sit-
ta ting, just för att de inser att det 
är en god erfarenhet nästan oavsett 
framtida yrkesval, menar jag att det 
är en egendomlig signal att de två 
åren inte ska vara värda något vid 
ansökan om inträde till samfundet. 
För en ung jurist som kan komma in 
på advokatbyrå utan tingsmeritering 
blir med de nya reglerna tiden till 
advokattiteln två år kortare än för 

den som väljer att sitta ting. Med de 
tidigare reglerna handlade det om 
sexton månader.

Det har under 2021 förekommit 
flera uppmärksammade fall där ad-
vokater misskött sig på olika sätt 
och möjligen har styrelsen känt ett 
tryck att agera. Jag tror emellertid 
inte att problemet med advokater 
som missköter sig blir mindre av att 
biträdande jurister med notarieme-
ritering inte får tillgodoräkna sig nå-
gon del av den tiden som kvalifika-
tionstid för inträde i samfundet.

Mikael Niklasson
Advokat, Helsingborg

och det är enligt styrelsen viktigt 
att stadgarnas krav på särskilda om-
ständigheter upprätthålls.

För att sammanfatta så har regler-
na inte på något sätt ändrats, men 
styrelsen ställer sedan en tid högre 
krav på de sökande att visa varför 
undantag från huvudregeln ska ske. 
Det är  inte självklart att notarieme-
ritering i sig betraktas som särskil-
da omständigheter, utan det sker en 
helhetsbedömning. 

Vid helhetsbedömningen av om 
särskilda omständigheter förelig-
ger tittar styrelsen i huvudsak på 
hur lång dispens som söks, vilken 
anställning som ligger till grund för 
dispenstiden och hur lämplighetsut-
redningen ser ut. Lämplighetsutred-
ningens styrka har således betydelse 
för om dispens ska meddelas och en 
noggrann prövning sker alltid i var-
je individuellt fall. Slutligen innebär 
styrelsens praxis att dispens inte 

beviljas om det inkommit kritik, så-
vida inte denna är av karaktären att 
den helt kan bortses ifrån. 

Som ett led i arbetet har även an-
visningarna för ansökan om inträde 
förtydligats och en ny ansöknings-
blankett tagits fram där den sökande 
ges möjlighet att utveckla vilka sär-
skilda skäl för dispens som åberopas.

Mia Edwall Insulander   
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund

En riktigt dålig      regeländring

Reglerna har inte ändrats, men styrelsen             ställer sedan en tid högre krav



38 ADVOKATEN NR 1 • 2022

 Intrycken som ges uttryck i artikeln 
är hämtade från advokater i ledar-
skapsprogram, liksom unga biträ-

dande jurister som intervjuats i pilot-
studier och forskningsprojekt, samt i 
samtal med representanter för dagens 
juriststuderande och nyutexaminera-
de jurister.1  

Först vill jag framhålla att det är 
bra att ni unga ställer krav! Bran-
schen behöver ständigt förändras 
och förnya sig. Med artikeln vill jag 
förmedla att det finns enkla sätt att 
möta en övervägande del av de ung-
as förväntningar och samtidigt stär-
ka affär och leverans. Härutöver ges 
användbara tips för hur man kan 
möta dessa förväntningar och hur 
ni unga jurister kan bidra till både 
branschens och er egen utveckling.

De olika generationerna av ju-
rister som finns på advokatbyråer i 
dag har präglats på olika sätt av det 
samhällsklimat och de förutsättning-
ar som har rått när de har vuxit upp, 
studerat och inlett sina karriärer. 
Som en följd härav har de också olika 
förhållningssätt och förväntningar på 
arbetet och samarbetet på en byrå. 
Inte sällan missuppfattar de varan-
dras goda avsikter och intentioner. 

Trots att det finns både kunskap 
och medvetenhet om yngre medar-
betares preferenser och krav, för-
väntar sig många delägare, kanske 
omedvetet, att de yngre ska agera på 
samma sätt som de själva gjorde när 

de var biträdande jurister. Typiskt 
sett betyder det att visa framfötter-
na, vara nyfikna, läraktiga, tillgäng-
liga, dedikerade, uthålliga, sociala, 
vilja lösa problem, behärska juridi-
ken och juridisk metod, vara lojala 
mot byrån, och vara goda ackvisitö-
rer. Kort sagt förväntar man sig att 
de unga ska ställa upp villkorslöst 
för firman. 

Dagens nyutexaminerade juris-
ter vill ha flexibilitet, vara delaktiga 
i och ta ansvar för sin egen utveck-
ling. De är nyfikna, ambitiösa och 
sociala. Men de är inte beredda att 
rätta in sig i ledet utan dialog. Flex-
ibilitet handlar om kontors- och he-
marbete, men också om en accep-
terad rörlighet mellan arbetsgivare. 
De unga vill förverkliga sig själva 
och ser varje steg på vägen som en 
möjlighet att utforska. De är mindre 
homogena än tidigare generationer 

och vill utmana bilden av hur en ju-
rist bör se ut och agera. Kanske har 
du observerat inläggen på Linked-
in från jurister som låtit håret växa, 
och berättar om sina personliga in-
sikter och utmaningar på ett sätt 
som inte förekom för ens fem år se-
dan. Inför en anställning vill de veta 
hur arbetsgivaren har planerat för 
deras utveckling, innefattande ut-
bildning, handledning och mentor-
skap. De vill gärna få motiverande 
och stimulerande arbetsuppgifter 
för att växa, och veta hur byrån tän-
ker kring ledarskap, god arbetsmiljö, 
work–life balance och jämställdhet. 
Dagens nyutexaminerade jurister 
har helt klart högre förväntningar 
på en advokatbyrå i dag än tidigare. 
De vill vara med och förändra bran-
schen.

Delägare kan emellanåt, om än 
motvilligt, beundra modet och själv-
klarheten med vilken de unga juris-
terna ställer krav och utmanar, på 
ett sätt som de själva aldrig skul-
le ha drömt om att göra. I mörkare 
stunder upplever de emellertid de 
yngre juristerna som gnälliga, otåli-
ga, osjälvständiga, bräckliga och inte 
fullt dedikerade.  

Yngre jurister respekterar de 
 äldre generationernas expertis och 
kompetens i hantverket att vara 
 advokat, men upplever dem i säm-
sta fall som stelbenta och tradi-
tionella, med orimliga krav, alltför 

PRAKTISK JURIDIK

”Utveckla mig     tack!”
Unga jurister vill ha flexibilitet, vara delaktiga i sin egen utveckling och veta hur arbets-
givaren tänker kring ledarskap. Generationen erfarna advokater känner ofta frustration 
inför de krav på utveckling som unga jurister ger uttryck för. Tillsammans kan dagens 
jurister överbrygga generationsklyftan och skapa framtidens advokatbransch. 

Malin Nyman, 
hovrättsassessor, 
är sedan år 2006 
verksam som ledar-
skapskonsult med 
inriktning mot juris-
ter. Sedan några år 
tillbaka håller hon 
till exempel i Advokatsamfundets 
ledarskapsprogram på uppdrag av 
 Executive Education, Handelshög-
skolan i Stockholm.

PRESENTATION

1 Exempelvis har 
Julia Klingberg, 
grundare av Le-
gal Network of 
Sweden, bidragit 
generöst med 
samtal om hur 
juriststudenter 
och nyutexami-
nerade jurister 
ser på framtiden, 
branschen och sig 
själva.
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fokuserade på timmar och faktu-
rering, oengagerade i medarbeta-
re och  ledarskap, ointresserade av 
att ge återkoppling och utan önsk-
värd  förståelse för flexibilitet och 
balans i livet. De lockas inte av att 
få minimalt med handledning och 
samtidigt jobba hårt och länge i en 
up-or-out-organisation där kriterier-
na för att komma i fråga för delägar-
skap är mer eller mindre hemliga 
och där det inte är tydligt vad som 
förväntas eller vad som ingår i del-
ägarskapet. 

Till detta kommer att branschen 
har väldigt mycket att göra. Flera 
byråer rapporterar att de i nuläget 
till och med nödgas tacka nej till 
uppdrag. Samtidigt råder hård kon-
kurrens om unga jurister. Allt fler 
rekryteras direkt från universitet till 
byrå och saknar juridisk yrkeserfa-
renhet och kommer från en juristut-
bildning utan praktiska inslag. Ett 
lovvärt och spännande initiativ har 
tagits av Julia Klingberg genom Le-
gal Network of Sweden, som bland 
annat syftar till att närma gapet mel-
lan juristprogrammet och arbetsli-
vet genom både utbildning av jurist-
studenter och ett mentorssamarbete 
med advokatbyråer. Byråerna ut-
sätts därtill för konkurrens från kli-
entbolag och andra bolag som lock-
ar duktiga biträdande jurister att 
komma till dem och få en position 
som chefsjurist med ett eget team.  

Det finns en rad goda skäl för ad-
vokatbyråerna att anta utmaningen 
och se över vad som kan göras för 
att säkra tillgången på unga juris-
ter och behålla flera av dessa längre 
än man gör i dag. Något som också 
bidrar till att leverera högkvalitati-
va råd och juridiska tjänster till sina 
klienter. 

Även om det är lockande, kom-
mer jag här inte att försöka ta ett 
helhetsgrepp kring dessa utmaning-
ar. Den här artikeln avgränsar jag 
till att handla om en satsning som 
advokatbyråer och deras delägare 
eller andra som har en projektledan-
de roll kan göra för att bättre möta 
förväntningarna på utveckling från 
unga jurister, få dem att trivas bätt-
re, stanna längre, och bit för bit byg-
ga en bättre kultur och samtidigt ar-
beta långsiktigt för att bygga byråns 
varumärke och leverera högkvalita-
tiva tjänster till klient. 

En nyutexaminerad jurist som 
börjar på advokatbyrå står inför att 
lära sig hantverket som advokat från 
grunden. De har, som vi redan kon-
staterat, inte fått någon praktik alls. 
De är hungriga och vill utvecklas, 
lära sig och gärna få stimuleran-
de och motiverande arbetsuppgif-
ter under tiden. Den efterfrågade 
utvecklingen äger till övervägan-
de del rum i vardagen. Man lär sig 
och utvecklas i ett hantverk genom 
att observera hur andra gör och att 

själv göra och få återkoppling på 
hur det går. 

Från byråns håll möts detta ut-
vecklingsbehov på ett både smidigt 
och för alla parter ändamålsenligt 
sätt genom att delägare eller andra 
projektledare för leveranser hö-
jer ambitionsnivån för delegering-
ar. Det tar lite mer tid initialt, men 
lönar sig långsiktigt då medarbeta-
ren snabbare blir alltmer självstän-
dig och medverkar allt effektivare i 
leveranser. 

KVALITATIV DELEGERING 
En kvalitativ delegering är både ut-
vecklande och relationsskapande, 
samtidigt som medarbetaren blir 
mer självgående. Utveckling och le-
verans sker simultant och i varda-
gen. Det finns också en personlig 
vinst för den som höjer sin ambi-
tionsnivå för delegeringar. Den som 
är duktig på att delegera skattas 
högt av sina medarbetare på en rad 
viktiga ledarskapskriterier.2 Det är 
inte så konstigt när man tänker på 
vad som krävs för att delegera rik-
tigt bra. 

en kvalitativ delegering består av tre 
delar:

l Anpassa uppdraget till motta-
garens erfarenhet och kompetens.  

l Förmedla tydliga förvänt-
ningar i form av vad som ska göras, 
när och med vilken kvalitet eller 

PRAKTISK JURIDIK

”Utveckla mig     tack!”

» 

2 En av flera 
intressanta slut-
satser som kunde 
dras från insam-
lade data i det 
forskningsprojekt 
kring ledarskap 
på advokatbyråer 
under pandemin, 
som Jens Näs-
ström och jag 
genomförde vid 
Handelshögskolan 
i Stockholm, Exe-
cutive Education, 
våren 2020. Gen-
om djupintervjuer 
samt med tolv del-
tagande advokat-
byråer i fyra nord-
iska länder kunde 
vi i realtid följa hur 
ledarskapet förhöll 
sig till bland annat 
det påtvingade 
distansarbetet.

DAGENS NY-
UTEXAMINE-
RADE JURIS-
TER VILL HA 

FLEXIBILITET, 
VARA DELAK-
TIGA I OCH TA 
ANSVAR FÖR 
SIN EGEN UT-

VECKLING. 
[…] MEN DE 
ÄR INTE BE-
REDDA ATT 

RÄTTA IN SIG 
I LEDET UTAN 

DIALOG. 
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ambitionsnivå. Här ingår att stäm-
ma av medarbetarens förväntningar 
och behov av resurser för att kunna 
leverera på uppdraget. 

l Följ upp löpande och ge åter-
koppling på det arbete som har 
gjorts. 

för att lyckas med kvalitativ deleger-
ing krävs en hög nivå av kommuni-
kation, förståelse för mottagarens 
kompetens, kunskap, erfarenhets-
nivå och styrkor samt empatisk 
återkoppling under pågående och 
efter genomfört uppdrag med fram-
åtblickande samtal om lärdomar och 
utveckling. 

En sådan ambition innebär för 
många att lägga ner klart mer tid 
än de gör i dag på att både förmed-
la uppdraget och att återkoppla på 
det. Men den investerade tiden ger 
avkastning. Förutom att uppdraget 
utförs och individen utvecklar sin 
kompetens och självständighet, ut-
vecklas även mellanmänskliga rela-
tioner, samarbetet och i förlängning-
en kulturen. Detta sätt att delegera 
uppfyller intressant nog också de 
tre grundläggande psykologiska be-
hoven som människor har för att 
kunna utveckla en sund motivation 
till sitt arbete och sina arbetsupp-
gifter.3 

En sund motivation leder också 
till positiva effekter på känslomäs-
sigt tillstånd, kreativitet och pro-
blemlösning, inlärning, uthållighet, 
stresstålighet, etik och prestation. 
Dessa psykologiska behov är att 
känna samhörighet, kompetens och 
autonomi. 

vi har alla ett grundläggande behov 
av att knyta an till andra människor 
och forma positiva och varaktiga re-
lationer, som präglas av ömsesidigt 
stöd och omtanke. Vi bär ständigt 
behovet med oss och kan inte pausa 

det medan vi är på jobbet för att se-
dan ta fram det igen när vi kommer 
hem. För den som har långa arbets-
dagar, blir arbetet en viktig arena 
där vi kan få behovet uppfyllt. Sam-
arbetet inför en leverans kan utgöra 
en sådan källa till samhörighet, var-
för det är viktigt att känna till bety-
delsen av att forma och främja goda 
och trygga relationer med dem man 
samarbetar med. 

Otrygga relationer gör ofta att 
människor lägger onödig uppmärk-
samhet och energi på att analysera 
och oroa sig över detta i stället för att 
fokusera på arbetsuppgiften. Ett till-
fredsställt behov av samhörighet le-
der till ökad effektivitet och fokus på 
arbetsuppgifterna. Ett otillfredsställt 
sådant behov kan leda till en sämre 
prestation och minskad utveckling. 

att tänka på för att stärka samhörig-
het i de samarbeten du delegerar 
uppgifter: 

l Var en förebild. Någon som 
medarbetaren kan se upp till och 
respektera.

l Visa att du värdesätter med-
arbetaren och dennes egenskaper, 
åsikter och handlingar. Stanna till 
hos medarbetaren, fysiskt, via tele-
fon eller digitalt och fråga hur det 
mås och hur det går. Bekräfta med-
arbetare i kommunikation så att hen 
känner sig sedd och hörd. Om du 
inte hinner svara på ett e-brev eller 
ta en fråga i korridoren, säg när du 
kan återkomma. 

l Vid eventuella prestationspro-
blem, ta direkt tag i dessa och fram-
för budskapet tydligt, varmt och re-
spektfullt. Ta upp det så tidigt som 
möjligt och förklara konsekvenser-
na. Det kan finnas många orsaker 
till att någon presterar otillräckligt. 
Undvik att dra förhastade slutsatser 
om motivation och kompetens och 
prata tillsammans för att identifie-

ra vad som orsakar problemet. Kom 
överens om vad medarbetaren kan 
göra för att adressera situationen.

l Ge stöd som motsvarar de krav 
som ställs inom ramen för uppdra-
get (eller uppdragen om det är mer 
än en uppgift som delegeras).

l Uttryck uppskattning. Man kan 
tycka att det inte behövs. Vi betalar 
ju ut lön. Men lönen uppfyller inte 
vårt behov av samhörighet, och ett 
tack betyder oerhört mycket. 

l Fråga exempelvis om synpunk-
ter på vad du själv kan göra bättre 
och annorlunda i ert samarbete.

behovet av kompetens går ut på att ut-
vecklas – att aktivt och löpande 
inhämta kunskaper och färdighe-
ter så att vi med tiden lär oss det vi 
behöver för att klara oss hyfsat väl 
genom livet. Vi finner det också sti-
mulerande i sig att lära oss ny kun-
skap eller färdighet. Att känna sig 
inkompetent är obekvämt och något 
vi gärna undviker. Vi vill helt enkelt 
känna att vi klarar av och behärskar 
de utmaningar och problem som vi 
ställs inför. Det är därför viktigt att 
uppdraget anpassas efter din medar-
betares erfarenhetsnivå. Givet med-
arbetarens kompetens och erfaren-
het, vad är rimligt att förvänta sig 
att hen ska klara av? Det får gärna 
vara svårt och utmanande, men får 
inte upplevas som omöjligt. 

På arbetet ges kontinuerligt kvit-
ton på vår kompetens. Vi känner 
tydligt av om vi klarar av en arbets-
uppgift eller om den känns över-
mäktig. Vi får kommentarer och 
återkoppling och analyserar och 
tolkar dessa efter bästa förmåga. Vi 
jämför oss med andra. Vi ser om vi 
når uppställda mål och uppfyller 
förväntningar såsom vi har uppfat-
tat dem. När vi känner oss kompe-
tenta påverkar det vår upplevelse 
och inställning till arbetet positivt. 

PRAKTISK JURIDIK
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Om vi inte känner oss kompeten-
ta och inte heller tror att vi kom-
mer att bli det inom rimligt förvän-
tad tid, vill vi dra oss undan från 
den miljön för att slippa känna på 
det sättet. Man kan tydligt se hur 
ett tillfredsställt kompetensbehov 
samtidigt kan uppfylla en stor del av 
unga juristers förväntan på utveck-
ling.

här följer några specifika tips för att 
uppfylla kompetensbehovet vid de-
legering, utöver de redan nämnda 
rekvisiten adekvat nivå på uppdrag 
och att säkerställa att medarbetaren 
vet vad som ska göras: 

l Knyt utveckling och lärande till 
genomförande av uppdraget. Prata 
om vad medarbetaren kan lära sig 

och utveckla i uppdraget. Detta kan 
gärna ske genom att du ställer frå-
gor och att ni har en dialog, hellre 
än ett ensidigt berättande. Rama in 
och prata om misstag eller fel som 
utvecklande lärdomar.

l Förmedla höga tydliga posi-
tiva förväntningar. Att förstå vad 
som förväntas på jobbet eller i ett 
uppdrag ger en känsla av trygghet, 
stabilitet och kontroll. Om någon 
dessutom uppvisar en tro på ens 
kompetens och förmåga, kommer 
man efter hand att i allt högre grad 
agera och prestera på det sättet. 
Motsatsvis gäller också att när nå-
gon förmedlar tvivel på ens kompe-
tens och förmåga, tenderar man att 
prestera sämre. 

l Följ upp löpande på mål och 

förväntningar. Be medarbetaren att 
notera och redogöra för vad som går 
bra, vilka framsteg som hen gör, och 
eventuella hinder som uppkommit 
eller kan förutses. Om medarbeta-
ren kör fast, ställ i första hand frå-
gor, hellre än att genast komma med 
lösning. 

l Säkerställ att medarbetaren har 
alla resurser och nödvändigt mate-
rial för att kunna leverera på upp-
draget.

l Ge positiv återkoppling. På 
grund av hur våra hjärnor är skapta 
är det lättare att fokusera på och hit-
ta fel, men det är mer effektivt i ut-
vecklingssammanhang att få specifik 
positiv feedback på vad som är rätt. 
För att hitta en bra balans rekom-
menderas att ge positiv återkoppling 
fem gånger oftare. Det är helt en-
kelt motiverande att känna att man 
gör regelbundna framsteg. Självfal-
let ska återkoppling också ges på ut-
vecklingsområden. Då är det hjälp-
samt att klargöra att intentionen 
med att ge återkopplingen är att bi-
dra till positiv utveckling, att lära ut 
hantverket och hjälpa vederbörande 
att bli framgångsrik. Hur självklart 
det än är eller borde vara att inten-
tionen med att ge återkopplingen är 
god, hjälper det mottagaren att lyss-
na på och förstå återkopplingen när 
detta är uttalat. 

behovet av autonomi handlar om att 
känna sig fri att handla och göra 
självständiga val, uttrycka sina 
egna åsikter och vara sig själv. Mot-
satsen är att känna sig pressad, 
styrd, kontrollerad eller tvingad att 
vara på ett visst sätt. Alla vet hur 
olustigt det är att bli detaljstyrd, 
kontrollerad eller att ständigt tving-
as hålla inne med de egna tankarna 
och åsikterna. 

Autonomi handlar i delegerings-
sammanhang om att ge människor 
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utrymme att i så stor utsträckning 
som möjligt tänka, välja, agera och 
vara sig själva. För att uppfylla be-
hovet av autonomi, tänk på:

l Detaljstyr så lite som möjligt. 
Tillhandahåll ramar, syfte, målbild 
och ambitionsnivå. Ge så mycket 
utrymme som möjligt till medarbe-
taren att välja hur hen vill ta sig an 
och genomföra uppdraget. 

l Finns ej utrymme för eget tillvä-
gagångssätt, förklara varför det för-
håller sig på det sättet. Det är ok om 
man vet varför. 

l Att uppdraget är anpassat till 
medarbetarens kompetensnivå bi-
drar till autonomi. Beroende på 
medarbetarens erfarenhet i förhål-
lande till uppdraget och om du vill 
tillhandahålla mer stöd utan att tala 
om, kan du fråga hur hen överväger 
att ta sig an uppdraget, vilka alterna-
tiv som finns och vilka konsekven-
ser eller effekter som kan förutspås.

När de tre psykologiska behoven 
är tillfredsställda kan medarbetaren 
lägga sitt fokus och sin energi på ar-
betsuppgiften som då ofta upplevs 
som stimulerande, intressant och 
meningsfull. 

 TIPS TILL DIG SOM UNG JURIST:
1. Stå på dig med förväntningar och 
krav och var samtidigt öppen för att 
dessa kanske inte möts exakt på det 
sätt du har föreställt dig. 
2. Du är huvudansvarig för din ut-
veckling. Fokusera på ditt lärande 
och reflektera över hur de uppdrag 
och de uppgifter du får utvecklar 
dig i varje steg. Lägg märke till dina 
framsteg och varje liten framgång. 
Säkerställ att du förstår vad du blir 
ombedd att göra och att du har vad 
du behöver för att kunna leverera 
på det. 
3. Fundera över hur du tål att göra 
fel. Om det känns olustigt, pra-
ta med din uppdragsgivare om 

det. Alla har begått misstag och du 
kommer att göra det också. Hitta 
ett fungerande förhållningssätt för 
verksamheten och för dig själv. 
4. Ta del av evidensbaserade råd om 
vad du kan göra för att må så bra 
som möjligt i en miljö som ställer 
höga krav på dig. Det finns exempel-
vis gratiskurser online från högpro-
filerade universitet som tillhanda-
håller detta. 
5. Det kanske är överflödigt, men 
ibland kan det vara värt att reflek-
tera över att advokatbyråer gör en 
långsiktig investering i en anställd 
ung jurists utveckling och det tar 
3–5 år innan den investeringen lö-
nar sig, beroende på inriktning och 
område.

TIPS TILL DIG SOM PROJEKTLEDARE/
DELÄGARE:
1. Satsa på kvalitativa delegeringar. 
Det tar lite längre tid initialt men 
den investeringen kommer att ge av-
kastning långsiktigt. 
2. Jobba mycket med att vara tydlig 
med förväntningar och kom ihåg att 
förväntningar är ömsesidiga. Det 
är som att sätta upp baslägret, inn-
an man försöker sig på toppbestig-
ningen. Fråga också den du dele-
gerar till vad som förväntas av dig 
och klargör om något av detta inte 
är realistiskt eller inte kommer att 
hända. Det är bättre att göra någon 
besviken direkt än att man märker 
det efter hand. Ibland kanske du be-
höver påminna om att du har debi-
teringskrav på dig och klienter att 
leverera till. 
3. Ibland medger inte tiden att göra 
en kvalitativ delegering. Ibland är 
det så ont om tid att du gör det själv 
eller delegerar under den korta tid 
det tar att approchera en annan 
människa och lägga ett avtal på den-
nes bord. Det är ok. Men vinnlägg 
dig om att göra fler och fler dele-

geringar på det kvalitativa sättet. Du 
kommer att vinna tillbaka den in-
vesterade tiden. 
4. Fokusera på positiv feedback. 
Lägg märke till små utvecklingssteg 
hos medarbetare som genomfört ett 
uppdrag eller en uppgift för dig och 
uppmärksamma dessa. 
5. Säg tack. Det lilla ordet kostar så 
lite och betyder så mycket. 

TIPS TILL DIG SOM DELÄGARE/BYRÅ:
Vinsterna med att medvetet satsa 
på att utveckla och höja ambitions-
nivå och kompetens att delegera är 
många. Förutom att unga medarbe-
tares, och potentiella nya medarbe-
tares, förväntningar på utveckling 
och engagemang möts, utvecklas de 
facto medarbetarna snabbare och 
bättre, liksom samarbetet och kul-
turen på byrån. Medarbetare blir 
mer motiverade och det leder till 
en rad vinster och resultat såsom 
positiva effekter på medarbetares 
känslomässiga tillstånd, kreativitet 
och problemlösningsförmåga, in-
lärning, uthållighet, stresstålighet, 
etik och prestation. Byrån framstår 
som en attraktiv arbetsgivare vilket 
förenklar rekrytering och bibehål-
lande av personal och bygger värde 
i firman. Genom utveckling av in-
divider och samarbeten levererar 
uppdragen mer effektivt, smidiga-
re och med högre kvalitet, vilket ger 
nöjdare kunder, mer återköp och en 
positiv effekt på det affärsmässiga 
resultatet. 

generationsklyftan som adresserades in-
ledningsvis i artikeln kan te sig ut-
manande att överbrygga. Med hjälp 
av kvalitativ delegering kan man 
komma en bra bit på vägen, samti-
digt som man förbättrar både varu-
märke och affär. 

Malin Nyman   
Jurist och ledarskapsutvecklare
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Hitta din nästa kurs på juc.se

Utvalda JUC kurser:  

Sedan 2015 har vårt juridiska och professionella nätverk varit en betydande leverantör av fort-
bildning för jurister och advokater. 

Vi lanserar nu juridiska dagskurser så att du kan säkerställa yrkesrelevant och aktuell juridisk 
utbildning inom alla rättsområden. Våra kursledare är ledande specialister inom sina respektive 
områden.

Vi ser fram emot att välkomna dig till en spännande kursdag i en professionell miljö. Alla kurse-
venemang är tillgängliga som både fysiska kurser och livestreams.
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Regelverket för  
fondförvaltare

23. maj 2022  
Familjerätt - processtek-
nik och taktik 

5. maj 2022
Drafting contracts - for 
experienced contractors 
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l Utgå alltid från att en frihetsberövad klient är underkastad restriktioner 
tills saken har klarlagts. 
l Det är åklagaren som bestämmer om lättnader och undantag från res-
triktionerna. Lättnader och undantag kan alltså inte medges av polis eller 
häktespersonal. 
l Uppgifter från en restriktionsbelagd klient till utomstående kan som 
huvudregel förmedlas bara efter godkännande av åklagaren, om det inte 
rör sig om uppgifter som är uppenbart harmlösa och inte kan leda till att 
brottsutredningen försvåras. 

l Möjligheterna för försvararen att själv bedöma vad som är uppenbart 
harmlösa uppgifter är som huvudregel ytterst begränsade. 
l Vid tveksamma situationer är det sällan fel att stämma av med åklagaren 
om viss information kan föras vidare. 
l När svårbedömda situationer uppstår – diskutera frågan med en erfaren 
kollega eller kontakta Advokatsamfundets kansli för vägledning. (Kansliet 
kan inte ge förhandsbesked om ett agerande strider mot god advokatsed 
eller inte, men kan lämna råd och vägledning om vilka överväganden som 
bör göras.)

REKOMMENDATIONER FÖR FÖRSVARARE

NY VÄGLEDNING FÖR FÖRSVARSADVOKATER

Svåra avvägningar för försvarare 
när klienten har restriktioner
När klienten har restriktioner 
för kontakter med omvärlden 
uppstår gränsdragningspro-
blem för försvararen, som 
måste fullgöra sin lojalitetsplikt 
mot klienten utan att syftet med 
restriktionerna går förlorat. En 
ny vägledning ger stöd i försva-
raruppdraget.

Advokatsamfundet har tagit fram 
en vägledning om advokatens 
intresseavvägningar vid upp-
drag för en frihetsberövad kli-
ent som är belagd med restrik-
tioner. Syftet är att vägledningen 
ska ge stöd i de ofta komplice-
rade gränsdragningsfrågor som 
kan uppstå för försvarare i såda-
na sammanhang. Vägledningen 
refererar många av de viktigas-
te avgörandena från Advokat-
samfundets disciplinnämnd och 
Högsta domstolen på temat. Den 
baseras framför allt på disciplin-
nämndens och HD:s praxis, men 
även på uttalanden i den juridis-
ka litteraturen på området. Väg-
ledningen har utarbetats som ett 
led i Advokatsamfundets för-
stärkta etiksatsning som har på-
gått under 2021.

den offentlige försvararen är nor-
malt den enda person som den 
frihetsberövade får träffa eller 
tala med för att förbereda sitt 
försvar och den ende som hel-
hjärtat står på den frihetsbe-
rövades sida. Den enskilde fri-
hetsberövades ovillkorliga rätt 

att obehindrat och utan över-
vakning av staten samråda med 
sin försvarare – enrumsprivile-
giet – gäller också när den fri-
hetsberövade har belagts med 
restriktioner för kontakter med 
omvärlden. Därför innebär en-
rumsprivilegiet att advokaten 
har ett mycket stort ansvar och 
att höga krav ställs på advoka-
tens omdöme när det gäller att 
tillvarata klientens rätt utan att 
agera så att syftet med restriktio-
nerna går förlorat. Om advoka-
ten inte tar sitt ansvar i det av-
seendet kan det få till följd att 
klientens viktiga rätt till enskild 
kommunikation med försvarsad-
vokaten ifrågasätts – och i för-
längningen kan riskera att be-
gränsas.

även för erfarna försvarsadvokater 
uppstår ofta nya situationer med 

svåra gränsdragningsfrågor om 
advokatens lojalitetsplikt och 
om hur advokaten ska fullgöra 
sin lojalitetsplikt i förhållande 
till restriktionsbelagda klienter. 
I sådana situationer är det vik-
tigt att ta den tid som behövs för 
att göra en så fullständig bedöm-
ning av läget som möjligt. Det 
kan vara klokt att söka råd från 
någon erfaren kollega.

vägledningen tar upp konkreta pro-
blem som kan uppstå på områ-
den som: 

l  kurativa åtgärder och för-
medling av meddelanden till och 
från klienten

l  egna utredningsåtgärder 
som kontakt med vittnen och 
inhämtande av bevisning

l  hantering av advokatens in-
formationsöverskott i förhållan-
de till klienten

l  samverkan med andra för-
svarare i samma mål.

advokaterna fredrik ungerfält, leda-
mot av Advokatsamfundets sty-
relse, och Staffan Bergqvist, le-
damot av disciplinnämnden, har 
båda bidragit med synpunkter 
under arbetet med vägledning-
en.

Fredrik Ungerfält konstaterar 
att det under lång tid har funnits 
ett starkt behov av en samman-
hållen och uppdaterad praktisk 
vägledning från samfundet kring 
de svåra etiska frågorna vid upp-
drag för klienter med restriktio-
ner.

– Genom den nya vägledning-
en får vi nu det, och jag tror att 
den kommer att vara till mycket 
stor praktisk nytta som ytterli-
gare ett stöd för advokater med 
försvararuppdrag, säger Fredrik 
Ungerfält.

staffan bergqvist menar att vägled-
ningen är särskilt viktig för för-
svarare som inte har varit advo-
kat någon längre tid eller inte 
har någon mer erfaren kollega 
att rådfråga när frågorna aktu-
aliseras.

– Jag tror också att såväl dom-
stolar som åklagare kommer att 
ha nytta av att få kunskap om 
hur Advokatsamfundet ser på 
dessa frågor, särskilt eftersom 
det finns hänvisningar till disci-
plinnämndens praxis, säger Staf-
fan Bergqvist.

Fredrik Ungerfält. Staffan Bergqvist.
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Advokatsamfundets styrelse fastställde vägledningen den  
3 december 2021. Den har skickats med cirkulär till alla advokater 
och finns på Advokatsamfundets webbplats under ”Verktyg för 
advokatbyråer – Vägledning och referensdokument”.

Samfundet förstärkte 
etikarbetet under 2021
Under 2021 genomförde Advokat-
samfundet en förstärkt satsning 
på etik.

Samfundet intensifierade det 
löpande arbete som redan pågår 
sedan tidigare. 

l De höga kraven för inträde i 
samfundet som bland annat om-
fattar advokatexamen med krav 
på godkänt resultat i den muntli-
ga examinationen, med fokus på 
advokatetik.

l Kravet på vidareutbildning 
med 18 timmar per år för advoka-
ter har gällt under 2021 efter att 
ha upphävts tillfälligt under 2020. 

l Advokatakademien har erbju-
dit kostnadsfria kurser om advo-
katetik och god advokatsed.

l Advokatsamfundets proaktiva 
tillsyn över advokater och advo-
katbyråer i syfte att säkerställa 
efterlevnaden av lag och advokat-
etiska regler har fortsatt genom 
att ett antal byråer har granskats. 

Etiksatsningen har dessutom 
innehållit en rad nya åtgärder. 

l Tidskriften Advokaten 
innehåller från och med nr 1/2021 
särskilda etiksidor i varje num-
mer, där läsarna kan ta del av 
aktuella advokatetiska frågor på 
ett lättillgängligt sätt. 

l Advokatakademien har 
kostnadsfritt erbjudit det nya 
seminariet Försvararen, restrik-
tioner och advokatetiken, som 
behandlar uppdrag för klienter 
med restriktioner, samt kursen 
Principalansvaret i advokatverk-
samhet, som tar upp ansvaret för 
biträdande jurister. 

l Arbetsgruppen för översyn 
av straffavgiften i disciplinären-
den föreslog att straffavgiftens 
högsta belopp höjs till 250 000 
kronor. För en höjning krävs riks-
dagsbeslut om lagändring.

l En vägledning om uppdrag 
för frihetsberövade klienter med 
restriktioner utarbetades – se 
artikeln här intill.
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Advokatuppdrag med frihetsberövad klient 

Om advokatens intresseavvägningar vid uppdrag för frihetsberövad klient med restriktioner 
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Varför har MAQS valt att ha ett 
kontor i Sundsvall?

– MAQS har under lång tid 
arbetat med klienter i Sunds-
vallsregionen och övriga de-
lar av norra Sverige. Det finns 
ett spännande näringsliv som 
är under tillväxt, där vi ser att 
vi som affärsjuridisk advokat-
byrå kan göra nytta. Våra tjäns-
ter var efterfrågade och vi såg 
en möjlighet att skapa ytterliga-
re förtroende genom att finnas 
på plats med en permanent be-
manning. När vi slog upp dör-
rarna i juni 2019 bemannade vi 
kontoret med en person. I mars 
kommer vår åttonde medarbeta-
re i Sundsvall. 

– Kontoret underlättar ock-
så för byrån att ha en utblick 
mot resten av Norrland. Med 
tanke på den återindustrialise-
ring som sker i landets nordli-
gaste delar känns etablering-
en faktiskt ännu mer rätt nu än 
vad vi riktigt kunde förutse från 
början.

Vilken är den största skillnaden 
mellan att arbeta som advokat i 
Sundsvall och i Göteborg?

– Det är egentligen ingen skill-
nad i själva advokatarbetet, vi ar-
betar på samma sätt i Sundsvall 
som på våra övriga kontor. Där-
emot kan kontaktvägarna med 
våra lokala klienter vara avse-
värt kortare än i till exempel 
Göteborg eller Stockholm. En 
utmaning kan vara att det inte 
är lika etablerat hos företagen 
i norr att löpande använda sig 
av advokater i den affärsjuridis-
ka vardagen. Där har vi ett jobb 
att göra, att visa att vi tillför af-
färsnytta genom juridiken. Jag 
skulle säga att det fortfarande 
är brist på tillgång till lokala ad-
vokater i regionen och förmod-
ligen i hela norra Sverige, det 
gäller såväl affärsjuridik som hu-
manjuridik. Det är ingen brist på 
kompetens hos befintliga advo-
kater men vi är för få.

– En annan skillnad är över-
blickbarheten. Över såväl nä-

ringsliv som kollegor. Även om 
MAQS:s Sundsvallskontor väx-
er är det fortsatt mindre än våra 
övriga kontor; det är rimligt att 
det kommer att vara så framöver 
också. Det gör att man automa-
tiskt får god koll på sina kollegor. 
Som tur är, är vi alla supertrevli-
ga. Det kan vara något med luf-
ten häruppe.

 
Ni annonserade också i slutet 
av förra året att ni startar en ny 
nationell branschgrupp: Skog. 
Varför denna satsning?

– Skogen och skogsindu-
strin är en angelägen bransch, 
en basnäring som har bidragit 
till att vi är en industrination. 
Det finns numera en hel del 
digitala utmaningar för den-
na industri, mer än vad man i 
förstone tänker. Svensk skogs-
råvara har också en nyckelroll 
i omställningen mot en hållbar 
framtid. Vi tyckte det var på ti-
den och såg ett behov av att till-
handahålla juridik som grun-

das på förståelse för branschen. 
Satsningen är nationell men ut-
går från jurister med grundad 
erfarenhet från branschen, de 
finns just nu på MAQS:s Sunds-
vallskontor. 

  
Varför vill du bo och arbeta i 
Sundsvall efter dryga 30 år på 
västkusten?

– För att här är det riktigt vä-
der på vintern. Och på somma-
ren. Sundsvall är dessutom på 
riktigt en femtonminutersstad, 
vilket det talats om ett tag inom 
stadsplanering. På mindre än 
femton minuter tar du dig från 
stadens centrala delar, där det 
finns kultur och restauranger, till 
olika friluftsområden som Södra 
Stadsberget och Norra Stadsber-
get, där det går att cykla MTB 
på sommaren och åka skidor på 
vintern. Det förenklar och för-
bättrar livet. Och så är sundsval-
lare så gott som alltid roliga att 
ha att göra med. Som sagt, det är 
nog något med luften.

Fortfarande brist på advokater i norr

MED TANKE PÅ DEN ÅTER-
INDUSTRIALISERING SOM 
SKER I LANDETS NORD-
LIGASTE DELAR KÄNNS 

ETABLERINGEN FAKTISKT 
ÄNNU MER RÄTT NU ÄN 
VAD VI RIKTIGT KUNDE 

FÖRUTSE FRÅN BÖRJAN.

MÅNADENS ADVOKAT

MAGDALENA PERSSON 
Magdalena Persson bytte väst-
kusten mot Sundsvall för att få 
riktiga vintrar. Nu leder hon ad-
vokatbyrån MAQS satsning i norr, 
och uppskattar såväl de kortare 
kontaktvägarna till klienterna 
som den geografiska närheten 
till allt. 

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

Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Monica Lagercrantz har ut-
setts till ny managing partner 
vid Advokatfirman Lindahl. 

l Jonas Axelsson har utsetts 
till vd för RosholmDell Advo-
katbyrå.

l Martina Blomberg Roald 
och Marek Keller har utsetts 
till delägare i Wistrand. 

l Elin Schedin och Måns Derk 
inträdde den 1 januari 2022 
som delägare i AG Advokat.

l Caroline Landerfors och 
 Tobias Edenman är nya del-
ägare i Magnusson. 

l Ola Svanberg, Anna Ram-
say, Victoria Skoglund och 
 Urban Båvestam är nya deläg-
are i Advokatfirman Lindahl.

l Karin Attorps har utsetts till 
ny delägare i DLA Piper. 

l Magnus Medin har utsetts 
till justitieråd i Högsta förvalt-
ningsdomstolen. 

l Elisabet Wass Löfstedt har 
utsetts till lagman i Nyköpings 
tingsrätt.

l Eric Bylander, professor 
i processrätt på juridiska 
fakulteten vid Uppsala univer-
sitet, har utsetts till ledamot i 
Svenska kyrkans överklagan-
denämnd. 

l Professorn i komparativ 
konstitutionell rätt på juridiska 
fakulteten vid Uppsala univer-
sitet, Anna Jonsson  Cornell, 
har förordnats som expert i 
Kommittén om en översyn av 
regleringen om krigsdelega-
tionen, var riksmötet hålls och 
regeringens normgivnings-
kompetens i allvarliga fredsti-
da kriser.

l Jessica Östberg, docent i 
civilrätt, Elsa Trolle Önner-
fors, docent och universitets-
lektor i rättshistoria, David 
Dryselius, jur. dr i civilrätt, 
och Erik Svensson, docent och 
universitetslektor i straffrätt, 
har tilldelats Emil Heijnes Stif-
telses belöning av värdefulla 
insatser för rättsvetenskaplig 
forskning. Prissumman är 
75 000 kronor var.

Klimatjuristerna 
fick stipendium
Ida Edling, Josefin Meissner 
och Yvette du Plessis-Sjöblom 
i föreningen Klimatjuristerna 
har tilldelats stipendiet Green 
Act Award. De tre jurist- 
studenterna från Stockholms 
universitet tilldelas priset för 
sitt engagemang i miljörätt 
och biträde i Auroras klimat-
process. 

Stipendiet på 50 000 kr 
delas ut för fjärde gången av 
Campusbokhandeln, i år till-
sammans med Adlibris.

Robin Oldenstam ny ordförande i SCC 
Styrelsen för Stockholms Handelskammare har utsett advokat Robin 
Oldenstam till ny ordförande för Stockholms Handelskammares Skilje-
domsinstitut (SCC) från och med januari 2022.

Robin Oldenstam arbetar med svenska och internationella skiljeförfa-
randen och är delägare vid Mannheimer Swartling. Han efterträder ad-
vokat Charlotta Falkman som lämnar uppdraget efter sex år i styrelsen, 
varav de två senaste som ordförande.

Lycksele tingsrätt 
prisad av TU
Lycksele tingsrätt blev den första 
mottagaren av det nyinstiftade 
Offentlighetspriset. Priset delas 
ut av branschorganisationen 
Tidningsutgivarna (TU) och är in-
stiftat för att värna offentlighets-
principen samt markera vikten av 
att den upprätthålls.

I motiveringen till beslutet skri-
ver TU bland annat att Lycksele 
tingsrätt är ett föredöme när 
det gäller att efterleva offentlig-
hetsprincipen, ”som alltid snabbt 
och effektivt levererar vad som 
efterfrågas. Att medarbetarna 
dessutom utan undantag ger ett 
vänligt och trevligt bemötande är 
en välkommen bonus”.

Joy sprider glädje i fängelset
Terapihunden Joy, som tillsam-
mans med sin förare Henrik Hvid 
arbetar på häktet och anstalten i 
Luleå, har utsetts till årets sociala 
tjänstehund 2021. Det är Svenska 
kennelklubben, SKK, som sedan 
2014 delar ut utmärkelsen. Labra-
doren Joy är en av två terapihun-
dar inom Kriminalvården. Även 
den andra terapihunden, Veja, 

arbetar i Luleå. I sin motivering till 
priset skriver Svenska kennelklub-
ben bland annat att ”Joy sprider 
liksom sitt namn glädje på anstal-
ten/häktet i Luleå. Hennes vardag 
är att finnas till för den som så 
behöver. Genom sin närvaro ger 
hon tröst, värme och förtroende. 
Joy dömer ingen utan ger samma 
villkorslösa kärlek till alla”.

Juridikbok.se är nu invigd
I början av december invigdes 
Juridikbok.se, en webbplats för 
svensk juridisk litteratur som inte 
längre ges ut, eller finns kvar i 
tryckt form. Syftet med projek-
tet är att tillgängliggöra svensk 
juridisk litteratur digitalt, när de 
tryckta böckerna inte längre finns 
i tryckt form. 

Den juridiska litteraturen digita-
liseras nu stegvis, och läggs upp 
på webbplatsen där studenter, 
forskare och andra som behöver 
tillgång till litteraturen kan ta del 
av den. Bakom Juridikbok.se finns 
Stiftelsen för tillgängliggörande 
av juridisk litteratur, med bland 
andra advokaterna André An-
dersson och Axel Calissendorff i 
styrelsen.

https://juridikbok.se
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Alvemalm, Göran: Fastighets-
moms : en introducerande 
handbok (Norstedts Juridik. 
134 s. Skattebiblioteket)

Andersson, Anderz: Arbetsrätt / 
Anderz Andersson, Örjan 
Edström, Staffan Ingman- 
son (7., rev. uppl. Liber. 
208 s.)

Arnt Nielsen, Peter: Dansk er-
hvervsret / Peter Arnt Nielsen, 
Lars Lindencrone Petersen 

(16. udg. København : Djøf For-
lag. 671 s.)

Baderin, Mashood A.: Islamic 
law : a very short introduction 
(Oxford : Oxford Univ. Press. 
157 s. Very short introductions)

Essen, Ulrik von: Arbete i offent-
lig förvaltning (3. uppl. Nor-
stedts Juridik. 244 s.) 

Fastighetsnomenklatur : fastig-
hetsekonomi och fastighets- 
rätt / Institutet för värdering 
av fastigheter och Samhälls-
byggarna (14. uppl. Studentlit-
teratur. 578 s.) 

Finlands lag 2021 (Helsingfors : 
Alma Talent. 3339 s.)

Advokatfirman Frenander : 
90 år i rättvisans tjänst / Åke 
Frenander (Advokatfirman 
 Frenander. 78 s.) 

Giertsen, Johan: Avtaler (4. utg. 
Oslo : Universitetsforl. 446 s.) 

Gurmu, Martha: Rehabilitering 
och missbruk : en arbetsrätts-
lig handbok (Studentlitteratur. 
159 s.) 

Hübinette, Anders: Idrottens 
bestraffnings- och tävlings-
regler : med kommentarer / 

Anders Hübinette och Krister 
Malmsten (7. uppl. Norstedts 
Juridik. 281 s.) 

Immaterialrett i et nøtteskall / 
Bente Holmvang, Jenny Sveen 
Hovda, Kristine M. Madsen, 
Rune Nordengen og Harald 
Sommerstad (2. utg. Oslo : 
 Gyldendal. 259 s.)

Larsson, Monica: LSS 2021 
/  Monica Larsson, Lars G 
 Larsson (Komlitt. 224 s.)

Lookofsky, Joseph: Køb : dansk 
indenlandsk købsret / Joseph 
Lookofsky, Vibe Ulfbeck (5. udg. 

 LÄSTIPS

Återkrav av socialförsäkringsersättning och 
arbetslöshetsersättning
Författare: Emma 
Rönström
Förlag: Norstedts 
Juridik
Stora belopp beta-
las ut felaktigt från 
välfärdssystemen 
varje år.  Att hindra 
missbruk av sociala 
ersättningar och se 
till att felaktiga utbe-
talningar återbetalas 
har blivit en viktig politisk och samhällseko-
nomisk fråga. Boken ger en överblick över 
återkravsreglerna inom Försäkringskassans, 
Pensionsmyndighetens och arbetslöshets-
kassornas område. Gällande bestämmelser, 
aktuella förarbeten och praxis beskrivs. Både 
praktiska tillämpningsfrågor och teoretiska 
problem analyseras. 

Samhället och de unga lagöverträdarna
Författare: Lars Cle-
vesköld
Förlag: Norstedts 
Juridik
I boken beskrivs de 
allmänt brottsföre-
byggande insatser 
för unga som kan 
vidtas av social-
tjänst, skola och po-
lis. Vidare behandlas 
samhällets åtgärder 
när unga begår 
brott, från brottsutredning, rättegång och de 

särskilda regler som gäller för rättegången i 
mål avseende unga lagöverträdare, till dess 
att dom har verkställts. Även påföljdssystemet 
med särskild inriktning på valet av påföljd 
för unga lagöverträdare behandlas. Sedan 
föregående upplaga har ett flertal lagändring-
ar gjorts i den lagstiftning som avser unga 
lagöverträdare, bland annat har påföljden 
ungdomsövervakning införts. I övrigt är boken 
uppdaterad med ändringar i lagstiftning och 
ny praxis på området.

 BOK
Bryssel II ter-förordningen, Rom III-förord-
ningen, internationella äktenskapslagen och 
nordiska äktenskapsförordningen av Ulf 
Bergquist, Anna Fayad, Elisabeth Hovmöller, 
Norstedts Juridik.
Fyra centrala 
lagar inom in-
ternationell äk-
tenskaps- och 
föräldrarätt 
kommenteras 
här paragraf-
vis. Bryssel 
II ter-förord-
ningen som 
börjar tilläm-
pas 1 augusti 
2022 gäller 
frågor om 
äktenskaps-
skillnad, föräldraansvar och 
internationella bortföranden av barn. Genom 
den nya förordningen som innehåller stora 
förändringar, främst inom föräldrarätten, 
jämfört med den tidigare Bryssel II bis-förord-
ningen, stärks barns och föräldrars rättssä-
kerhet och barns rättighet att uttrycka sina 
åsikter. Den internationella äktenskapslagen 
har fått nya strängare regler om barnäkten-
skap respektive månggifte. Vidare kommente-
ras även Rom III-förordningen och den nordis-
ka äktenskapsförordningen. 

Barnets delaktighet vid beslut enligt LVU 
av Therese Johnstone, Örebro universitet. 
(Norstedts Juridik).
Avhandlingen utreder barnets delaktighet i 
rättsprocessen vid tvångsvårdsärenden 
enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga) ur ett barnrättsperspektiv 
och analyserar svårigheter med att tillgodose 
och säkerställa barnets rätt till delaktighet 
samtidigt som tvångsvårdslagstiftningens 
grundläggande syfte att skydda barnet upp-
nås. 

Competition law or the new competition 
principle of public procurement law : which 
is the more suitable legal instrument for 
making public procurement more pro-compe-
titive? av Robert Moldén, Handelshögskolan 
i Stockholm.
Advokat Robert Moldén doktorerade i sep-
tember med en sammanläggningsavhandling 
i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Han-
delshögskolan i Stockholm. Avhandlingen, 
som består av en sammanfattande inledning 
och flera tidigare publicerade uppsatser, 
analyserar huruvuda konkurrensrätten eller 
den nya konkurrensprincipen inom offentlig 
upphandling är det lämpligare rättsliga instru-
mentet för att göra offentlig upphandling mer 
konkurrensfrämjande.    

Ett hållbart arbetsliv: arbetsgivarens rätts-
liga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering 
av Johan Holm, Umeå universitet.
I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren 
har ansvar för att alla anställda har en bra 
arbetsmiljö. Men vilka rättsliga krav ställs 
på arbetsgivare för att tillhandahålla en god 
arbetsmiljö och ett effektivt rehabiliteringsar-
bete, och vad händer om de inte lever upp till 
kraven? Studien visar att en komplex lagstift-
ning inte alltid gör det tydligt vilka åtgärder 
som kan tas till när arbetsgivare brister i sina 
åtaganden.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 AVHANDLINGAR
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AKTUELLT

København : Jurist- og Øko-
nomforbundet, 2020. 323 s.)

Norsk spesiell strafferett / 
Magnus Matningsdal (3. utg. : 
Fagbokforlaget, Bergen. 614 s.)

Nyström, Birgitta: EU och ar-
betsrätten (6. uppl. Norstedts 
Juridik. 472 s.)

På rett grunn II : festskrift til 
Norsk Forening for Bygge- og 
Entrepriserett / Jan Einar Bar-
bo, Lasse Simonsen, Herman 
Bruserud, Kristine Sveen Halv-

orsen, red. (Oslo : Gyldendal. 
495 s.)

Robbers, Gerhard: An intro-
duction to German law (7. ed. 
 Baden-Baden : Nomos, 2019.  
291 s. Nomos Studium)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp 
och samtycke : en kommentar 
till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolags- 
lagen (5. uppl. Norstedts juri-
dik. 282 s. Gula biblioteket)

Sjöman, Erik: Takeover-reglerna 
: en kommentar till lagen om 

offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden och 
börsernas takeover-regler / 
Erik Sjöman, Rolf Skog (6. uppl. 
Norstedts Juridik. 566 s.) 

Staaf, Annika: Socialtjänst- 
lagen 2021 / Annika Staaf, 
Lina Corter (Komlitt. 2020. 
307 s.)  

Straffrättsliga prejudikat : ett ur-
val av rättsfall med väsentlig 
betydelse inom straffrätten / 
Ebba Sverne Arvill, Henrik 

Rasmusson (2. uppl. Norstedts 
Juridik. 524 s.)

Wallentheim, Ulf: Lagen om en 
europeisk utredningsorder : en 
kommentar / Ulf Wallentheim, 
Joakim Zetterstedt (Norstedts 
Juridik. 326 s. Gula biblioteket)

Åhnberg, Lars: Rehabansvar :  
lagregler, kommentarer, rätts-
fall (9. uppl. Åhnberg. 85 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Rättssäkerheten brister 
i skatteprocessen
Tidningen 
Närings-
livet be-
handlade 
den 21 december behovet av 
reformer av skatteprocessen. 
Mia Edwall Insulander, general-
sekreterare i Advokatsamfundet, 
pekade i artikeln på att 62 pro-
cent av advokaterna i skattemål 
anser att förvaltningsdomsto-
larna är partiska, enligt en un-
dersökning av stiftelsen Rättvis 
skatteprocess. 

”Vårt rättssystem uppfattas 
inte som tillräckligt opartiskt, det 
är ganska horribelt”, säger Mia 
Edwall Insulander i artikeln.

 MEDIERNA

Önskelista fick advokatkritik
29 åklagare önskade sig på 
Expressens debattsida den 
17 december nya, hårdare åtgär-
der mot de kriminella gängen. 
Hårdare straff, nya tvångsmedel 
och en översyn av domstolarnas 
beviskrav var några av punkterna 
på önskelistan. En dryg vecka se-
nare, den 28 december, bemöttes 
debattinlägget av advokaterna 
Johan  Eriksson och Lars Kruse. 
Advokaterna ifrågasatte åklagar-
nas krav och presenterade en 
egen, betydligt kortare önskelista, 
en enda önskan:  Mycket mer 
pengar till Nationellt forensiskt 
centrum (NFC), så att brott kan 
utredas effektivt och människor 
ska slippa sitta häktade och isole-
rade i månader.  

För Stefan Johansson, justi-
tieråd i Högsta domstolen, är 
skönlitterär läsning en natur-
lig och viktig del i livet. Och 
då läser han alltid på papper, 
aldrig digitalt.

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

– Att läsa i ungefär en timma 
varje kväll innan jag släcker lju-
set är för mig lika naturligt som 
att borsta tänderna och dess-
utom lika viktigt som kaffet på 
morgonen. Det finns inget bätt-
re sätt att varva ner och avrun-
da en hektisk arbetsdag på än 
att sjunka in i en skönlitterär 
värld. Och det måste vara pap-
per, aldrig platta eller telefon! 

– I vinter har jag ägnat mig åt 
ett Klas Östergren-medley. Jag 
började med att läsa om ”Gent-
lemen” och ”Gangsters” för 
att sedan avsluta med den sis-
ta boken i trilogin – ”Renega-
ter”. En underbar läsupplevel-
se! Nu ska jag ge mig i kast med 
Knausgårds ”Morgonstjärnan” 
och efter det har jag planerat 
att återvända till Östergren – 
”Två pistoler”. 

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– Eftersom arbetet som jus-
titieråd innebär att jag plöjer 
oändliga hyllmeter juridisk lit-
teratur under arbetstid prio-
riterar jag annat när jag är le-
dig. Jag har alltid en roman på 
gång, men gör regelbundet av-
stickare till litteratur om histo-
ria, till exempel allt som Peter 
Englund har skrivit. Dessutom 
tycker jag mycket om biogra-
fier. Två som jag verkligen kan 

rekommendera är Ingrid Carl-
bergs om Raoul Wallenberg, 
”Det står ett rum och väntar på 
dig”, och Anna Karin Palms om 
Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta 
världen i rörelse”. 

Vilken är din starkaste läsupple-
velse i livet?

– Jag hoppas att jag fortfaran-
de inte har upplevt den. Men 
tyvärr är det nog så. Jag, liksom 
många andra, hade mina mest 
omvälvande läsupplevelser i 
de sena tonåren. En bok som 
gjorde ett starkt intryck på mig, 
trots att jag inte riktigt kan för-
klara varför, var Torbjörn Säf-
ves fiktiva biografi över Maja-
kovskij, ”Jag brinner”.

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

– Till den som vill ha en rik-
tigt mustig läsupplevelse skul-
le jag köpa 2020 års August-
prisvinnare Lydia Sandgrens 
”Samlade verk”. Och till den 
som vill ha något mer existen-
tiellt skulle jag ge Maja Lundes 
miljödystopiska trilogi (som 
ska bli en kvartett) ”Binas his-
toria”, ”Blå” och ”Przewalskis 
häst” eller Colson Whiteheads 
böcker ”The Nickel Boys” och 
”The Underground Railway”.

Stefan Johansson har
alltid en roman på gång

BOKTIPSET: STEFAN JOHANSSON



Om du får in Sveriges 
största konkurs 
imorgon

Då skulle du förmodligen 
anlita PS Auction.
PS Auction AB – Med start 1958 som ett traditionellt 
auktionsbolag är PS Auction idag Sveriges största 
aktör för konkurser på nätauktion med över 4 miljoner 
besökare på hemsidan.

Våra handläggare värderar, dokumenterar och 
publicerar ert konkursbo på auktion. Efter försäljning 
sköter vi kontakten med köpare och säkerställer att ni 
får era pengar. Ni behöver inte göra någoting.

Kontakta oss så hjälper vi er: 
0771-10 11 00
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BAKGRUND
Advokat A har varit ombud och 
offentligt biträde för en 15-årig 
pojke i ett LVU-mål. B har varit 
ombud för motparten. 

ANMÄLAN
B har i anmälan riktat anmärk-
ningar mot A och anfört i huvud-
sak följande.

A har inte klagat på förvalt-
ningsrättens dom trots att hen-
nes klient varit missnöjd med 
beslutet och uttryckt en vilja att 
åka hem. Dom meddelades i de-
cember av förvaltningsrätten. B 
klagade i målet. A klagade inte 
för sin klients räkning.

A ringde henne efter att över-
klagandefristen hade löpt ut, för 
att fråga om hon hade klagat och 
om det skulle bli förhandling i 
kammarrätten. Hon meddelade 
att hon hade gjort detta. A sa då 
att hennes klient, barn över 15 år, 
sms:ar henne varje dag och sä-
ger att han inte vill vara i famil-
jehemmet men att ”hon ju inte 
har klagat för hans del”. 

Vad B förstod hade dock A:s 
klient, som är ett barn, vid fle-
ra tillfällen uttryckt att han vill 
hem. Hon menar att det får för-
stås som ett uttryck för missnöje 
med beslutet och att A därför 
borde ha överklagat. Den berör-

da klienten i målet inställde sig 
vid förhandlingen. På grund av 
att de inte var klagande i målet 
fick de endast avge inställning. 
Den inställning som lämnades 
var att de medgav bifall till B:s 
överklagande. Även detta får en-
ligt hennes mening förstås som 
att A borde ha överklagat åt sin 
klient.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande tillbakavisat an-
märkningarna och anfört i hu-
vudsak följande.

Det stämmer att hon som om-
bud och offentligt biträde för en 
15-årig pojke i ett LVU-mål inte 
överklagade förvaltningsrättens 
dom till kammarrätten trots att 
klienten var missnöjd med do-
men.

B företrädde mamman. Hen-
nes klient och hans syskon var 
placerade utanför hemmet på 
grund av mammans brister i 
omsorgen. Klientens inställ-
ning i både förvaltningsrätten 
och kammarrätten var att mam-
man inte brustit i omsorgen och 
att han ville flytta hem.

Hon mailade B den 15 janua-
ri 2021, det vill säga innan klien-
tens överklagandefrist löpte ut 
den 19 januari 2021. Hon maila-
de eftersom förvaltningsrätten 

ännu inte hade kommunicerat 
någon överklagan från mamman 
till henne. Hon skrev i mailet att 
hennes klient hade messat hen-
ne några gånger att han inte vill 
vara kvar på jourhemmet. Hon 
skrev och frågade om B kom-
mer att överklaga förvaltnings-
rättens dom. De samtalade på 
telefon den 15 januari 2021. Hon 
fick då informationen att B re-
dan överklagat. Hon visste såle-
des in nan hennes klients över-
klagandefrist löpt ut att hans 
mamma redan hade överklagat 
till kammarrätten.

Det viktigaste i ett LVU-mål 
som handlar om vårdnadsha-
vares omsorgsbrister är att för-
äldern överklagar. Hennes klient 
var informerad om att de inte 
skulle överklaga om mamman 
överklagade utan endast medge 
överklagan samt att han skulle 
inställa sig i kammarrätten för 
att komma till tals. Han hade valt 
att inte inställa sig personligen 
vid förvaltningsrätten.

I kammarrätten höll hon sak-
framställan, hade möjlighet att 
ställa frågor och höll slutanfö-
rande. Om det skulle vara så att 
hon enbart fick avge inställning 
anser hon att man ska överklaga. 
Hon visste dock att hon skulle 
få samma möjlighet som klagan-
dens ombud att tala i kammar-
rätten även om de inte överkla-
gade.

Hon har haft bevakning på att 
klientens vårdnadshavare över-
klagade. Eftersom målet rörde 
brister i omsorgen hos vård-

nadshavaren är det inte nöd-
vändigt för det 15-åriga barnet 
att överklaga separat. Klientloja-
liteten kräver inte alltid att man 
överklagar när klienten är miss-
nöjd med domen. Hennes möj-
lighet att ta tillvara klientens in-
tressen i kammarrätten har inte 
inskränkts på grund av att de 
inte överklagade.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING 
B har inkommit med en ytterli-
gare skrivelse i vilken hon anför 
att efter kontroll kan konstate-
ras att de datum som A har upp-
gett i sitt yttrande är korrekta. B 
är dock fortsatt av uppfattning-
en att A:s klient klart och tyd-
ligt gav uttryck för sin vilja att 
vården skulle upphöra och att 
A borde ha överklagat förvalt-
ningsrättens dom för hans räk-
ning.

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen, bl.a. A:s egna 
uppgifter, framgår att A:s klient 
var missnöjd med förvaltnings-
rättens dom och önskade att den 
skulle ändras. Vid sådant förhål-
lande har det ålegat A att över-
klaga domen. Genom att inte 
göra det har hon allvarligt åsi-
dosatt sina plikter som advokat. 
Detta gäller oaktat att målet ge-
nom motpartens överklagande 
ändå skulle komma att prövas i 
högre instans. 

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. ¶

1Advokat vars klient var missnöjd med förvaltningsrättens dom 
har inte överklagat domen. Varning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2021

Beslut från disciplinnämnden

SAMFUNDET



ADVOKATEN NR 1 • 202252

SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 3 DECEMBER 2021 

Sina Akkurt, Altrium Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Sara Andersson, ERLEGAL Advokat 
KB, Stockholm
Frida Björsland, Legnerfält Advo-
kater AB, Falun
Zinar Budak, Budak & Partners AB, 
Stockholm
Magnus Ehn, Advokatfirman Kahn 
Pedersen KB, Stockholm
Jessica Engman, KRIM advokater 
HB, Stockholm

Dennis Engstrand, Born Advo- 
kater Kommanditbolag, Stock- 
 holm
Alma Falk, MAQS Advokatbyrå AB, 
Göteborg
Emil Fernow, Azzam Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Carl Forslund, Wallin Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Therese Grennard, Advokatbyrån 
Gulliksson AB, Lund
Lina Hallgren, Advokatfirman 
 Morris AB, Göteborg
Zinajda Horozović, Advokatbyrån 
Kruse & Co Försvarsadvokater KB, 
Helsingborg
Axel Jansson, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Alf Johansson, Advokatfirman 
 Juhlin & Partners KB, Helsing- 
borg
Christopher Jöryd, Bergdahl 
& Johansson Advokatbyrå AB, 
 Helsingborg
Ammar Khan, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Shafqat Khatana, Advantage jurist-
byrå AB, Stockholm
Emelie Kjell, Brottmålsadvokaterna 
Alpha Omega KB, Stockholm
Louise Kruse, Advokatfirman Salmi 
& Partners AB, Göteborg
Sofia Ljungblad, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Katja Meitz, Advokatbyrå Widman 
& Co Ab, Mariehamn, Åland
Alexandra Niemelä Ingvarsson, 
Advokatfirman Lindahl KB, Göte-
borg
Daniel Nykvist, Front Advokater 
AB, Göteborg
Elina Parsan, Altrium Advokatbyrå 
AB, Uppsala
Mikaela Wedbäck Pizevska, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö
Saba Razavi Nejad, Advokatfirman 
De Basso AB, Stockholm
Erica Sandahl, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Alexander Schröder, Advokat-
firman Lindahl KB, Göteborg
Marcus Seger, PG Magnusson 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Markus Segerström, Advokatfir-
man Linge AB, Karlskrona
Anders Sjögren, Advokatbyrån 
Thomas Bodström AB, Stockholm
Linn Solholm, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Wille Steinert, PG Magnusson 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Siri Strömberg, Fröberg & Lund-
holm Advokatbyrå AB, Stockholm
Jesper Sundström, Advokatbyrån 
Gulliksson AB, Lund
Henrik Sylvan, Advokatfirman 
 NORDIA Göteborg KB, Göteborg

Peter Tagestam, Advantage Jurist-
byrå AB, Stockholm
Jan Tuma, Advokatbyrån 
Limhamns juristen AB, Limhamn

 REGISTRERAD EU-ADVOKAT

Angela Evans (solicitor, Irland), 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Helena Ejvegård, Göteborg, 
23 november 2021
Claes Håkanson, Lidingö, 1 decem-
ber 2021
Sofia Kax, Stockholm, 24 november 
2021
Sara Larsson, Uppsala, 29 novem-
ber 2021
Maria Moberg, Malmö, 1 oktober 
2021
Linn Morin, Stockholm, 10 novem-
ber 2021
Claes Rytsner, Norrköping, 
1 november 2021
Angelo Skog, Stockholm, 
22 november 2021
Sara Yng, Stockholm, 30 november 
2021

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Anders Gabrielsson, Borås,  
22 oktober 2021
Jan Telde, Trelleborg, 5 augusti 2021

39 nya advokater

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

Box 270,  Köpmangatan 1,  851 04 Sundsvall  
Tfn 060 -16 81 50,  Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2021/1563 Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 
(SOU 2021:68)
R-2021/1663 Promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt fri-
givna och skyddstillsynsdömda
R-2021/1883 Promemorian Skärpt straff för gravfridsbrott
R-2021/2008 Betänkandet Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd 
för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)
R-2021/2069 Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna in-
satser utan samtycke
R-2021/2100 Promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa 
reparationer
R-2021/2164 Departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala 
inre marknaden (Ds 2021:30)

R-2021/2328 Promemorian Tryggare bostadsrätt
R-2021/2418 Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektio-
nens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om 
värdepappersrörelse
R-2021/2464 Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd om information i försöksverksamhet 
med snabbare handläggning av brott
R-2021/2501 Finansinspektionens tillägg till remiss med förslag till ändra-
de regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier
R-2021/2599 Promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och 
i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och 
förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN
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TimeApp AdvokatTimeApp Advokat  
för den moderna advokatbyrånför den moderna advokatbyrån

Smidig redovisning av tider, resor & utlägg.Smidig redovisning av tider, resor & utlägg.

Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.

Integration till flera olika löne- & ekonomisystem.Integration till flera olika löne- & ekonomisystem.

Webbaserat gränssnitt & appar till mobila enheter.Webbaserat gränssnitt & appar till mobila enheter.

Erbjuder import av befintliga klientregister.Erbjuder import av befintliga klientregister.

Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

www.timeapp.se info@timeapp.se

SAMFUNDET

ADVOKAT PÅ NYTT: KATJA MEITZ

Återinträdd advokat nu verksam på Åland
Åländska Katja Meitz har åter-
inträtt i Advokatsamfundet. I 
mellantiden har hon bland annat 
varit bolagsjurist på LKAB med 
ansvar för omvandlingen i Kiru-
na. Nu är hon advokat på Wid-
man & Co på Åland. 

Vilka fält inom juridiken arbetar 
du med nu?

– De flesta fält som normalt 
förekommer på en affärsjuri-
disk byrå. Åland är ett litet sam-
hälle med drygt 30 000 invåna-
re. Samtidigt är Åland på vissa 
sätt som ett eget land med Ma-
riehamn som huvudstad. En-
treprenörsandan är påtaglig. 
Många åländska bolag gör affä-
rer runt om i världen. Allt detta 
gör att det finns många åländ-
ska bolag som vill ha kvalifice-

rad affärsjuridisk rådgivning på 
hemmaplan. Ärendetyperna och 
hantverket känner jag väl igen 
från min tid på Mannheimer 
Swartling i Stockholm.

Vad är speciellt med att bedriva 
advokatverksamhet på Åland?

– För mig är det fascinerande 
hur lätt och ledigt som advoka-
ter på Åland rör sig mellan fin-
ländsk, åländsk och svensk rätt. 
I byråns bibliotek finns doktrin 
för både finländsk och svensk 
rätt och inte sällan har man stor 
nytta av svensk doktrin när man 
vill lösa en fråga i den finländska 
rätten. På så sätt har själva ar-
betsmetoden här en internatio-
nell prägel eftersom det närmast 
är en ryggradsreflex att under-
söka hur frågor hanteras i den 
andra jurisdiktionen. 

Du har haft flera intressanta 
sysselsättningar. Har du något 
att berätta om från arbetet på 
Kebnekaise fjällstation?

–  Nästan allt som hände un-
der den där två månader långa 
vintersäsongen som servitris i 
väglöst land var intressant. Jag 
hade aldrig tidigare jobbat i res-
taurang. Från en dag till en an-
nan skulle jag servera mat, hälla 
upp öl, hantera ett diskrum, för-
stå kassaapparaten och sortera 
rätt i soprummet. Det man gör 
på fritiden är att gå på topptur, 
men jag kunde inte ens åka ut-
för i pist när jag kom dit. Mina 
nya kollegor i 20-årsåldern lär-
de mig grunderna i backen bak-
om fjällstationen, och tog mig 
sedan med på toppturer och 
övernattningar i Tarfalastugan. 
En heldagstur i orörd snö är en 
fantastisk naturupplevelse. Jag 
fick prova på ett helt nytt sätt 
att leva.
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TILL SIST

God fortsättning!
det kändes på alla sätt bra att få vädra ut 2021 och välkom-
na ett nytt år. Året 2021 kom att präglas av pandemin och 
allt elände som detta virus fört med sig.

Det var oerhört glädjande att under hösten återigen 
dagligen få arbeta på kontoret och att träffa alla kollegor 
igen.

På samfundet återupptog vi våra fysiska 
styrelsemöten och det var lätt att konstatera 
hur mycket enklare och mer effektivt det är 
att träffas och diskutera jämfört med att ses 
över en skärm.

Jag gladde mig oerhört över detta.

nu har vi dessvärre, återigen, 
oro över allvarlig smitt-
spridning. Den nya varian-
ten, omikron, synes vara 
mer smittsam än de tidi-

gare varianterna men trös-
ten verkar vara att sjukdomen 

i sig blir mycket lindrigare och 
mer kortvarig, i vart fall för 

alla som är vaccinera-
de jämfört med icke 
vaccinerade. För-
hoppningsvis, med 
vetskap om detta, 
kommer vaccina-
tionstakten att öka 
i landet.

Det är ännu 
för tidigt att sia om hur vå-
ren kommer att se ut, är det-
ta en kortvarig återgång till 

hemmakontoren eller har 
vi återigen ett antal må-
nader framför oss där en 
majoritet av medarbetar-
na sitter hemma? I vart fall 
kommer vårt styrelsemöte 
i slutet av januari att ske på 

distans. 
På många sätt stannar plane-

ringen av inför allt det som skulle köras igång nu i bör-
jan av året. En del event får återigen bli digitala, en del 
skjuts upp några månader.

ett program som advokatsamfundet inom kort kommer att 
lansera är MOA.

MOA är namnet på samfundets mentor-
skapsprogram som riktar sig till unga advo-
kater, män och kvinnor, som har för avsikt 
att långsiktigt vara verksamma på advokat-
byrå och önskar utveckla sitt ledarskap och 
bli handledare för yngre jurister. 

Namnet står för Mötesplats – om – advo-
kater. Ansökningsinformation har skickats 
ut och vi hoppas förstås på stort intresse 
från våra unga ledamöter. Varje adept kom-
mer att ingå i en mindre mentorsgrupp som 
träffas löpande under ett års tid och leds av 
två mentorer bland annat från nätverken 
Hilda och Ruben. Gruppträffarna kommer 
att varvas med fyra utbildningstillfällen på 
tema ledarskap. Läs gärna mer på samfun-
dets hemsida. 

Ni som är etablerade advokater, uppmunt-
ra gärna era yngre kollegor att ansöka om att 
delta i programmet. 

Jag ser väldigt mycket fram emot att delta 
i detta program. Att öka kunskapen om håll-
bart ledarskap och att även ge bra verktyg 
för att leda sig själv är viktiga pusselbitar i 
vårt långsiktiga arbete för att öka och bibe-

hålla advokatyrkets attraktivitet. Inte minst har den sto-
ra utmaningen som många ledamöter har upplevt genom 
att huvudsakligen arbeta hemifrån under så lång tid be-
kräftat behovet av ett hållbart ledarskap.

ATT ÖKA KUN-
SKAPEN OM 
HÅLLBART 

LEDARSKAP 
OCH ATT ÄVEN 

GE BRA VERKTYG 
FÖR ATT LEDA 
SIG SJÄLV ÄR 

VIKTIGA PUSSEL- 
BITAR I VÅRT 
LÅNGSIKTIGA 

ARBETE FÖR ATT 
ÖKA OCH BIBE-

HÅLLA ADVOKAT-
YRKETS 

ATTRAKTIVITET.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Lagboken har gjort skillnad i 160 år.  
Beställ 2022 års utgåva. Lagboksappen ingår.

En bok av stor 
vikt för Sverige. 
Nu som då.
nj.se/sveriges-rikes-lag


