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REDAKTIONEN

”den blomstertid nu kommer” har nyligen sjungits ut i skolor och 
kyrkor landet runt. Unga människor har klarat av sina gymna-
siestudier och vilar ut inför kommande dagar. För några väntar 
värnplikt, för andra arbete eller studier vid universitet. 

Trots mörka tider med president Vladmir Putin och hans 
gelikar, som störtat världen i kaos och orsakat ofattbart 
mänskligt lidande, så finns det hoppfulla tecken för den som 
söker. 

nyligen avslutade fn högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige var 
värd tillsammans med Kenya. Det är femtio år sedan FN:s första 
miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambi-
tionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubileet, 
fast även att bidra till att öka takten i omställningen mot håll-
bara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans. Hög-
tidliga ord. Konferensen har kritiserats men det går samtidigt 
att konstatera att klimatfrågan sedan länge tas på allvar av de 
allra flesta av världens ledare.

Och för alla unga, som funderar på en yrkesgärning inom 
juridiken eller som advokat, så ter sig framtiden ovanligt ljus. 
I denna utgåvas Fokus konstateras att högkonjunktur och till-
tagande juridifiering av samhället båda bidrar till att jurister 
i dag har en lysande arbetsmarknad – och omvänt till att ar-
betsgivarna tvingas vara aktiva. Enligt en undersökning av 
fackförbundet Akavia hösten 2021 hade nio av tio nyutexa-
minerade jurister anställning, den högsta siffran bland alla 
Akavias medlemsgrupper. Närmare 40 procent av de nyutbil-
dade uppgav också att de fått sina första juristarbeten redan 
innan de tagit examen.

några som valt advokatyrket kan konstatera att för deras del har 
yrkesvalet varit lyckosamt. I denna utgåva berättar fyra jubila-
rer som i år firar 30, 40 och 50 år i advokatyrket om sina erfa-
renheter. Ökad jämställdhet och specialisering i kombination 
med fler restriktioner och regler är några förändringar som 
skett i advokatyrket de senaste decennierna.

”Vi går mot bättre tider”, sjöng Ulf Lundell. Kanske har 
han inte helt fel.

Glad sommar önskar redaktionen!
Tom Knutson
Chefredaktör 

Vi går mot
bättre tider

… och på Twitter: @Advokaten_SE

Advokaten på nätet: advokaten.se

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

ANNONSER
Gabrielle Hagman, 

MediaKraft AB, 073-627 79 84,  
gabrielle.hagman@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Åtta.45 Tryckeri AB

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och 

biträdande jurister: registrator@
advokatsamfundet.se

Prenumeranter: 08-459 03 00 
alternativt prenumeration@

advokatsamfundet.se

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 
9 augusti 2022. Sänds till Tom 
Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som 
framförs i artiklar står helt för förfat-
tarnas eller de intervjuades räkning 
och behöver inte delas av Sveriges 
advokatsamfund. Redaktionen förbe-
håller sig rätten att stryka i längre 
inlägg. För ej beställda artiklar och 
bilder tar redaktionen inget ansvar. 
ADVOKATENs texter lagras elektro-
niskt. Tidskriften publiceras även på 
internet. Den som sänder material 
till tidskriften anses medge elektro-
nisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 500 kr.
Studerande 100 kr.

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
ges ut av Sveriges advokatsamfund,

info@advokatsamfundet.se 
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm

Besöksadress: Laboratoriegatan 4, 
Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)

E-post: advokaten@advokatsamfundet.se 
Ansvarig utgivare: Mia Edwall Insulander, 

mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se 
Webbplats: www.advokaten.se

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges Tid skrifter. 
Den TS-kontrollerade upplagan är 9 600 ex. ISSN 0281-3505

© Sveriges advokatsamfund 2022

REDAKTIONSRÅD
Mia Edwall Insulander, Tom Knutson, Sandra Danowsky Prytz, 

Hanna Larsson, Carl Svernlöv, Magnus Andersson och Ulrika Öster

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se

REDAKTION

Magnus Andersson (MA), 
journalist 

08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se



ADVOKATEN NR 5 • 2022 5

Tidskriften Advokaten • Årgång 88 • Nr 5 • 2022 

LEDAREN 6
Missa inte rättegångsspelet i 
Almedalen

NYHETER & REPORTAGE 8
8  Styrelseval och stadgeändring på 

regnigt fullmäktigemöte
11  Reform för målsägandebiträden i 

överrätt kritiseras hårt
12    världen: Samarbete krävs för att möta 

cyberhot
14    reportage: Mentorskapsprogrammet 

MOA har startat
18    reportage: Fyra jubilarer som firar 

30, 40 och 50 år i yrket
24    gästkrönika: Thérèse Naess, chef för 

Nationellt cybersäkerhetscenter

FOKUS 28
advokatbransch i förändring Affärsadvo-
katerna har svårt att fylla luckorna när 
unga lämnar advokatvärlden. Nu anser 
en proffsrekryterare att branschen be-
höver förändras för att fler unga ska vil-
ja stanna kvar.

DEBATT 44
44  Olle Flygt, advokat: ”Dyster läsning 

om stora mål i förvaltningsdomstol, 
men något roligt i slutet i alla fall”

50  Mikael Niklasson, advokat: ”Mottag-
ningskontor än en gång”

PRAKTISK JURIDIK 52
52  Sabine Söndergaard, management-

konsult, tidigare advokat: ”Pussel-
metoden – en effektiv plan för att 
skapa en modern advokatbyrå”

ETIK 60
60  Svår balansgång när advokaten blir 

mellanhand

AKTUELLT 63
63  månadens advokat: Carl Svernlöv
66 biblioteket: Ny litteratur och lästips

SAMFUNDET 68
68 Disciplinbeslut
72  Nya ledamöter
74  Advokatsamfundets ordförande, 

Eva-Maj Mühlenbock: ”Ukrainas 
kamp är vår kamp”

20

63

14

8

INNEHÅLL

28



6 ADVOKATEN NR 5 • 2022

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

kriminalpolitiken är en av de viktigaste frågorna inför höstens 
val. De politiska partierna konkurrerar om hårda utspel 
och förslag i repressiv riktning. Att vinna gehör för an-
dra perspektiv är inte lätt. Tidigare har lagstiftningen på 
det kriminalpolitiska området varit en fråga för exper-
ter. I dag är den mer partipolitisk.

Här spelar Advokatsamfundet en viktig roll. En av 
samfundets uppgifter är att följa rättsutvecklingen och 
verka för att våra erfarenheter kommer den 
till godo. Det gör vi bland annat genom vårt 
remissarbete – och samtidigt genom att vara 
en röst i den rättspolitiska debatten. I som-

mar sker det på ett nytt sätt!

den 4 juli arrangerar Advokatsam-
fundet ett rättegångsspel i Al-

medalen. Rättegången är en 
komprimerad version där 
två personer är misstänk-
ta för grovt vapenbrott. 
Fyra advokater deltar: 
Johan Eriksson, Ulrika 
Borg, Lotta Wirén och 
Klas Bjuremark samt 

domaren Mikael Swahn 
och åklagare Helene Gestrin. Själva 
domstolen består emellertid inte en-

bart av en lagfaren domare utan 
också av partiernas rättspoli-

tiska talespersoner som age-
rar nämndemän. Efter rätte-
gången får de alla avkunna 
ett eget domslut samt, till-
sammans med journalis-
ten Inger Arenander som 
moderator, diskutera sina 
domar. 

Rättegångsspelet sker 
på Fornsalen, Gotlands 
museum i Visby den 
4 juli kl. 10.00–12.00. 
Har man inte möjlig-
het att vara där kan 
man ta del av det live 

på samfundets webb-
plats.

Förhoppningsvis ger vår mock trial insikter om hur de 
olika partierna resonerar kring brott och straff – och var 
skiljelinjerna går.

straffskärpningar har införts på många områden på kort 
tid utan att det alltid först har skett en utvärdering av ti-
digare lagändringar. Att besluta om ytterligare repressiv 
lagstiftning utan att veta om tidigare lagar fått någon ef-

fekt eller tillgodosett efterfrågade syften är 
varken genomtänkt eller smart. Det riskerar 
att skapa ett samhälle med svårtillämpade 
lagar. När lagstiftaren har bråttom glömmer 
man lätt bort att det som ändras också ska 
passa in i ett större sammanhang. I Lagrå-
dets yttrande den 17 mars 2022 om skärpt 
syn på våldtäkt och andra sexuella kränk-
ningar skriver de före detta justitieråden 
Martin Borgeke och Mari Andersson samt 
justitierådet Petter Asp bland annat ”Lagrå-
det vill emellertid i detta sammanhang erin-
ra om att ett tillvägagångssätt där man gång 
efter annan höjer straffskalorna för olika 
brott och motiverar åtgärden i det enskil-
da fallet, i praktiken innebär att man aldrig 
kommer in på den mer övergripande frågan 

om hur olika brottstyper ska placeras ut på skalan från 
bötesminimum till det strängast möjliga fängelsestraffet, 
det vill säga frågan om var den allmänna repressions-
nivån ska ligga. Repressionsnivån kommer i stället att 
växa fram genom successiva ändringar av straffskalorna 
för enskilda brott”.

är det vad vi vill? Och vad får det för konsekvenser om vi 
inte lyssnar till experterna utan avgör frågan om hårdare 
straff utifrån vad allmänheten tycker? I vilken utsträck-
ning äventyras då rättssäkerheten? Missa inte rätte-
gångsspelet i Almedalen 4 juli!

Glad sommar!

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

Missa inte rättegångs-
spelet i Almedalen

VAD FÅR DET FÖR 
KONSEKVENSER 
OM VI INTE LYSS

NAR TILL EX
PERTERNA UTAN 
AVGÖR FRÅGAN 
OM HÅRDARE 

STRAFF UTIFRÅN 
VAD ALLMÄN

HETEN TYCKER?



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

TVISTEMÅLSPROCESSEN III 
10/5 2019 OCH 6/12 2019
Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad 
parter bör tänka på gällande bevisning. 
Bevisbörda och beviskrav uppmärk-
sammas, liksom regler och praxis som 
styr frågor om vittnen, parter, syn och 
sakkunniga. Ger djup kunskap om olika 
typer av bevismedel och användningen 
av dem.

VÅRT KURSUTBUD HITTAR DU PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Boka kurs redan nu och erhåll 15% rabatt på ordinarie kursavgift.
Ange kod ”earlybird15” vid din anmälan. Gäller till och med 1 september 2022.

Gäller nyanmälningar och går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Genom att gå kurser hos oss stödjer du den forskning som bedrivs vid Juridicum Stockholms universitet. 
Det överskott som våra kurser genererar går bland annat till att årligen finansiera en forskartjänst vid 

Oxforduniversitetet i England.

Kompetenslyft med rätt kurs

GLAD SOMMAR!
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NYHETER

Styrelseval och stadgeändring 
på regnigt Stockholmsmöte
För första gången sedan 2019 
kunde Advokatsamfundets 
fullmäktigemöte i år hållas 
med alla ledamöter på plats i 
Stockholm.

Fullmäktigemötet hölls den 
2 juni i Centralposthuset i Stock-
holm och inleddes med utdel-
ning av Advokatsamfundets 
journalistpris. I år gick priset till 
Jens Littorin, som i både artiklar 
och böcker skildrat och avslöjat 
matchfixning inom idrotten, och 
hur fusket är kopplat till annan 
grov brottslighet.

– I dag förnekar ingen att det 
finns matchfixning i Sverige, och 
jag hoppas att jag har bidragit till 
det, sa Jens Littorin, som också 
pekade på att det straffrättsliga 
systemet nu börjat få redskap för 
att hantera matchfixning.

– Ur ett idrottsligt perspektiv 
är det viktigt att stoppa match-
fixningen. Vi åskådare måste 
kunna tro på det vi ser, sa Jens 
Littorin.

efter prisutdelningen presente-
rade Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare Mia Edwall  
Insulander och ordförande Eva-
Maj Mühlenbock gemensamt 
verksamheten under föregåen-
de år.

Mia Edwall Insulander inled-
de dock med att berätta om Ad-
vokatsamfundets initiativ med 
anledning av Rysslands inva sion 
av Ukraina.

– Jag är stolt över hur advo-
kater har hjälpt till och använt 
sin kunskap i dessa mörka tider, 
sa hon.

Mia Edwall Insulander uppe-

höll sig därefter vid de advokat-
etiska frågorna och samfundets 
särskilda satsning på dessa. Hon 
berättade också om arbetet för 
att nå ut i samhällsdebatten, där 
den nya Advokatsamfundspod-
den är ett viktigt inslag. 

Ordförande Eva-Maj Mühlen-
bock tog upp en del av de utma-
ningar som advokatkåren står 
inför, och då särskilt frågan om 
förtroendet för advokatkåren. 
Eva-Maj Mühlenbock uppmana-
de advokaterna att nu se framåt 
och att ta ansvar för att upprätt-
hålla kårens förtroende.

– Varje dag i varje ärende är 
vi alla representanter för advo-
katkåren. Det är där vi bygger 
förtroendet, sa hon, och konsta-
terade att förtroendet bygger på 
advokatetiken.

Både Mia Edwall Insulander 
och Eva-Maj Mühlenbock tog 

också upp det nya mentorspro-
grammet MOA (läs mer på s. 14), 
där unga advokater under ett år 
ska få utbildning och möjlighet 
till samtal med varandra och 
med erfarna mentorer. 

som en sista punkt på dagordning-
en beslutade fullmäktige om 
stadgeändringar, i form av inrät-
tande av en straffavgiftsnämnd 
som ska pröva överklaganden av 
beslut om straffavgift. Nämnden 
ingår i det arbetsgruppsförslag 
om en höjning av den högsta 
straffavgiften till 250 000 kronor 
som diskuterats vid samtliga av-
delningars årsmöten.

I och med fullmäktigebeslutet 
kan nu Advokatsamfundet hem-
ställa hos Justitiedepartementet 
om ändringar i rättegångsbalken 
och hos regeringen om att den 
ska fastställa stadgarna.
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Bris stöttar barn och 
vuxna på ukrainska 

Bris, Barnens rätt i 
samhället, satsar nu på 
att ge stöd till barn och 

vuxna på ukrainska. Stödet ges 
dels via en särskild telefonlinje dit 
både barn och vuxna kan vända 
sig och dels genom samtalsstöd 
via fysiska träffar och utbild-
ningar med fokus på traumastöd 
efter flykt.

Kontrollen av offentliga 
biträden har brister

Riksrevisionen har 
granskat hur förvalt-
ningsmyndigheter och 

domstolar förordnar offentliga 
biträden i migrationsärenden, lik-
som hur man kontrollerar deras 
lämplighet samt hanterar deras 
ersättning. Granskningen visar 
att det i huvudsak fungerar bra, 
men att det finns undantag. Ett 
exempel som presenteras är att 
fem biträden som av Migrations-
verket uteslutits från ytterligare 
förordnanden, därför att de var 
dömda för grova brott eller hade 
uteslutits från Advokatsamfundet, 
trots det kunde fortsätta som 
biträden och få betalt av det of-
fentliga vid över 40 tillfällen.

Riksrevisionen rekommenderar 
nu regeringen bland annat att 
säkerställa att förvaltningsmyn-
digheter och domstolar får rätt 
att sammanställa och dela nöd-
vändiga uppgifter om offentliga 
biträden samt att införa specifika 
lämplighets- eller behörighets-
krav för offentliga biträden i mig-
rationsärenden. 

Hög arbetsbelastning 
för Sveriges poliser

Drygt 6 av 10 poliser 
anser att de sällan eller 
aldrig har tillräckligt 

med bemanning för att klara 
verksamhetskraven, enligt en 
medlemsundersökning från Polis-
förbundet. Undersökningen visar 
att polisbristen är kännbar för po-
liserna. 74 procent av de svaran-
de uppger att arbetsbelastningen 
har varit hög det senaste året.

Medlemsundersökningen är 
genomförd av Novus Opinion på 
uppdrag av Polisförbundet. 2 027 
medlemmar har deltagit.

FULLMÄKTIGE

Fyra nya ledamöter valdes in i styrelsen vid fullmäktige: Erica Wiking Häger, Stockholmsavdelningen, Magnus 
Bernro, Södra avdelningen, och Marcus Larsson, Södra avdelningen, alla för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2024, 
samt Jerker Kjellander, Södra avdelningen, för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2023.

I disciplinnämnden avgick vice ordförande Leif Ljungholm. Han ersattes av Magnus Wallander som vice ordfö-
rande för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026. Till nya ledamöter av disciplinnämnden valdes Sten Bauer och Lars Kruse 
för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026.

NYA I STYRELSE OCH DISCIPLINNÄMND

Jens Littorin tilldelades Advokatsamfundets journalistpris 2022.
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Föreningen tvistlösning i 
 domstol (TiD) ordnade en 
paneldebatt med rubriken 
”Skulle tvistemålshandlägg-
ningen främjas av renodlade 
tvistemålsenheter?” vid sin 
årsstämma.

I panelen ingick Advokatsam-
fundets ordförande advokat 
Eva-Maj Mühlenbock, advokat 
Emma Fredberg, Anders Dere-
borg, lagman vid Attunda tings-
rätt, Göran Lundahl, lagman vid 
Göteborgs tingsrätt, samt Ylva 
Norling Jönsson, president i 
Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge. Advokat Fanny Gleiss 
Wilborg var moderator.

Utgångspunkten var att par-
terna i dispositiva tvistemål upp-
lever att tvistemålen prioriteras 
ned i domstolarna på 
grund av att brottmål 
och familjemål kom-
mer före. Panelen 
diskuterade om en 
lösning kan vara att 
domstolarna organi-
serar särskilda enhe-
ter som handlägger 
bara tvistemål.

debattörerna var eniga om att tvis-
temålen ägnas för lite tid och 
trängs ut av de stora häktade 
brottmålen. Panelen noterade 
att polis och åklagare i motsats 
till domstolarna har fått ökade 
resurser, vilket leder till ännu 

fler brottmål och därmed en 
större utträngningseffekt.

Advokaterna beskrev långa 
väntetider i hand-
läggningen, där det 
kan ta månader att få 
respons från domsto-
len. Många förhand-
lingar ställs in därför 
att domstolen mås-
te bemanna häktade 
brottmål, och par-
terna får vänta länge 
på att få sitt mål ut-

satt på nytt. Inte heller kommer 
målen på rättsområdena upp 
till Högsta domstolen och ska-
par prejudikat. Allt det innebär 
stora rättssäkerhetsproblem.

Paneldeltagarna var ense om 
att alla domstolar i Stockholm 

teoretiskt sett skulle kunna bära 
egna tvistemålsenheter, liksom 
i Göteborg och Malmö samt 
kanske i Umeå. Men domstols-
cheferna var skeptiska och befa-
rade att tvistemålsenheter låser 
in resurser som inte kan använ-
das till annat när det behövs.

vid debatten togs också rekryte-
ringen till domartjänster upp. 
Advokaterna i auditoriet bekräf-
tade att ett erbjudande att arbeta 
bara med tvistemål skulle göra 
dem mer intresserade av domar-
yrket, medan domarna snarare 
trodde att bredden i yrket ökar 
attraktionskraften.

Läs mer i kommande 
nummer av Advokaten.

NYHETER

Rättssäkerheten i fokus vid TiD:s 
debatt om tvistemålsenheter

HD godkänner kostnader för distansförsvarare 
Försvararen var väl insatt i 
målet och kostnaderna blev 
därför inte högre än för en lokal 
försvarare, anser HD, som god-
känner en Stockholmsadvokats 
merkostnader för en förhand-
ling i Sundsvall.

Stockholmsadvokaten ersatte en 
kollega som försvarare i ett mål 
om organiserad brottslighet. Ad-
vokaten hade redan i tingsrätten 

substituerat för sin kollega, och 
var därför insatt i målet. I Hov-
rätten för Nedre Norrland be-
gärde advokaten ersättning för 
åtta timmars tidsspillan, samt 
reskostnader mellan Stockholm 
och Sundsvall, men beviljades 
bara ersättning för en timmes 
tidsspillan. 

HD har nu prövat frågan, och 
tillerkänner till skillnad från 
hovrätten advokaten full ersätt-

ning för tidsspillan och utlägg. 
HD konstaterar att den merkost-
nad för tidsspillan och utlägg 
som har uppkommit på grund 
av att advokaten är verksam i 
Stockholm ”inte är avsevärt hö-
gre än vad försvararkostnaden 
skulle ha blivit om en annan för-
svarare hade förordnats” och att 
det därför finns särskilda skäl att 
ersätta kostnaden.
Högsta domstolen, mål nr Ö 2543-21

Föreningen TiD höll sin årsstämma med paneldebatt på konferenscentret 
GT 30 i Stockholm den 12 maj. Evenemanget livestreamades till Malmö 
och Göteborg.

Ansiktsigenkänning 
får nya riktlinjer 

Europeiska dataskydds-
styrelsen, EDPB, har 
antagit nya riktlinjer om 

brottsbekämpande myndigheters 
användning av ansiktsigenkän-
ning. Användning av sådan teknik 
innebär behandling av biometris-
ka uppgifter som anses särskilt 
skyddsvärda. I de nya riktlinjerna 
beskrivs tekniken kring ansikts-
igenkänning, vad den kan använ-
das till och vad som krävs enligt 
dataskyddsreglerna för att sådan 
teknik ska kunna användas. 

EDPB har dessutom antagit 
riktlinjer om beräkning av sank-
tionsavgifter vid överträdelser av 
GDPR.

Rekordår för 
affärsbyråerna

 Aldrig tidigare har de af-
färsjuridiska advokatbyråernas 
arvodesintäkter ökat så mycket 
som 2021, enligt tidningen Affärs-
världens årliga kartläggning av 
Sveriges affärsjuridiska byråer. I 
genomsnitt ökade varje delägares 
intäkter med drygt 11 procent till 
nästan 13 miljoner kronor, men 
siffrorna varierar kraftigt mellan 
byråer. Den genomsnittliga till-
växten för Sveriges advokatby-
råer var drygt 15 procent under 
2021.

Enligt Affärsvärldens analys or-
sakades rekordet bland annat av 
många börsnoteringar, en stark 
M&A-marknad, billigt kapital och 
allmän högkonjunktur. 

Källa: Affärsvärlden

Hemlig dataavläsning 
ökade kraftigt 2021

Den årliga rapporten om 
användningen av hem-
liga tvångsmedel visar 

att tvångsmedlet hemlig dataav-
läsning användes mer än dubbelt 
så ofta under 2021 än året innan. 
Hemlig dataavläsning infördes 
den 1 april 2020 och är alltså ett 
ganska nytt tvångsmedel. Sam-
tidigt minskade användningen av 
andra tvångsmedel, som hemlig 
avlyssning av elektronisk kom-
munikation, i praktiken avlyssning 
av främst mobiltelefoner, jämfört 
med 2020, från 1 704 avlyssnade 
personer till 1 384. 

TiD är en ideell 
förening för jurister 
som har ett intresse 
av att främja och 
utveckla hantering-
en av kommersiella 
tvister i domstol i 
Sverige.

TiD
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Norstedts Juridiks marknads-
föring gentemot kommuner 
är vilseledande och misskre-
diterar andra leverantörer av 
juridiska databaser. Det anser 
JP Infonet, som nu stämt kon-
kurrenten. 

Företaget JP Infonet, 
som erbjuder rättsda-
tabaser och andra rätts-
informationstjänster, 
lämnade in sin stäm-
ningsansökan mot Nor-
stedts Juridik till Patent- 
och marknadsdomstolen 
i slutet av april. JP Info-
net hävdar i sin stäm-
ningsansökan att konkurrenten 
åtminstone sedan 2019 ”i sin 
marknadsföring av rättsdatabas- 
och rättsinformationstjänster 
gentemot kommuner utan grund 

systematiskt försökt förmå kom-
munerna att ogiltigförklara eller 
säga upp avtal som kommunerna 
ingått med JP lnfonet”. 

JP Infonet anser att Nor-
stedts Juridiks marknadsföring 
varit förminskande, nedsättan-

de och misskrediteran-
de både mot JP Infonet 
och mot andra leveran-
törer inom branschen. 
Förtaget yrkar därför på 
att Norstedts Juridik av 
domstolen ska förbjudas 
att använda vilseledande 
marknadsföringspåstå-

enden, vid vite om en mil-
jon kronor. 

– Vi ser mycket allvarligt på det 
här. Konkurrens är viktigt men 
det måste ske med justa försälj-
ningsargument. Kommunernas 
inköpare och användare måste få 

vägledning så att de kan bilda sig 
en uppfattning om vilka juridiska 
informationslösningar som pas-
sar bäst, säger Kajsa Palmberg, 
affärs- och marknadschef på JP 
Infonet i ett pressmeddelande. 

Norstedt Juridiks VD Alexan-
dra Åquist kommenterar stäm-
ningen via e-post: 

”Vi har mottagit en stäm-
ningsansökan från JP Infonet 
gällande vår marknadsföring 
och kommunikation till kom-
muner. Påståendena implice-
rar att Norstedts Juridik ska ha 
gjort överträdelser vid mark-
nadsföring och kommunikation 
av våra tjänster. Vi har för avsikt 
att få dessa anklagelser prövade i 
domstol och välkomnar domsto-
lens bedömning. Jag kommente-
rar inte detaljer innan domsto-
len presenterat sina slutsatser.”

Norstedts Juridik stäms för 
vilseledande marknadsföring

Boka in Advokatdagarna 2022
Efter två digitala år är Advo-
katdagarna äntligen tillbaka 
på Grand Hôtel i Stockholm. 
Utbildningsdagarna bjuder på 
toppnamn, både som föreläsare 
och vid banketten.

Advokatdagarna hålls den 27–28 
oktober 2022, och bjuder på ett 
40-tal föreläsningar inom sex 
olika ämnesområden och en stor 
bankett i Vinterträdgården.

Inledningstalare är Jan Elias-
son, en av Sveriges mest fram-
trädande diplomater. Eliasson 
har bland annat varit utrikesmi-

nister, ordförande för FN:s ge-
neralförsamling och vice gene-
ralsekreterare i FN. 

Bland övriga talare finns ord-
föranden i Högsta förvaltnings-
domstolen Helena Jäderblom, 
advokat Maria-Pia Hope, ma-
naging partner på Vinge, advo-
kat Jan Dernestam, managing 
partner på Mannheimer Swart-
ling, brottmålsadvokaten Johan 
Eriksson, professor Christina 
Ramberg samt Mats Melin, ord-
förande i Coronakommissionen, 
tidigare justitieråd och chefsjus-
titieombudsman.

Den första av dagarna avslu-
tas traditionsenligt med bankett 
och underhållning av GES – An-
ders Glenmark, Orup och Nik-
las Strömstedt – som bjuder på 
en storslagen resa fylld av GES:s 
låtskatt och hits från deras egna 
solokarriärer.

Advokatdagarna motsvarar 12 
utbildningstimmar. Anmälan på 
Advokatakademiens webbplats. 
Boka-tidigt-rabatt vid anmälan 
senast 1 juli: 9 900 kr för konfe-
rens och bankett med underhåll-
ning. Anmälan till de olika se-
minarierna är ännu inte öppen.

Bild från Advokatdagarna 2019.

Vinge satsar på 
”dude diligence”

 Dude diligence är namnet 
på advokatfirman Vinges nya 
verktyg för att granska könsför-
delning i ledningsgrupp, styrelse 
och i andra nyckelroller, samt hur 
bolagens jämställdhetsmål ser ut. 
Dude diligence utgör en komplet-
tering till den klassiska due dili-
gence-processen. Målet är, enligt 
Vinge, att bidra till ökad föränd-
ringstakt i arbetet med jämställd-
het och genom detta skapa värde 
för klienterna och samhället.

Ombud kan lära mer om 
barn i våldsamma familjer

Brottsoffermyndigheten 
lanserar en webbut-
bildning som ska ge 

yrkesverksamma mer kunskap 
om barn som lever i familjer där 
det förekommer våld, våldets 
konsekvenser och vilka behov 
barnen har. Utbildningen Barn 
som bevittnat våld är öppen för 
alla, men riktar sig framför allt 
till dem som arbetar inom social-
tjänstens familjerätter, är domare 
eller arbetar som juridiskt ombud 
i vårdnadsmål. Även andra yrkes-
verksamma inom socialtjänsten 
kan ha nytta av utbildningen.

Kajsa 
Palmberg.
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JO kritiserar 
lyhörda häkten

Lyhörda häkten, där 
intagna stör varandra 
men också ropar hot, 

är ett problem, både därför att 
intagna far illa och därför att 
restriktioner för häktade inte kan 
upprätthållas. Det fastslår JO i 
två olika beslut. Bakgrunden är 
anmälningar mot två av landets 
säkerhetshäkten, där intagna kla-
gat på lyhördheten. 

JO Katarina Påhlsson ifrågasät-
ter om inte Kriminalvården borde 
ha agerat snabbare och kraft-
fullare för att komma tillrätta 
med problemen med störningar 
och hot, och är kritisk till att de 
kvarstår. Hon anser att det är 
viktigt att myndigheten fortsätter 
att arbeta aktivt med frågan och 
utgår från att detta tas om hand i 
samband med pågående om- och 
nybyggnationer av häkten.

JO-beslut dnr 8978-2020, 
dnr 1362-2021
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Hård kritik mot nya systemet i ny rapport
Reformen där målsägande-
biträden som regel enbart 
förordnas i tingsrätten har 
effektiviserat processen, anser 
hovrätterna, enligt en rapport. 
Men advokater, åklagare och 
Brottsoffermyndigheten anser 
att reformen äventyrar både en-
skilda målsägandes rättig heter 
och rättssäkerheten.

Domstolsverket har på reger-
ingens uppdrag utvärderat hur 
2018 års reform fallit ut. Dom-
stolsverket konstaterar inled-
ningsvis att förändringen inne-
burit betydande besparingar för 
staten: de årliga kostnaderna för 
målsägandebiträden i hovrätter-
na har under perioden 2016–2021 
minskat med cirka 50 procent.

Men när det gäller reformens 
effekter i övrigt går meningar-
na isär. Företrädare för hovrät-
terna anser att den på det hela 
taget har inneburit en effektiva-
re hantering av själva hovrätts-
processen. De uppger också att 
målsägandens intressen tillvara-
tas med dagens ordning, och att 
det i de flesta mål saknas behov 
av ett målsägandebiträde.

Advokatsamfundet, som 
tidigt fick signaler från leda-
möter om att reformen ställ-
de till problem, har en 
helt annan uppfatt-
ning. Samfundet pe-
kar på att många måls-
ägande får avslag på 
sin begäran om fort-
satt biträdeshjälp i 
hovrätten, trots att de 
har behov av stöd. 

i sina svar till utvärderingen ifrå-
gasätter Advokatsamfundet rim-
ligheten i att en målsägande inte 
har motsvarande rätt som en till-

talad att biträdas av en advokat 
i överrätt, trots att målsäganden 
ofta har utsatts för stort trauma 
till följd av brottet. Detta riske-
rar att skada allmänhetens för-
troende för rättssystemet, menar 
samfundet. 

Advokatsamfundet uppger 
också att många målsägande-
biträden i dag arbetar utan er-
sättning för att täcka upp för 

bristerna i systemet. 

Advokatsamfundet 
är inte ensamt i sin kri-
tik. Även Åklagarmyn-
digheten och Brottsof-
fermyndigheten anser 
att stödet till brottsof-
fer sedan reformen är 

bristfälligt. Åklagarna uppger 
också, precis som Advokatsam-
fundet, att de saknar möjlighet 
att ge målsägande det stöd som 
ofta skulle behövas även i hög-

re instanser. Åklagarna 
riktar dessutom kritik 
mot att hovrätterna är 
alltför restriktiva med 
att förordna målsägan-
debiträden. 

advokat ulrika rogland hör 
till de advokater som 
kritiserat reformen. 

– Jag blir sällan för-
ordnad i hovrätten och 
målsägandena får myck-
et dålig information om 
vad som händer. Åkla-
garens uppgift är ju inte 
att företräda målsägan-
de, konstaterar hon. 

Det händer, berättar hon vida-
re, att målsägande inte ens får 
veta när förhandlingen hålls i 
hovrätten. Inte heller får de nå-
gon information om hur proces-
sen i hovrätten går till eller vad 
som hänt vid förhandlingen. Om 
de väljer att närvara finns ingen 
där för att ge stöd. 

även advokat robert nyström kan 
peka på problem med refor-
men. Han upplever att hans kli-
enter har mycket svårt att för-
stå varför de lämnas utan stöd 

efter förhandlingen i 
tingsrätten. 

– Målsägande blir lik-
som inte en del av den 
fortsatta processen, 
utan faller bort, säger 
Robert Nyström.

Detta är särskilt olyck-
ligt, eftersom måls - 
ägandebiträdet många 
gånger kan bidra till en 
bättre och mer rättssä-
ker process. 

Han upplever att 
måls  ägandebiträdet och 
därmed också brottsoff-
ret i dag ofta marginali-
seras i den rättsliga pro-

cessen. Exempelvis kan polisen 
kalla till förhör i målet, utan att 
målsägandebiträdet ens medde-
las om detta. 

Robert Nyström har själv 
ännu inte arbetat gratis för att 
ge stöd till en klient. Men han 
vet att det förekommer, och tror 
att det kommer att bli vanligare. 

– Man känner ansvar för klien-
ten och vill gärna hjälpa till även 
i överrätten. Det känns inte bra 
att försvinna för sin klient. För-
svararen finns ju med hela tiden, 
säger han. UÖFO
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MÅLSÄGANDEBITRÄDEN I ÖVERRÄTT

Domstolsverket: 
Regeringsuppdrag: 
En utvärdering av 

rätten till målsägan-
debiträde i överrätt. 

Uppdragsredo- 
visning, diarienr 
DOV 2021/1208.

Domstolsverket har utvärderat den lagändring som trädde i kraft den 
1 juli 2018 och som innebar att ett målsägandebiträdes förordnande inte 
automatiskt kvarstår i överrätt. Domstolsverket har under arbetets gång 
samrått med Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet. Verket har 
också träffat medarbetare vid Sveriges samtliga hovrätter och före-
trädare för Brottsoffermyndigheten.

OM RAPPORTEN

Hovrätten för Västra Sverige.

Ulrika Rogland.

Robert Nyström.
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Samarbete krävs för 
att möta cyberhoten
För effektiv cybersäkerhet 
är företagets juristavdelning 
minst lika viktig som it-avdel-
ningen, och advokatbyråerna 
behöver kompetens på flera 
rättsområden för att kunna väg-
leda klienterna.

Amerikanske advokaten Michael 
Bahar är delägare på Eversheds 
Sutherlands kontor i Washing-
ton, D.C. och leder firmans cy-
bersäkerhets- och integritets-
grupp. När han var på besök på 
firmans Stockholmskontor i maj 
ledde han en workshop i form 
av ett simulerat cyberangrepp.

Michael Bahar konstaterar att 
företag ägnar mer uppmärksam-
het än tidigare åt cybersäkerhet 
och tar frågan på större allvar.

– Det handlar inte längre bara 
om att stjäla personuppgifter. 
Det handlar om att undermi-
nera företag, destabilisera dem, 
tvinga fram lösensummor. Det 
kan till och med handla om att 
störta hela system. Särskilt när 
den geopolitiska instabiliteten 
ökar, tilltar fruktan för system-
omfattande angrepp, säger han.

advokat sara malmgren arbetar 
bland annat med integritet och 
informationssäkerhet på Evers-
heds Sutherlands Stockholms-
kontor. Hon påpekar att Sverige 
är ett extremt digitaliserat land.

– Vi är bland de mest digitali-
serade i världen. Vi är online för 
alla tjänster och är fullständigt 
beroende av bank-ID, Swish och 
digitala banktjänster, säger hon.

Digitaliseringen medför ock-
så större utsatthet för cyberan-
grepp. Enligt Michael Bahar är 
det mest utbredda angreppet 
just nu utpressningsvirus, efter-
som de är ett bra sätt att pressa 
fram pengar.

– Men hotmiljön utvecklas 
snabbt. Utpressningsvirus an-

vänds primärt av kriminella för 
att få pengar – men virusen kan 
också stänga ner din verksam-
het. Det finns flera exempel på 
virus som ser ut som utpress-
ningsvirus, men där förövarna 
inte har brytt sig om pengar. De 
har bara velat stänga ner företa-
get. Vanligtvis är det stater som 
har agerat så. När den politiska 
osäkerheten och instabiliteten 
ökar, kan vi vänta oss fler desta-
biliserade och destruktiva an-
grepp, inte ekonomiskt motive-
rade angrepp, säger han.

sara malmgren understryker att en 
advokatbyrå måste ha kompe-
tens på alla rättsområden som 
behövs, när ett klientföretag 
drabbas av ett cyberangrepp. 
Michael Bahar instämmer:

– För snabb respons gäller 
det att först vara nära it-avdel-
ningen. Därefter handlar det 
om regelefterlevnad, extern 
kommunikation, PR, eventuella 
rättsprocesser. Men vad advo-

kater verkligen kan bidra med i 
en kris är lugn. Lugn och förmå-
gan att se den andra sidan – att 
tänka som motståndaren, säger 
han.

michael bahar pekar på att jurister 
med kompetens inom integri-
tetsområdet kommer att få en 
viktigare roll, eftersom det blir 
allt svårare att göra due diligen-
ce när lagarna hela tiden ändras.

– Du kan förvärva ett företag 
som följer reglerna i dag. Men 
företaget kanske gör affärer i 
Kalifornien, en av världens tio 
största ekonomier. Där införs en 
ny dataskyddslag den 1 januari 
2023, så du ärver problem som 
kan visa sig om sex månader. Det 
måste du identifiera med due di-
ligence och se till att ha en plan 
för att snabbt uppdatera företa-
gets personuppgiftspolicy och 
rutiner. Nu måste arbetsrätts- 
och M&A-advokater också bli 
integritetsadvokater, samman-
fattar han. MA

”Skapa nytt miljöbrott 
i folkrätten: ecocide”
Den engelske advokaten och juri-
dikprofessorn Philippe Sands, QC, 
är ordförande i en internationell 
panel av oberoende jurister som 
föreslår att ett femte folkrätts-
brott läggs till i Romstadgan som 
ett brott under Internationella 
brottmålsdomstolens (ICC) juris-
diktion: ecocide, storskalig miljö-
förstöring.

Vid ett seminarium för före-
tagsledare, som Advokatsamfun-
det ordnade tillsammans med 
advokatfirmorna Mannheimer 
Swartling och Vinge i samband 
med FN:s miljökonferens Stock-
holm+50, presenterade Sands 
argument för det nya folkrätts-
brottet. Han påminde om att 
begreppet ecocide först användes 
av Olof Palme vid FN:s miljökonfe-
rens i Stockholm 1972.

Jonas Ebbesson, professor i 
miljörätt vid Stockholms universi-
tet, analyserade följder för stater 
och företag av att införa ett ecoci-
debrott. Viveka Hirdman-Ryrberg, 
Investor, förklarade varför frågan 
har betydelse för svenska företag.

Läs mer: ecocidelaw.com
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ADVOKAT MED ERFARENHET FRÅN PENTAGON:

Michael Bahar har en bakgrund som militärjurist i amerikanska flottan. Han 
har också tjänstgjort i USA:s försvarsdepartement och som rådgivare till 
president Obama i USA:s nationella säkerhetsråd. Därefter var han chefs jurist 
hos underrättelseutskottet i kongressens representanthus, där han ledde 
utredningen om Rysslands inblandning i presidentvalet i USA 2016. Michael 
Bahar utformade också USA:s cybersäkerhetslag och lagen USA Freedom 
Act, som reglerar myndigheternas insamling av data från telekommunikation.

ABA vill ha stärkt 
vapenkontroll

Den senaste tidens skjut-
ningar i USA, däribland 
mordet på ett stort 

antal skolbarn och deras lärare 
i Uvalde, Texas, har fått USA:s 
nationella advokatorganisation 
American Bar Association (ABA) 
att reagera. I början av juni upp-
manade ABA:s ordförande Regi-
nald Turner kongressen att ”vidta 
snabba och evidensbaserade åt-
gärder” för att möta vapenvåldet. 
ABA kräver bland annat hårdare 
bakgrundskontroller av den som 
köper vapen. 
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Afghanska advokater har svårt 
att sköta sitt arbete under 
talibanregimen, och många 
människor utsätts för godtyck-
lig maktutövning. Det berät-
tade advokater verksamma i 
Afghanistan vid ett seminarium 
på Advokatsamfundet. 

Seminariet den 19 maj arrange-
rades av Advokater utan grän-
ser och var mycket välbesökt. 
Det inleddes av Advokater utan 
gränsers ordförande Louise 
Gunvén och jur. kand. Nila Azi-
zi som gav en introduktion till 
situationen för det afghanska 
rättsväsendet. 

Deltagarna fick därefter se en 
direktsänd intervju med Kim-
berley Motley, amerikansk MR-
advokat som har bedrivit kapa-
citetsbyggande verksamhet och 
drivit mål på plats i Afghanistan 
under 13 år. Hon beskrev situa-
tionen före och efter talibaner-
nas maktövertagande, och berät-
tade bland annat att det numer 
är svårt att bedriva annan advo-
katverksamhet än vissa civilmål. 

– De advokater som arbetar 
med utländska personer, ex-mi-
litärer och MR-personal utsätts 
för förföljelse. De nytillsatta do-
marna är i vissa fall analfabeter 
vilket försvårar för rule of law, 
sa Kimberley Motley, som för-

utspådde att systemet kommer 
att falla.

– Då behöver man de tidigare 
lagarna för att hålla talibanerna 
ansvariga för sina brott, fastslog 
Kimberley Motley, som också 
förklarade att den afghanska be-
folkningen är mycket fattig och 
har fullt upp med att klara sin 
överlevnad.

i en inspelad intervju berättade ad-
vokaten ”Ali”, verksam i Kabul, 
om situationen i landet just nu. 
Han förklarade bland annat att 
det är svårt att verka som ad-
vokat. Kvinnliga advokater har 
inte blivit kallade till att förnya 
sin legitimation, och de manliga 
har avkrävts en ny legitimation, 

men har inte fått besked om när 
de kan börja arbeta igen. Taliba-
nerna har ända sedan maktöver-
tagande sagt åt rättens aktörer 
att vänta utan att ge besked om 
hur länge. 

Det viktigaste, enligt Ali, är 
att världens länder och advoka-
ter nu står upp för och försva-
rar mänskliga rättigheter i Af-
ghanistan.

– Advokater arbetar hårt, tar 
reda på saker, jobbar för män-
niskor och för de utsatta. Det 
utövas godtycklig maktutöv-
ning och advokater är de som 
står emot godtycklighet. Vi alla 
arbetar med lagen som verktyg 
för att tillvarata människors rätt, 
sa Ali.

”Advokater är de som
står emot godtycklighet”

IBAHRI kämpar för dödsdömd forskare
Trots protester planerar Iran 
att avrätta den svenske forska-
ren Ahmad Reza Djalali. 

Irans planer på att avrätta Ah-
mad Reza Djalali väcker reaktio-
ner världen runt.

I mitten av maj uppmanade 
också världens advokater, ge-
nom advokatorganisationen In-

ternational Bar Associations 
människorättsinstitut IBAHRI, 
den islamiska republiken att 
återkalla beslutet att avrätta 
Djalali. IBAHRI pekade på att 
rättegången mot Djalali inte 
uppfyllt kraven på en rättvis 
rättegång. 

Reaktionen från IBAHRI kom 
strax efter att Iran meddelat ett 

datum för avrättningen, den 
21 maj. Avrättningen genomför-
des dock inte då, och Ahmad 
Reza Djalali antas i skrivande 
stund fortfarande vara vid liv. 
Ahmad Reza Djalali är läkare 
och forskare bosatt i Sverige. 
Han greps under en arbetsresa 
till Iran 2016, och dömdes till dö-
den för spioneri året efter.

Advokat Louise Gunvén och jur. kand. Nila Azizi inledde seminariet, som 
hölls i Advokatsamfundets hörsal. 

Minskat förtroende för 
oberoende rättsväsende
Allmänhetens 
förtroende 
för rättsvä-
sendets obe-
roende har 
minskat se-
dan förra året 
i 14 av EU:s 
27 medlems-
stater och är särskilt lågt i några 
medlemsstater. Det framgår av 
Europeiska kommissionens årliga 
”EU:s resultattavla för rättsvä-
sendet” för 2022. 

Resultattavlan gör en jämfö-
rande översikt över effektivitet, 
kvalitet och oberoende hos rätts-
systemen i EU:s medlemsstater. 
Årets undersökning visar också 
bland annat att det finns utrymme 
för förbättringar i digitaliseringen 
av rättsväsendet i vissa med-
lemsstater, och att tillgänglighe-
ten till rättvisa för personer med 
funktionshinder varierar mellan 
medlemsstaterna.

Resultattavlan betonar den 
grundläggande roll som oberoen-
de advokater och deras advokat-
samfund spelar för att säkerställa 
grundläggande rättigheter och 
förstärka rättsstaten och fram-
håller att advokatsamfunden ska 
vara oberoende.

Polen backar om 
domstolsnämnd

Det polska underhuset, 
sejmen, röstade i slutet 
av maj för att avskaffa 

den kritiserade disciplinnämnden 
för landets högsta domare. Enligt 
förslaget ska nämnden ersättas 
med ett annat organ. Disciplin-
nämndens uppgift har varit att 
övervaka domarna i Polens hög-
sta domstol. 

Enligt EU-domstolen är nämn-
den oförenlig med EU-lagstift-
ningen och EU har stoppat utbe-
talningen på 35 miljarder euro i 
bidrag och billiga lån från EU:s 
återhämtningsplan till Polen.  

Den polska oppositionen liksom 
landet största domarorganisation 
har båda varnat för att regimen 
även fortsatt planerar att kontrol-
lera domarna. EU har dock gett 
grönt ljus för utbetalningar till 
Polen efter omröstningen. 

ADVOKAT I AFGHANISTAN

EU JUSTICE         SCOREBOARD
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

COM(2022) 234

Justice 
and Consumers

THE 2022
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Det nya mentorskapsprogrammet MOA, 
Mötesplats – om och för – advokater, 

har haft sin första sammankomst.
TEXT: KARIN FLYGARE

Det är både angeläget och väldigt ro-
ligt att vi nu har startat mentorskaps-
programmet MOA. Det finns så myck-

et kunskap och kompetens hos mentorerna 
som de unga advokaterna kan ha nytta av. 
Samtidigt tror jag att det blir ett utbyte på 
alla sätt med många spännande diskussioner, 
säger Mia Edwall Insulander, Advokatsam-
fundets generalsekreterare, som tillsammans 
med ordföranden Eva-Maj Mühlenbock har 
initierat mentorskapsprogrammet.

Adepter som deltar i programmet erbjuds 
under ett år teoretisk utbildning inom ledar-
skap varvat med gruppdiskussioner tillsam-
mans med mentorer. De mentorer som deltar 
är några av de framstående advokater och 
jurister från rättsväsendet som ingår i nät-
verken Hilda och Ruben.

– Vid sidan av den teoretiska utbildningen 

kan adepter prata med mentorer om funde-
ringar de har kopplat till en framtida karriär 
på advokatbyrå. Inom mentorskapsprogram-
met finns alla möjligheter att ventilera det, 
säger Mia Edwall Insulander.

under startmötet föreläste Malin Nyman, ju-
rist och ledarskapsutvecklare med anknyt-
ning till Executive Education, Handelshög-
skolan i Stockholm, tillsammans med Jens 
Näsström, forskare och arbetspsykolog med 
specialisering mot jurister och advokater. 

– De unga advokaterna är branschens 
framtid. De kommer att ha stor påverkan på 
hur det framtida ledarskapet utvecklas. Det 
finns ett kompetensglapp mellan juristpro-
grammet och arbetet som biträdande jurist 
och advokat, säger Malin Nyman.

Hantverket som man lär sig på byrå hand-
lar om allt från effektiv kommunikation och 
samarbetsskicklighet till stresshantering, kli-
entpsykologi och time management. Advo-
kater lär sig dessa så småningom i en tra-
ditionell karriär, men till priset av onödig 
stress och en utdragen ineffektiv inlärning. 

– Det ger väldigt god effekt att erbjuda 
unga advokater en systematiserad kunskaps-
överföring inom den här kategorin av färdig-
heter, säger Malin Nyman.

temat för föreläsningen under startmötet var 
hållbar hög prestationsnivå. Psykologisk 
trygghet är, enligt föreläsarna, grunden för 
att prestera på ett sätt som håller i längden. 

– När vi inte känner oss trygga med andra 
människor lägger hjärnan mycket tid och fo-

kus på att försöka förstå, kontrollera eller i 
vart fall hantera vår sociala omgivning. Det 
skapar onödig stress och oro. När vi å andra 
sidan känner oss socialt trygga med våra kol-
legor kan vi lättare fokusera på våra arbets-
uppgifter och samarbete och samspel med 
andra, säger Jens Näsström, som anser att 
det då blir lättare att hitta lusten och moti-
vationen i det vi gör. 

Enligt Näsström får samspelet mellan in-
divider en maximal effekt när det finns så 
mycket psykologisk trygghet och tydlighet 
som möjligt. 

– Vi samspelar bäst när vi känner oss tryg-
ga med våra kollegor och så mycket som 

Mentorskaps-
programmet

MOA har startat

Den 18 maj startade MOA, Mötesplats 
– om och för – advokater, i Stockholm. 
Programmet riktar sig till nyblivna 
advokater som långsiktigt vill vara verk-
samma på advokatbyrå. Det ger redskap 
för deltagarna att utveckla sitt ledarskap 
och bli handledare för yngre jurister. Mål-
sättningen är att fler ska vilja satsa på en 
långsiktig karriär inom advokatyrket.

Under startmötet föreläste Malin Nyman, jurist
och ledarskapsutvecklare, tillsammans med Jens
Näsström, forskare och arbetspsykolog. FO
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möjligt är uttalat. Till exempel vilka spel-
regler som gäller, vad som förväntas av oss 
och vad vi kan förvänta oss av andra och att 
vi då och då pratar om hur samspelet fung-
erar. Dessutom ska man komma ihåg att ju 
bättre vi samspelar, desto högre kvalitet le-
vererar vi till klient, säger han.

föreläsningen handlade också om motivation. 
Kompetens, autonomi och relation är de 
tre psykologiska behov människor har för 
att känna inre motivation. Den inre motiva-
tionen  är mycket mer hållbar än kortsiktig 
externt påverkad motivation som piska el-
ler morot. 

– En bra start är att inse att vi inte kan mo-
tivera andra över tid. Vi kan däremot bidra 
till att andra hittar sin inre motivation, ge-
nom att skapa förutsättningar för andra att 
utveckla sin kompetens, att ha så mycket au-
tonomi som möjligt inom ramarna för ett 
uppdrag eller uppgift, och att visa att vi bryr 
oss om dem, säger Malin Nyman.

juridiskt ledarskap har förändrats från 1980-ta-
let fram tills i dag, enligt Näsström. För 30–
40 år sedan var det betydligt färre biträdan-
de jurister per delägare. Man arbetade på 
plats, närmare varandra, och ledarskapet var 
mer närvarande. Sedan dess har antalet bi-

trädande jurister per delägare ökat substan-
tiellt, vilket har inneburit att det är många 
fler som ska ”ledas” av varje delägare. Kra-
ven på projektledning och professionell åter-
koppling har ökat:

– Det här har skapat ett underskott i det ju-
ridiska ledarskapet, vilket har förstärkts av 
distanseringen i arbetslivet som har uppstått 
i kölvattnet av pandemin med flexibla arbets-
arrangemang. Därför är de här frågorna ex-
tra aktuella att prata om just nu, säger Jens 
Näsström. ¶

STORT INTRESSE BLAND 
UNGA ADVOKATER ATT GÅ 

MENTORSKAPSPROGRAMMET – VÄND!
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Många var entusiastiska inför starten av 
mentorskapsprogrammet MOA. Totalt var 
det närmare 70 adepter som deltog, varav 
20 via länk. 

Advokat Rebecka Riismark, verksam inom 
affärsjuridik på Merino Advokatbyrå i Stock-
holm, är en av adepterna. 

– Jag förväntar mig att jag genom mentor-
skapsprogrammet kommer att lära mig mer 
om hur jag kan bli en ännu bättre ledare och 
att vi i mentorsgruppen lyckas identifiera lös-
ningar på hur man kan hantera vissa utma-
ningar i branschen, säger Rebecka Riismark, 
som anser att ett gott ledarskap karaktäriseras 
av att man vill coacha andra till att bli bättre, 
växa och lyckas i sina roller. För att vara en 
god ledare bör man därför vara närvarande 
och ge yngre kollegor utmaningar som man 
följer upp med god handledning och stöd.

– Som ledare vill jag inspirera och upp-
muntra andra till egen analys och handling. 
Jag brukar tänka på att dela med mig av all 
information som löpande kommer in i ären-
det, säger Rebecka Riismark och fortsätter:

– Det skapar en god teamkänsla och öpp-
nar upp för ett bättre kreativt juridiskt tän-
kande. Som ledare vill jag att mitt team kän-
ner att vi genomför uppdraget tillsammans, 
trots att vi jobbar i olika delar av det, och att 
slutprodukten blir resultatet av våra gemen-
samma insatser.

En annan advokat som deltog i mötet var 
Johan Wehre, verksam inom bland annat 
humanjuridik på Advokatfirman Glimstedt 
i Jönköping. 

– Jag ser fram emot att få prata med andra 
relativt nyblivna advokater från olika håll, 
som jag inte känner sedan tidigare, för att 
utbyta erfarenheter och tankar om tillvaron 
som advokat. Jag ser också fram emot att få 
äldre, verksamma juristers och advokaters 
synpunkter på oss yngre advokater och hur 
vi kan hantera yrkets alla sidor. Kursledarna 
har vid det första kurstillfället presenterat 
flera intressanta fakta och teorier kring ad-
vokaters arbetsliv, säger Johan Wehre.

en av mentorerna är Thomas Rolén, general-
direktör för Domstolsverket. Erfarenhet är 
en viktig faktor i mentorskapet, som han 
ser det.

– När man är ung och i början av sin kar-
riär så ställs man många gånger inför en rad 
olika problem, det kan vara ledarskapsfrågor, 
frågor om hur man kan och bör agera i olika 
sammanhang eller andra frågor. Jag tror att 
jag som snart har ett helt yrkesliv bakom mig 
kan ge råd och vägledning tillsammans med 

min mentorspartner så att vägen fram för de 
unga förhoppningsvis kan underlättas något, 
säger Thomas Rolén.

Advokat Magdalena Persson, delägare på 
MAQS Advokatbyrå, är också en av mento-
rerna. Hon hoppas kunna skapa intresse för 
att utforska advokatrollen ytterligare och bi-
dra till att avdramatisera steget till delägar-
skap, liksom till andra ledarroller på en ad-
vokatbyrå.

– Att vara mentor grundar sig i en förhopp-
ning att inspirera våra unga advokater till att 
stanna i advokatyrket och att utvecklas där. 
Dessutom är det givande även för mig som 
senior advokat att lyssna in adepternas utma-
ningar och hur de finner sig fram till möjliga 
lösningar, säger Magdalena Persson.

ytterligare en mentor är advokat Jan Derne-
stam, delägare och managing partner på 

» 

Advokaterna Magdalena Persson (mentor), Jan Dernestam (mentor) och Rebecka Riismark (adept).

Stort intresse bland unga advokater           att gå mentorskapsprogrammet
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Mannheimer Swartling. Han framhåller att 
advokatbranschen är väldigt kollegial och 
att det trots konkurrens mellan advokatby-
råerna finns en stor vilja att hjälpa varandra 
– och dessutom bidra till att stärka varumär-
ket ”advokat”. 

– Jag har i år arbetat 25 år på advokat-
byrå så förhoppningsvis har jag samlat på 
mig några erfarenheter som yngre kollegor 
i branschen kan ha nytta av. Självklart ska 

var och en bygga sin roll och bli ”sin” typ av 
advokat, men kanske kan jag i vart fall bi-
dra med något som en yngre kollega kan an-
vända i sin egen verksamhet, säger Jan Der-
nestam, som anser att det viktigaste är att 
man är en empatisk, coachande och närva-
rande ledare som kan stötta, inspirera och 
inte minst entusiasmera sina yngre kollegor.

– Vi som driver kunskapsföretag måste 
visa en stor empati och förståelse för våra 

yngre kollegors situation. De som söker sig 
till advokatbyråer är extremt drivna, de är 
superambitiösa och de ställer väldigt höga 
krav på sig själva. Det är därför oerhört vik-
tigt att vi som är delägare på byråer gör allt 
vi kan för att coacha våra yngre medarbe-
tare och att vi skapar en långsiktigt hållbar 
arbetsmiljö där de klarar av att prestera på 
topp samtidigt som de mår bra och får till-
fälle till återhämtning, poängterar Jan Der-
nestam.

en aktuell fråga i sammanhanget är vad den yng-
re generationen advokater önskar sig av ar-
betslivet. 

– För att behålla de unga advokaterna i 
branschen tror jag även att byråerna bör ar-
beta med frågor som balans och hållbarhet 
över tid samt tidigt utbilda i hur man kan 
ackvirera egna uppdrag, säger Rebecka Riis-
mark.

Eftersom advokatyrket är ett erfarenhets-
baserat yrke upplever hon att många yngre 
advokater gärna vill få möjlighet att samla 
på sig egen erfarenhet och kunskap. Det vill 
säga arbeta nära klienterna, nära de mer se-
niora advokaterna, samtidigt som man får ta 
mycket eget ansvar.

Johan Wehre lyfter fram att som ung ad-
vokat är det viktigt att arbetsförhållandena 
fredas från osund konkurrens, av ohederliga 
advokater eller andra. 

– Som alla begriper leder det inte till något 
gott att det i den kraftigt växande, yngre ge-
nerationen advokater finns sådana som låter 
arbetet skötas med en tveksam advokatetisk 
hållning. Andra önskemål är förstås att advo-
kater ska kunna verka utan att alla andra in-
tressen eftersätts, eller att familjelivet offras. 
Jag tror att många av de som hunnit göra sina 
första fyra–fem år, och blivit advokater, har 
genomskådat idén om den ”glamorösa” advo-
katen. I alla fall är det så bland dem jag um-
gås med. Man vill ha arbetsvillkor som ger en 
tid till annat än arbete, säger Johan Wehre. ¶

Advokaterna Magdalena Persson (mentor), Jan Dernestam (mentor) och Rebecka Riismark (adept).

Stort intresse bland unga advokater           att gå mentorskapsprogrammet

Du som vill veta mer om mentorskapspro-
grammet MOA, lyssna gärna på Advokatsam-
fundspodden – du hittar den där poddar finns!

TIPS!
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Ökad jämställdhet och specialisering i kombination med fler regler och 
större byråer är några förändringar som skett i advokatyrket de senaste 

decennierna. Advokaten möter fyra jubilarer som i år firar 30, 40 
och 50 år i yrket för ett samtal om advokatrollen och mycket annat.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP

Torsten Leman välkomnar att jämställd-
heten i branschen har ökat sedan han blev 
advokat för 50 år sedan. Att sekreterarna 
nästan helt har försvunnit tycker han däre-
mot är en tråkig utveckling.

Torsten Leman är fjärde gene-
rationens advokat och driver 
Sveriges äldsta advokatbyrå, 
D:r Philip Lemans Advokatby-
rå, i Göteborg. Byrån bildades 
av Aron Philipsson 1849. När 
han kom in i riksdagen tog Tor-
sten Lemans farfars far, Philip 
Leman, över byrån och den fick 
sitt nuvarande namn. Philip Le-
man var också med och grun-
dade Sveriges advokatsamfund 
1887. Torsten Leman berättar att 
han har präglats av att han har 
valt samma yrkesbana som sin 
farfarsfar, farfar och far. 

– Jag har alltid ställt krav på 
mig själv att leva upp till de ändamål som 
Advokatsamfundet ställer på sina medlem-
mar. Och jag har inte ännu drabbats av någon 
disciplinär påföljd, säger han när vi hörs på 
telefon i mitten på maj.

själv var han bland annat vice ordförande i 
samfundets västra avdelning under sex år 
på 1970–1980-talet. 

– Bland samfundets viktigaste uppgifter är 
att verka för sammanhållning och samför-
stånd mellan advokater. Men vi ska också 
se till att envar advokat följer de spelregler 
som är uppsatta. Det stör mig att inte alla 

gör det. Det fördärvar anseendet för många 
när vissa advokater inte följer spelets reg-
ler. De kan inte vara kvar i samfundet, säger 
Torsten Leman.

Han upplever att problemet främst ligger 
hos de små humanbyråerna, där 
brottmålen ingår, och där det är 
vanligt att advokater relativt ti-
digt i karriären öppnar eget.

– Då blir de ensamma och har 
ingen att fråga om råd. Det gör 
att de lättare kan påverkas av 
klienterna, tänka att om klien-
ten vill att de ska göra något så 
går det bra. Men så är det ju inte 
alltid. 

För att komma till rätta med 
problemet anser Torsten Leman 
att utbildningstiden måste för-
längas.

– Erfarenhet skapar kunskap. 
När jag började var man tvung-
en att ha fem års verksamhet 

innan man kunde bli advokat, i dag räcker 
det med tre år.

Mentorerna har också en viktig roll, anser 
han. Själv har han lärt upp många jurister 
som har arbetat under honom.

– De fick lära sig de advokatetiska reglerna 
och att hantera ett ärende. Alla som ska gå 
vidare som advokat behöver en mentor som 
de kan fråga. Om vi inte hjälper de yngre 
framåt kan det sluta illa, säger han.

Torsten Leman tänkte inte så mycket på 
vad han skulle arbeta med under sin uppväxt 
i Göteborg. Men till slut blev det juridikstu-
dier i Uppsala, och det har han aldrig ångrat.

– Om jag fick leva om mitt liv hade jag inte 
valt ett annat arbete. Det har varit stimule-
rande, roligt och utmanande på många vis. 
Jag kan inte tänka mig något roligare än att få 
vara med och hjälpa människor och företag. 

Efter att han tog juristexamen 1965 jobba-
de han ett år på Skatteverket i Uppsala med 
dubbelbeskattningsfrågor innan han satt ting 
två och ett halvt år i Köping. År 1969 bör-
jade han arbeta hos sin pappa på kontoret i 
Göteborg och 1972 blev han själv advokat.

Det var en självklarhet att affärsjuridik 
blev hans specialområde.

– Det är spännande att få vara med och ut-
veckla företag, följa dem på deras resa. 

den största och mest positiva förändringen un-
der Torstens Lemans 50 år långa advokat-
karriär är att antalet kvinnliga advokater har 
ökat avsevärt. 

– Advokatyrket är inte mer lämpat för män 
än för kvinnor. I dag är det lika vanligt att 
män är hemma med barn. Det finns många 
duktiga kvinnliga jurister som har män med 
ett helt annat yrke, som kan ta hand om fa-
milj och barn. Det gläder mig.

En annan förändring är att advokaterna 
har blivit mer specialiserade än de var ti-
digare.

– Ska ett företag få hjälp behövs ofta en 
handfull advokater – en som sysslar med ar-
betsrätt, en som kan varumärkesrätt och en 
tredje som är specialiserad på avtalsrätt. Allt 
detta kunde en advokat förr. Men frågorna 
var mindre komplicerade då. 

En stor förändring till det sämre är, enligt 
Torsten Leman, att den administrativa per-

Han är fjärde
generationens advokat

TORSTEN LEMAN – 50 ÅR SOM ADVOKAT

”OM JAG FICK 
LEVA OM MITT 
LIV HADE JAG 
INTE VALT ETT 

ANNAT ARBETE. 
DET HAR VARIT 

STIMULERANDE, 
ROLIGT OCH 
UTMANANDE 

PÅ MÅNGA VIS.” 
torsten leman
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sonalen har krympt rejält. Advokatsekrete-
rare som hjälper till med att ringa samtal 
och att skriva brev, avtal och protokoll har 
nästan helt försvunnit. Men Torsten Lemans 
egen sekreterare stannade kvar tills hon gick 
i pension 2019.

– Det var en stor förmån att ha en sekrete-
rare. Hon kunde mina ärenden och klienter. 
När jag inte var på kontoret kunde hon fort-
sätta att skriva brev och protokoll. Det gjorde 
att jag kunde fokusera på det juridiska arbe-
tet. Det är en tråkig utveckling att advoka-
terna har blivit sina egna skrivbordsbiträden.

 
torsten leman har varit delägare på stora advo-
katbyråer, men arbetar nu ensam i D:r Philip 
Lemans Advokatbyrå. Han är 82 år och har 
successivt gått ner i arbetstid. 

Han tar inte längre stora affärsjuridiska 
uppdrag, utan sysslar främst med bolagsju-
ridik, styrelsearbete och ekonomisk famil-
jerätt.

– Jag tycker att det är roligt att ha kvar kon-
takten med en del klienter. Att arbeta och 
hjälpa människor är ju det roligaste som 
finns.

Torsten Leman ser ljust på framtiden. Ju-
ridiken blir allt mer komplicerad, därför be-
hövs hela tiden advokater. Vad som händer 
med D:r Philip Lemans Advokatbyrå den 
dag Torsten Leman slutar arbeta är inte 
helt klart.

– Den försvinner inte, vi får se vad som 
händer. ¶

Torsten Lemans viktigaste råd till ny-
blivna advokater är att vara engagerade 
i de klienter och uppdrag de har. ”De 
måste vara väl förberedda när de går till 
förhandlingar eller möten med klienten. 
Och tro på sig själva”, säger han.

BO NILSSON – 40 ÅR SOM ADVOKAT
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Intresset för språk och logiska resonemang 
gjorde att Bo Nilsson valde advokatbanan 
för 40 år sedan. Tidigt specialiserade han 
sig på kommersiella tvister.

– Det passar mitt kynne och är spän-
nande. Man vet aldrig riktigt vad som ska 
hända, säger han.

Bo Nilsson började läsa ekono-
mi efter avslutad militärtjänst-
göring. Att han till slut blev ad-
vokat var egentligen en slump.

– När min fil. kand. var klar 
tyckte jag att det var synd att 
överge studentlivet så bråd-
störtat och funderade på vad jag 
skulle kunna komplettera med. 
Jag hade läst den propedeutiska 
kursen i juridik och tyckte att 
den var kul, säger han under en 
telefonintervju.

Intresset för språkliga for-
muleringar och logiska resone-
mang gjorde att han fortsatte 
med juridiken i stället för att bli 
nationalekonom. Så småningom 
valde han advokatbanan, där det 
krävs analyser av komplexa sammanhang för 
att hitta en lösning på ett problem. Tidigt 
började han arbeta med kommersiella tvis-
ter.

– Det passar mitt kynne och är spännande. 
Man vet aldrig riktigt vad som ska hända.  
Det är en speciell nerv att driva en huvud-
förhandling, att uppfatta vad förhörsperso-
ner säger och anpassa sitt agerande efter det.

I år är det 40 år sedan Bo Nilsson blev ad-
vokat, och han har aldrig ångrat sitt yrkesval.

– Ytterst går yrket ut på att få ett så positivt 
resultat som möjligt för en enskild människa 
eller ett företag som ofta befinner sig i en ut-
satt situation. Man kommer in på allt ifrån 
komplicerade produktionsprocesser och da-
tasystem till avtal om företagsöverlåtelser. 

Det är givande att lära sig mer och mer om 
fler och fler saker, säger han.

en stor förändring under bo nilssons tid i yrket är 
att mängden material i tvister har ökat dra-
matiskt – ibland ingår över 100 000 sidor.  
Den skriftliga bevisningen är ofta onödigt 

omfattande, anser han.
– Det behövs inte tusen doku-

ment för att visa ett och samma 
rättsfaktum. Den stora material-
mängden gör att det blir myck-
et dyrare ur klientens perspek-
tiv. Jag vill inte påstå att det är 
ett syfte från byråernas sida att 
göra det dyrt. Men det blir en 
bieffekt, som kanske inte är helt 
oönskad, säger han.

Utvecklingen beror främst 
på att digitaliseringen gör det 
möjligt att snabbt ta fram infor-
mation. En annan förklaring är 
framväxten av stora advokatby-
råer, att teamen har blivit större 
och kan hantera ett stort mate-
rial. I dag deltar ofta fem per-
soner vid en rättegång, jämfört 

med på 1980-talet när det var vanligt att en 
advokat ensam skötte ett mål.

Möjligheten att kommunicera digitalt är 
en annan stor förändring som Bo Nilsson 
har upplevt under sin karriär. För att snabbt 
lämna över ett stort material för 40 år sedan 
var det nödvändigt att anlita en kurir eller 
att träffas.

– Det kan jag sakna. Det är lättare att ar-
beta förtroendefullt med folk som man kän-
ner i någon mening, säger han.

den mest negativa förändringen är att stressen 
och pressen har ökat i takt med digitalise-
ringen.

– E-posthanteringen har medfört förvänt-
ningar om kortare svarstider. Nu hör klienter 

ofta av sig på eftermiddagen om de inte har 
fått svar på en fråga som ställdes på förmid-
dagen. Så var det inte alls förr. Det är lätt att 
hetsas och dra iväg ett meddelande som hade 
varit förtjänt av ytterligare övervägande, sä-
ger Bo Nilsson.

Förutom att risken för att göra fel ökar, 
kan konsekvensen av tidspressen bli att sto-
ra talanger väljer bort advokatyrket därför 
att de inte trivs med att leva under konstant 
stress, tror han.

större jämställdhet mellan könen är den mest 
positiva förändringen som har skett sedan 

» 

”YTTERST GÅR 
YRKET UT PÅ ATT 
FÅ ETT SÅ POSI
TIVT RESULTAT 
SOM MÖJLIGT 

FÖR EN ENSKILD 
MÄNNISKA 
ELLER ETT 

FÖRETAG SOM 
OFTA BEFINNER 
SIG I EN UTSATT 

SITUATION.”  
bo nilsson

”Det är en speciell 
nerv att driva en 
huvudförhandling”

BO NILSSON – 40 ÅR SOM ADVOKAT

Ett råd till nyblivna processjurister är att 
undvika att hålla korsförhör i tid och otid. 
”Under ett meningslöst och alltför långt 
korsförhör kommer saker fram som för-
stärker utsagan och gör att slutresultatet 
blir negativt för klienten”, säger Bo Nilsson.
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Bo Nilsson blev advokat 1982. När fler kvin-
nor än män utexamineras måste rekryte-
ringsbasen innefatta alla. Annars finns en 
risk att tappa talang och kunskap, menar han.

Bo Nilsson har suttit i Advokatsamfundets 
huvudstyrelse i sex år och varit ordförande 
i flera arbetsgrupper, bland annat i den som 
tog fram regler för att införa advokatexamen.

Att advokater utesluts ur samfundet ser 
han allvarligt på.

– Tyvärr har det funnits några brottmåls-
advokater som har varit en riktig skam för 
kåren. Att de verkar liera sig med gängkri-
minella går inte att utbilda bort. Det gäller 

bara att försöka bli av med dem, säger han.
Risken är annars att förtroendet för ad-

vokatkåren minskar. På sikt skulle det kun-
na leda till att advokaters rätt att träffa den 
misstänkte i enrum inskränks.

– Det skulle innebära en stor försämring 
av den misstänktes och sedermera tilltala-
des ställning om det inte finns möjlighet att 
rådgöra med en försvarare utan att någon 
lyssnar. Det blir ett oerhört ingrepp, säger 
Bo Nilsson.

Han betonar att de som missköter sig är 
en minoritet och att han ser positivt på kå-
rens framtid.

– Så länge Sverige förblir en demokratisk 
stat där det är önskvärt att hävda enskildas 
fri- och rättigheter har både advokatkåren 
och samfundet sin givna plats. 

de senaste åren har han själv trappat ner grad-
vis. Och i år räknar han med att avsluta de 
uppdrag som han har kvar.

– Jag tycker att 40 år i yrket får räcka. Det 
är bättre att sluta innan andra börjar säga 
att Nilsson har passerat bäst-före-datum. ¶

» PER GRATTE OCH KARIN ULBERSTAD 
– 50 RESPEKTIVE 30 ÅR SOM ADVOKATER 
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Intresset för juridik och människors rät-
tigheter gjorde att Per Gratte valde bort en 
karriär inom näringslivet. I år firar han 50 
år som advokat.

Efter handelsgymnasium och en komplette-
rande ekonomiutbildning arbetade Per Grat-
te inom klädindustrin i England ett år för att 
lära sig branschen. Då var han helt inställd 
på en framtid inom näringslivet.

– Det är traditionen inom familjen, som har 
varit verksam inom textilbranschen, säger Per 
Gratte när vi hörs på telefon i slutet på maj.

Men det blev inte riktigt som han hade 
planerat. Efter Englandsåret, 1962, åkte han 
till Uppsala och läste som många andra den 
propedeutiska kursen i juridik.

– Det var meriterande att ha proppen i juri-
dik även om man tänkte sig en helt annan yr-
kesinriktning. Men jag blev väldigt intresse-
rad av juridik och samhällsfrågor i Uppsala.

Per Gratte slutförde juristutbildningen 
och tog en jur. kand.-examen 1967.

Det var under tiden som tingsnotarie i 
Stockholms tingsrätt, där han fick se åkla-

gare, advokater och domare arbeta, som han 
bestämde sig för att bli advokat.

– Jag tyckte att det var mest intressant, ad-
vokater är självständiga egenföretagare. Och 
jag har aldrig ångrat att jag valde advokatba-
nan. Det har varit en rolig och stimulerande 
yrkeskarriär där jag träffat många fantastiska 
människor. Man upplever att i grunden är vi 
människor väldigt lika. 

Mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 
tryckfrihet var frågor som Per Gratte börja-
de intressera sig för i Uppsala, ett intresse 
som förstärktes när han studerade franska 
på universitet i Aix-en-Provence i samband 
med studentrevolten 1968.

Det är också humanjuridik som han hu-
vudsakligen har ägnat sig åt sedan han blev 
advokat 1972 och öppnade advokatbyrå i 
Stockholm.

– Trots min karriär innan jag blev advokat är 
jag mer intresserad av människors rättigheter 
än av siffror, säger Per Gratte som sedan fyra 
år arbetar deltid med intern rådgivning i by-

Fler regler att förhålla sig och högre krav 
på både tillgänglighet och specialistkunska-
per är tre stora förändringar som har skett 
under Karin Ulberstads 30 år som advokat. 

I år är det 30 år sedan Karin Ulberstad, 
61 år, blev advokat. Tidvis fanns tankar på 
att bli teckningslärare, men egentligen var 
det juridik hon var mest intresserad av hela 
tiden. Ingen i hennes familj är jurist, inspi-
rationen kom i stället från en tv-serie om en 
amerikansk försvarsadvokat som hon tittade 
på som barn. 

– Det var Perry Mason som gav mig tan-
ken att jag kanske kunde bli advokat. Det var 
främst hur de argumenterade och kunde få 
rätt i en sak i rättssalen som jag tyckte var 
spännande. Men jag har aldrig jobbat med 
domstolsprocesser, säger Karin Ulberstad 
under en telefonintervju.

En studiekamrats pappa berättade myck-
et om sitt jobb som konkursförvaltare. Det 
fångade hennes intresse, och gjorde att hon 
sökte sig till byråer som arbetade med af-
färsjuridik efter studierna.

– Perry Mason fick in mig på juristlinjen 
och sedan reviderade jag vad jag var intres-
serad av.

Efter examen från Stockholms universi-
tet 1986 och tingstjänstgöring arbetade hon 
i flera år med flygplansleasing. Ett spännan-
de jobb där hon reste mycket och lärde sig 
det mesta om uthyrning av flygplan, som att 
de kan hyras både med och utan personal.

under 18 år, fram till 2008, arbetade hon sedan 
med företagsförvärv, varav drygt tre år i bör-
jan på 2000-talet som ansvarig för Vinges 
kontor i London.

– Det roligaste med företagsförvärven var 
att jag fick lära mig mycket om alla branscher 
som klienterna var verksamma inom. Jag har 
fått resa och vara med om många spännan-
de affärer och förhandlingar. Men det har 
också varit väldigt mycket jobb, säger Ka-
rin Ulberstad.

Sedan 2008 leder hon Vinges interna funk-
tion för riskhantering och regelefterlevnad. 

– Jag adopterade en flicka själv. Då insåg 
jag att det skulle bli knepigt att jobba helger, 

sena kvällar och nätter. Jag behövde kunna 
planera min tid bättre. Och vi behövde en 
intern resurs som arbetade med de här frå-
gorna. Jag hoppade på det och har trivts väl-
digt bra i den rollen. 

de regelverk som advokater, revisorer och andra 
inom näringslivet har att förhålla sig till har 
blivit allt fler de senaste 15 åren. Därför be-
hövs någon som har som huvuduppgift att 
se till att det finns rutiner och processer som 
säkerställer att byråns advokater följer de 
regler som finns.

– Det blir allt mer komplicerat att navigera 
bland olika regelverk, säger Karin Ulberstad.

Hon berättar att det enligt lag till exem-
pel ska finnas rutiner och processer för att 
motverka penningtvätt. Det innebär att ad-
vokaterna måste förstå vilka klienterna är: 
hur de ägs, vilken verksamhet de bedriver 
och i vilka länder de finns. 

– Innan vi vet om vi kan tacka ja till ett 
uppdrag måste vi göra en bakgrundskontroll 
av klienten. Det är en ganska stor apparat.

I bakgrundskontrollen ligger också att se 

”Perry Mason gav mig tanken att          bli advokat”

”Mer intresserad av människors          rättigheter än av siffror”

Per Gratte har alltid varit språkintresserad, och 
talar förutom svenska och engelska också fran-
ska och tyska. Språkkunskaperna har han haft 
glädje av både i civilmål och brottmål. ”Man får 
en bättre direktkontakt med klienten när man inte 
behöver använda tolk. Kontakten är viktig för att 
kunna tillvarata klientens intressen.”

KARIN ULBERSTAD – 30 ÅR SOM ADVOKAT

PER GRATTE – 50 ÅR SOM ADVOKAT
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rån, som nu leds av hans dotter Klara Gratte.
En stor förändring som har skett under Per 

Grattes 50 år i branschen är att advokatbyrå-
erna har blivit större och specialisterna fler. 

– Förr fullföljde ofta en advokat ett ären-
de i alla led. I dagens stora organisationer 
är det lättare att hitta någon som har specia-
listkompetens. Risken är att klienten inte får 
samma personliga kontakt med advokaten, 
säger Per Gratte.

han upplever att den mest positiva förändringen 
som skett under hans tid i advokatyrket är 
att Sverige är underkastat EU-domstolen se-
dan medlemskapet i EU 1995.

– Av rättssäkerhetsskäl tycker jag att det 
principiellt är väldigt viktigt att det finns en 
möjlighet att få sin sak prövad i EU-domsto-
len. Det är viktigt därför att folk flyttar och 
gör transaktioner, och medborgare i olika 
EU-länder gifter sig med varandra.

Den största förändringen till det sämre 
under Per Grattes fem decennier som advo-

kat är att brottsligheten och korruptionen 
i Sverige, enligt hans uppfattning, har ökat.

– Brottmålsadvokatens arbetsmiljö har 
därigenom försämrats. Möjligheten att till-
varata klientens intressen fullt ut försvåras, 
säger Per Gratte.

Den ökande regelmängden gör att behovet 
av advokater inte ser ut att minska framöver. 

Per Gratte ser därför ljust på framtiden för 
både Advokatsamfundet och advokatkåren. 

Men han tycker att mediekritiken mot 
advokater som missköter sig är välbefogad, 
och anser att Advokatsamfundet har en vik-
tig roll bland annat när det gäller att försö-
ka se till att de advokatetiska reglerna följs. 

För att komma till rätta med problemet att 
vissa advokater inte sköter sig anser han att 
prövotiden för att kunna bli advokat bör för-
längas från dagens tre år till fem år, som det 
var tidigare. Han vill också se en återgång 
till de tidigare kraven på att sitta ting och 
arbeta på en advokatbyrå under prövotiden.

– I dag uppfattar jag att det går att ha en 

egen juridisk verksamhet i tre år och sedan 
bli advokat. Det måste vara svårt för den bli-
vande advokaten att efter så kort tid förstå de 
advokatetiska reglerna och andra spelregler, 
som hur man uppträder i domstolar och mot 
motparter, säger Per Gratte.

Han tycker också att det är viktigt att yng-
re advokater har möjlighet att rådfråga äldre 
kollegor om de hamnar i en svår situation. 
Det går inte att enbart läsa sig till vad advo-
katyrket innebär.

– Det är en fråga om mänskliga relationer. 
Man måste våga vara ärlig, självständig och 
inte låta sig påverkas av klienten. Klienter 
kan försöka utsätta advokater för en otill-
börlig påverkan. Det måste man kunna vara 
ståndaktig mot.

Ett annat råd till blivande och nyblivna ad-
vokater är att välja en inriktning som de är 
verkligt intresserade av.

– Det har man i det långa loppet både eko-
nomiskt och personligt intresse av. Det blir 
ett roligare jobb. ¶

till att klienten och ärendet inte omfattas av 
internationella sanktioner. 

– Just den frågan är väldigt aktuell just nu 
med tanke på kriget i Ukraina. Och GDPR 
gör att vi inte får behandla personuppgif-
ter hur som helst. Vi har förstås också vårt 
grundläggande regelverk, god advokatsed, 
att förhålla oss till.

den ökade mängden regler är en stor förändring 
som skett under Karin Ulberstads tid som 
advokat. En annan är att fler advokater är 
specialiserade på ett särskilt område i dag 
än tidigare.

– När jag började var man mer all round 
och jobbade med lite av varje. Jag har ju själv 
jobbat med all möjlig slags affärsjuridik. Ut-
vecklingen beror nog på att det ställs allt hö-
gre krav på vad en advokat ska kunna. Det 
är svårt att vara riktigt duktig på många om-
råden.

Det brukar lyftas fram att kravet på till-
gänglighet har ökat i takt med teknikutveck-
lingen. Karin Ulberstad håller med om det, 
men längtar inte tillbaka till faxens tid. Hon 

saknar inte heller tiden när det var nödvän-
digt att leta upp ett internetkafé för att be-
svara ett mejl eller kommentera ett avtal när 
man var på resande fot.

– Bärbara datorer och mobiler har under-
lättat oerhört mycket, men också inneburit 
att vi lättare kan jobba hela tiden. Kanske 
har det blivit lite för mycket av tillgänglig-
heten. Det kan göra att vi inte orkar jobba så 
länge, säger hon.

En förändring till det bättre under hennes 
karriär är att Advokatsamfundet nu satsar 
mer på att utbilda blivande advokater.

– Jag tycker att det är mer ordning och 
reda. Det är bra att det krävs en examen för 
att bli advokat. Det säkerställer att advokater 
vet vilka etiska regler som gäller, säger hon.

Ändå finns det advokater som inte håller 
sig till reglerna och utesluts ur Advokatsam-
fundet.

– Det är klart att det kan påverka förtroen-
det för kåren. Det finns säkert de som drar 
alla advokater över en kam. Det är trist. Men 
det är bra att Advokatsamfundet granskar 
och agerar vid behov.

Behovet av advokater lär inte minska i 
framtiden, tror Karin Ulberstad. Men upp-
dragen kommer kanske att delvis se lite an-
norlunda ut framöver.

– Klimat- och miljöaspekterna kan till ex-
empel göra att vi ställs inför nya frågeställ-
ningar. Redan i dag har till exempel floder 
erkänts som rättssubjekt av vissa stater. Det 
är en spännande utveckling, säger hon. ¶

”Perry Mason gav mig tanken att          bli advokat”

”Mer intresserad av människors          rättigheter än av siffror”

Den ökade mängden regler är en stor förändring 
som skett under Karin Ulberstads 30 år som 
advokat. En annan är att fler advokater är specia-
liserade på ett särskilt område i dag än tidigare.
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Säkerhet på nätet måste byggas på alla nivåer

någon gång under andra halvan av 1990-talet loggade de fles-
ta av oss som var vuxna för första gången in på internet. 
Vi surfade på portaler, lärde oss att använda e-post och 
kallade @ för ”kanelbulle”. Men detta var alls inte en 
oskuldsfull tid för internet, innan intrång och angrepp 
förstörde den digitala gemenskapen. Redan från början 
fanns det enskilda, kriminella organisationer och stater 
som producerade skadlig kod, gav sig själva tillträde till 
nätverk där de inte var tänkta att vara och sökte infor-
mation som var privat eller hemlig.

SÄKERHETSSKULD
Angreppen på den tiden var förhållandevis planlösa. 
Fann angriparen en väg in i något nätverk gav detta en 
möjlighet att luska och kanske också finna något som 
kunde användas. De strategiska tillvägagångssätten var 
ännu i sin linda. Men även om intrångsförsöken genom-
fördes på ett sätt som i dag förefaller som lite hattigt och 
spretigt, motiverade de redan då skyddsåtgärder. Inom 
exempelvis banksektorn har det funnits ett utvecklat sä-
kerhetstänkande redan från början – de som tidigt gjor-
de bankärenden på nätet fick logga in med tvåfaktorsau-
tentisering och liknande åtgärder.

Men när det är sagt – digitaliseringen med dess om-
tumlande möjligheter gick och går än i dag mycket 
snabbt. Sedan rätt många år vet vi att säkerhetsåtgär-
derna inte hängt med. Och de hänger ofta inte med i 
dag heller. Det finns massor av nätverk som aldrig fick 
de nödvändiga säkerhetslösningarna tillgodosedda när 
de skapades. Många av dessa nätverk var kostsamma 
och används än i dag. Många kan uppgraderas till att bli 
mycket bättre än vad de var från början. Men tyvärr går 
det inte att fullt ut kompensera för initial bristande sä-
kerhet genom att efteråt lappa och laga. I takt med att 
äldre system tas ur bruk och nya skapas finns möjlighet 
att i grunden förbättra säkerheten.

VAD KAN VAR OCH EN GÖRA?
Om vi tittar på saken från andra hållet – vad kan var och 
en av oss göra? Säkerhet på nätet måste byggas på alla 
nivåer. Ingen skulle komma på tanken att förbättra tra-
fiksäkerheten bara genom fina vägar – den enskilde fö-
rarens körbeteende påverkar ju också hur många som 
förolyckas i trafiken. Även om vi lyckas komma ikapp 

digitaliseringsivern med goda säkerhetslösningar, måste 
var och en av oss ta vårt ansvar. I praktiken kan det be-
tyda att använda goda och olika lösenord till skilda funk-
tioner, att inte klicka på alla länkar som ser lockande ut 
och att köra säkerhetsuppdateringar så fort vi får till-
gång till sådana. 

FYRA PLUS TRE MYNDIGHETER
Nationellt cybersäkerhetscenter har kommit till för att 
underlätta samverkan mellan de fyra myndigheter som 
står bakom – FRA (Försvarets radioanstalt), Försvars-
makten, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) och Säkerhetspolisen. Verksamheten bedrivs 
genom nära samråd med ytterligare tre myndigheter – 
FMV (Försvarets materielverk), Polismyndigheten och 
PTS (Post- och telestyrelsen).

Det är främst myndigheternas respektive uppdrag 
inom cybersäkerhet som omfattas i centrets verksamhet. 
Centret är en plattform för samverkan och utveckling. 

Utifrån olika uppdrag och kompetenser har de ingå-
ende myndigheterna olika förmågor. De har samarbetat 
väl redan tidigare, men med hjälp av centret ska samver-
kan kunna tas till en ny nivå. Områden som lämpar sig 
för samverkan är lägesbilder, incidenthantering samt att 
utveckla samverkan mellan de ingående myndigheter-
na och svenskt näringsliv/branschorganisationer på cy-
bersäkerhetsområdet. Samverkan är också naturlig med 
andra myndigheter och kan utvecklas med liknande cy-

GÄSTKRÖNIKA

THÉRÈSE NAESS
Chefen för Nationellt cybersä-
kerhetscenter, Thérèse Naess, 
anser att Sveriges cybersäker-
het förbättras, men samtidigt gör 
vi oss hela tiden beroende av nya 
internetbaserade lösningar. Sä-
kerheten måste komma i kapp 
och sedan vara en naturlig del av 
den funktionalitet som vi väljer att 
lägga i digitala system. Dit har vi 
ännu en bra bit, enligt Naess.
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bersäkerhetscenter runt om i världen. Det finns ett stort 
intresse hos näringslivet att dra nytta av centrets arbete, 
och dessutom att självt bidra till verksamheten i centret.

FLASKHALS OCH RIVSTART
Flaskhalsen så här långt har främst varit de praktiska 
förutsättningarna samt att hitta fungerande samarbets-
former mellan de ingående myndigheterna, exempelvis 
sitter vi nu i lokaler som tillhandahålls av MSB. Även 
om dessa utvecklas löpande och hjälpligt möter de be-
hov centret har, är det viktigt att centret får lokaler som 
gör det möjligt för representanter från alla ingående 
myndigheter att praktiskt samverka på plats. Det ger 
också möjlighet för samverkande parter från närings-
liv och branschorganisationer att, i förekommande fall, 
samsitta i centret.

Det kommer dock aldrig att bli många som har sin an-
ställning i centret. När vi blir uppåt ett hundratal med-
arbetare i centret kommer de flesta att vara utsända från 
sina myndigheter. Vi är på väg, men har långt kvar.

Samtidigt kan man säga att centret rivstartade redan 
innan det var beslutat – redan i juni 2020 publicerade 
myndigheterna bakom centret två rapporter som på runt 
30 sidor vardera nog är de mest komprimerade översik-
ter man kan finna vad gäller hotbilden på internet och 
hur en verksamhet kan kickstarta ett systematiskt säker-
hetsarbete (dessa rapporter kommer efter sommaren i 
nya och lätt uppdaterade versioner).

SYSTEMATISKT ARBETE
Hur skapar man då funktionalitet som inte kan hackas? 
Svaret är måhända nedslående – för det kan man inte. 
Alla system kan drabbas av intrång. Även system med 
god säkerhet kan saboteras genom exempelvis överbe-
lastningsattacker med mera. Mycket av säkerhetsåtgär-
derna handlar därför om att kunna upptäcka och han-
tera ett intrång eller en attack, varefter man ska kunna 
återställa funktionaliteten. Att jobba med cybersäker-
het kan handla om att värdera hur känsliga ens data är, 
hur tillgängliga de ska vara och för vilka. Sedan anpassar 
man verktygen därefter. Viss funktionalitet kanske man 
kan behandla ganska lättvindigt, om den inte innehål-
ler känsliga uppgifter och det inte heller gör så mycket 
om datauppgifterna tillfälligt skulle förvanskas. I andra 

änden – vissa system kan man över huvud taget inte ha 
i en miljö där det finns kontakt med internet. Genom ett 
systematiskt informationssäkerhetsarbete gör man med-
vetna avvägningar och anpassar de tekniska lösningarna 
därefter, samtidigt som man ser till att ha personal som 
har rätt kompetens och respekterar de regler man ska-
par.

Det är i en sådan anda som god cybersäkerhet skapas 
– olika verksamheter måste tillämpa det systematiska in-
formationssäkerhetsarbetet utifrån sina förutsättningar. 

 Grundläggande är att säkerhetsarbetet sker på alla ni-
våer, exempelvis: 

l policyer, finansiering och ledarskap på manage-
mentnivå

l kompetens, metoder och ledarskap inom it- och sä-
kerhetsskyddsfunktionerna

l kunskap och bra beteende på medarbetarnivå.
 

CYBERSÄKERHET UTIFRÅN OLIKA UPPDRAG
Andra sätt att förbättra cybersäkerheten kan vi finna hos 
de myndigheter som tillsammans skapar Nationellt cy-
bersäkerhetscenter. MSB har ett brett uppdrag att bland 
annat ge råd och stöd till samhället i stort. FRA, Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten samarbetar utifrån sina 
uppdrag för att förbättra skyddet av vårt samhälles mest 
skyddsvärda verksamheter och bygga upp ett allt mer 
utvecklat cyberförsvar. Dessa verksamheter och ansvars-
områden är redan väl etablerade. 

Rollen för Nationellt cybersäkerhetscenter är att un-
derlätta en fördjupad samverkan och på så sätt få ut 
än mer cybersäkerhet ur de ansträngningar som redan 
görs. Under året kommer vi också att initiera samverkan 
med näringslivet för att på sikt bidra till lägesbilder och 
rekommendationer på åtminstone branschnivå. 

Sveriges cybersäkerhet förbättras alltså, men samti-
digt gör vi oss hela tiden beroende av nya internetba-
serade lösningar. Säkerheten måste komma i kapp och 
sedan vara en naturlig del av den funktionalitet som vi 
väljer att lägga i digitala system. Dit har vi ännu en bra 
bit.

Thérèse Naess
Chef för Nationellt cybersäkerhetscenter

Säkerhet på nätet måste byggas på alla nivåer
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Sedan vi startade tjänsten JP Juridiskt bibliotek 2018 har arbetet 
gått snabbt framåt och innehållet fortsätter att öka för varje dag. 
Tjänsten erbjuder en omfattande upplänkning av juridiskt  
grundmaterial.  Du kan klicka på en enskild paragraf och direkt få 
tillgång till de SFS:er, propositioner och utskottsbetänkanden som  
påverkat bestämmelsen över tid, allt presenterat i en överskådlig 
tidslinje.

Dessutom växer tjänsten löpande med bearbetat material som  
analyser, lagkommentarer och e-litteratur.

Testa JP Juridiskt bibliotek kostnadsfritt

Upplänkningsarbetet genomfört 
för samtliga Sveriges lagar

1061 analyser – 444 det senaste 
året

271 författare – 56 nya det 
senaste året

64 publicerade lagkommentarer 
och 33 under produktion  

40 e-böcker det senaste året

Arbetet med JP Juridiskt bibliotek börjar
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Hård jakt på 
talangerna
Affärsadvokaterna har svårt att fylla luckorna 
när unga lämnar advokatvärlden. Nu anser en 

proffsrekryterare att branschen behöver 
förändras för att fler unga ska vilja stanna kvar. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: ADVOKATBRANSCH I FÖRÄNDRING



29ADVOKATEN NR 5 • 2022



ADVOKATEN NR 5 • 202230

ässor, temaveckor, 
talangpooler och 
sommarnotarie-
tjänster – knepen är 
många för att locka 
de unga, begåvade 
juristerna till de af-
färsjuridiska advo-
katbyråerna. Jakten 

på talangerna 
är hård och 
startar tidigt 
under jurist-

utbildningen. 
Men trots höga löner och spännande arbetsuppgifter 

väljer många av de tänkta stjärnorna att lämna byråer-
na efter några år. Det blir allt svårare att fylla luckorna 
efter avhopparna. Och den affärsjuridiska marknaden 
är glödhet. ”Sammantaget har Sveriges advokatbyrå-
er aldrig tidigare dragit in så mycket 
pengar som 2021” summerar tidning-
en Affärsvärlden i sin årliga genom-
gång av branschen. 

Bakom rekordinkomsterna ligger 
förstås hårt arbetande människor: 
delägare, övriga jurister och support-
personal. Och när uppdragen forsar 
in behövs fler händer och fler kloka 
huvuden. 

Det gäller, kort sagt, att fånga de 
bästa och skarpaste juristerna för att 
klara uppdragen i dag, men också för 
att säkra byråernas framtid. 

VIKTIGT ATT FORTSÄTTA REKRYTERA
Advokatfirman Cederquist är en av de 
affärsjuridiska byråer som slåss om 
talangerna. Cederquist har i dag 160 medarbetare, som 
alla jobbar på ett kontor i Stockholm. Byrån rekryterar 
huvudsakligen två gånger per år, i januari och augus-
ti. Varje halvår anställs omkring tio nyutexaminerade 
jurister från de olika universiteten till byråns transak-
tions- och specialistgrupper. 

Tone Myhre-Jensen är managing partner på Ceder-
quist. Hon pekar på vikten av att aldrig sluta att rekry-
tera, oavsett konjunktur:

– Eftersom Cederquist har specialistgrupper inom 
de flesta affärsjuridiska områden, finns det alltid be-
hov av våra tjänster, vilket i sin tur ger oss utrymme 
att växa, säger hon.

Samtidigt gäller det att plocka in de unga juristerna 
i en lagom takt, så att organisationen kan ta emot de 
nya medarbetarna och ge dem en bra start i arbetslivet, 
då arbetet på advokatbyrån ofta är deras första arbete 
efter avslutade universitetsstudier.

Precis som andra stora affärsjuridiska advokatbyrå-
er arbetar Cederquist hårt med att möta och fånga ta-

langerna, och det redan tidigt under deras utbildning.
– Många av dem som arbetar här och har arbetat här 

i några år lärde vi känna redan tidigt i utbildningen, be-
rättar Tone Myhre-Jensen.

Sofie Bachmann är people and talent manager på 
Cederquist och arbetar med byråns rekrytering. Hon 
beskriver det som ett långsiktigt relationsbyggande, till 
nytta för både byrån och juristerna. 

– De nyexaminerade juristerna hittar till oss, men 
det är tack vare att vi har lärt känna dem, och försökt 
skapa dialog med studenterna redan från termin ett, 
säger Sofie Bachmann, och fortsätter:

– Vi vill säkerställa att det blir en bra matchning. Det 
är ju inte bara utifrån vårt perspektiv utan lika mycket 
från talangernas, att de ska vara trygga med vad de får 
när de börjar arbeta hos oss.

Relationsbyggandet bedrivs på olika plan, som före-
läsningar på universiteten, evenemanget CQ Recruit-
ment Days, årliga sommarnotarietjänster och extrajobb 

för juriststudenter. 
Relationsbyggandet är inget nytt 

för Cederquist, utan har pågått länge. 
Men Tone Myhre-Jensen upplever att 
studenterna själva blivit allt mer otå-
liga när det gäller att säkra en anställ-
ning efter examen. 

– Men det är inte vi som driver 
det, utan studenterna. Där får vi bara 
hänga med, konstaterar hon. 

VIKTIGT PASSA IN
Högkonjunktur och tilltagande ju-
ridifiering av samhället bidrar båda 
till att jurister i dag har en lysande 
arbetsmarknad – och omvänt till att 
arbetsgivarna tvingas vara aktiva. En-
ligt en undersökning av fackförbun-

det Akavia hösten 2021 hade nio av tio nyutexamine-
rade jurister anställning, den högsta siffran bland alla 
Akavias medlemsgrupper. Närmare 40 procent av de 
nyutbildade uppgav också att de fått sina första jurist-
arbeten redan innan de tagit examen.  

Den stora efterfrågan på jurister märks även i an-
dra länder än Sverige. Enligt uppgifter i Financial 
Times utannonserade Londons advokatbyråer över 
2 300 tjänster som ”associate”, alltså anställd jurist el-
ler advokat, under 2021. 

Tone Myhre-Jensen upplever, trots den heta mark-
naden, att Cederquist fortsatt har relativt lätt att re-
krytera. 

– Bara genom att vara ett välkänt varumärke så blir 
det kanske lite lättare. Vi har under de senaste tio åren 
etablerat oss som en värderingsstyrd byrå och i sam-
band med det har ju firman vuxit väldigt mycket. För 
oss har det varit lättare att rekrytera till en byrå med 
omkring 160 personer än när vi var väsentligt färre och 
mer okända på marknaden. Jag tror också att det som 
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”De nyexaminerade 
juristerna hittar till oss, 
men det är tack vare att 
vi har lärt känna dem, 
och försökt skapa dia-
log med studenterna 

redan från termin ett.” 
sofie bachmann

Tone Myhre-Jensen.
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lockar studenter med att komma till en större byrå är 
att det finns större möjligheter att erbjuda alternativ 
åt dem som känner att de inte vill arbeta med just det 
område de valt, till exempel att byta mellan transak-
tionsjuridik och något specialistområde, förklarar hon. 

På Cederquist utgår rekryteringen i ett första steg 
från cv, betyg och tester. Därefter hålls intervjuer i två 
steg, och avslutningsvis tar byrån referenser för de in-
tressanta kandidaterna. 

Såväl den noggranna rekryteringsprocessen som det 
uppsökande arbetet bland studenter syftar ytterst till 
att hitta inte bara de skickligaste juristerna, utan ock-
så att hitta de jurister som vill vara med och bidra och 
utveckla firmans kultur, betonar Sofie Bachmann. Och 
Tone Myhre-Jensen instämmer:

– Det blir viktigare och viktigare att få till en match-
ning när det kommer till värderingsfrågor. Cederquist 
är en värderingsstyrd organisation och vi utgår ifrån 
våra värderingar i allt vi gör, säger hon. 

En byrå som tydligt fått känna på kampen om de 
unga juristerna är Gärde & Partners i Stockholm, där 
advokat Bengt Gärde är en av två delägare på den af-
färsjuridiska advokatbyrån. 

– Generellt sett är ansökningarna ett problem. Vi 
får tillräckligt, men konkurrensen om jurister ökar, sä-
ger han. 

Totalt arbetar i dag åtta jurister på Gärde & Partners. 
Som liten byrå, utan stödfunktioner för personal och 
rekrytering, tvingas Bengt Gärde och hans kolleger att 
hitta andra vägar att nå ut än stora evenemang och be-
sök på universiteten. 

Sociala medier är en kanal, men även kontakter spe-
lar stor roll när byrån ska hitta nya medarbetare. Bekan-
tas barn som börjat läsa juridik kan exempelvis komma 
in som sommarnotarier och bekanta sig med byrån. 

– Jag tycker att det är så roligt med de här ungdo-
marna som kommer in och att man kan hjälpa dem in 
på en advokatbyrå, säger Bengt Gärde. 

Med den hårdnande konkurrensen har Bengt Gärde 
och hans delägarkollega Lasse Höijer också fått omvär-
dera vilka kvaliteter som är avgörande för att en jurist 
ska lyckas på byrån. Och de är andra än betyg med en-
bart AB eller tingsmeritering. 

– Vi har sett att man kan lära sig och bli en dug-
lig jurist. Men den sociala kompetensen är viktig. Att 
vi får någon som kan passa in i det här gänget, säger 
Bengt Gärde.

För att säkerställa att en nykomling verkligen passar 
in händer det att Bengt Gärde och hans delägarkollega 
tar in hela personalen i rekryteringen. 

– Om vi tar in tre på en första intervju och tycker att 
alla är bra, får de komma igen och träffa alla. Vi har fre-
dagsfika för all personal och då får de vara med på det. 
Det är för att de ska trivas med oss och vi med dem, 
berättar Bengt Gärde. 

En något större advokatbyrå än Gärde & Partners är 
Glimstedt Dalarna, med kontor i Falun och Ludvika. 

Marcus Lundell, managing partner på byrån, berättar 
att de i genomsnitt rekryterat en jurist om året de se-
naste åren, plus en sommarnotarie. Just sommarnotari-
erna utgör sedan, efter examen, en viktig rekryterings-
bas, liksom juristerna i länets domstolar. 

Men Glimstedt Dalarna får också spontanansök-
ningar. Många av dem kommer från vad Marcus Lun-
dell kallar hemvändare, jurister som, liksom han själv, 
växt upp i länet och efter några år i storstäder väljer 
att flytta hem igen. 

– Där har ju vi också en ganska stark position och ett 
starkt varumärke i Dalarna. Så vi hoppas och tror att vi 
är ett naturligt alternativ om man vill jobba på advo-
katbyrå i Dalarna, säger Marcus Lundell.

Tillgången på ”hemvändare” och andra som medve-
tet väljer att flytta till Dalarna tycks vara ganska kon-
stant. Marcus Lundell upplever inte att det är svårare 
att rekrytera i dag än för tio år sedan. Och han förstår 
själv varför.

– Många har provat storbyrålivet i några år och inser 
sedan att det är dags att vända hemåt och kanske bilda 
familj. När jag flyttade från Dalarna själv trodde jag att 
jag kanske aldrig skulle flytta tillbaka, men när man blir 
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äldre och har varit runt lite i Sverige omvärderar man 
mycket och inser att det är en väldigt fin tillvaro man 
kan skapa sig i exempelvis Falun. 

På Glimstedt Dalarna har de flesta unga juristerna 
som rekryteras suttit ting. Undantag finns, i form av ex-
empelvis duktiga sommarnotarier som anställts direkt 
efter examen, berättar Marcus Lun-
dell. Byrån är då, liksom även Ceder-
quist, generös med att ge tjänstledigt 
för tingsmeritering. 

Att tingsmeriteringen beskrivs som 
mer central på Glimstedt Dalarna än 
vid Stockholmsbyråerna förklarar 
Marcus Lundell med att jurister hos 
dem tidigt får en självständig roll. 

– Våra affärsjurister, även de unga, 
jobbar självständigt i ärenden tidigt, 
även i kommersiella tvister vid dom-
stol. Då är det en stor tillgång att ha 
suttit ting och att där mer ingående 
ha lärt sig processrätten, säger han. 

Tone Myhre-Jensen konstaterar, 
precis som Bengt Gärde, att det har 
skett en förskjutning i synen på tings-
meritering.

– När jag var färdig jurist var det 
en förutsättning för att få jobb på en 
affärsjuridisk byrå att man suttit ting. 
I dag ser preferenserna lite annorlunda ut hos de nyut-
examinerade och arbetsgivarna. Många börjar jobba ett 
eller ett par år på advokatbyrå, sitter ting, och kommer 
sedan tillbaka. Det tycker vi är bra, fastslår Tone Myh-
re-Jensen, och tillägger att tingsmeritering fortfarande 
är en bra merit och erfarenhet, särskilt för den som ska 
jobba med områden som tvistlösning och arbetsrätt.

MÅNGA FLYR BYRÅERNA
Att de affärsjuridiska advokatbyråerna tvingats vässa 
sig och tänka igenom sin rekrytering är tydligt i samta-
len med de olika byråföreträdarna. Samtidigt varnar nu 
många bedömare för att flykten från advokatbyråerna 
börjar bli ett större problem än själva rekryteringen. 
Det är inte att fånga talangerna som är det svåra – sna-
rare att behålla dem mer än några år. 

Det amerikanska advokatsamfundets tidning ABA 
Journal har i en rad artiklar skrivit om vad som kallas 
”the great resignation”, flykten från arbetsplatserna, 
och hur den drabbar advokatbyråerna. 

Och flykten har helt klart börjat bli ett problem för 
både de brittiska och de amerikanska byråerna. Enligt 
det Londonbaserade analysföretaget Codex Edge ökade 
personalomsättningen vid de tusen största advokatby-
råerna i England och Wales från 10,44 procent 2020 till 
14,31 procent 2021, en ökning på hela 37 procent.

Motsvarande siffror för amerikanska byråer är ännu 
mer iögonfallande. Före coronapandemin var omsätt-
ningen på anställda jurister vid de hundra största by-

råerna 16 procent, vilket innebar att 75 procent av alla 
jurister som anställdes lämnade sina byråer inom sex 
år. För 2021 var omsättningen hela 27 procent, eller 
61 procent högre.

För Sverige finns inga motsvarande siffror över om-
sättningen. Samtidigt är det tydligt även här att många 

unga lämnar advokatyrket efter någ-
ra år. 

Tone Myhre-Jensen på Cederquist 
kan inte svara på hur stor andel av 
de 20–30 nyutexaminerade jurister-
na som rekryteras årligen som över 
tid blir kvar på byrån. Tydligt är dock 
att det har skett en förändring i vilka 
som lämnar advokatbyrån. 

– Om man tittar tio år tillbaka i ti-
den var det i större utsträckning en 
genusfråga och fler kvinnor än män 
som slutade. Nu är det inte en genus-
fråga längre, säger Tone Myhre-Jen-
sen, som alltså ser att avhoppen i dag 
fördelar sig mer lika mellan män och 
kvinnor.

Hon fortsätter:
– Troligen hänger detta delvis sam-

man med det arbete Cederquist lagt 
ner kring att åstadkomma en jämnare 
spelplan för kvinnor och män till ex-

empel vid föräldraledighet och när de kommer tillbaka, 
liksom med vårt arbete med strukturfrågor och annat. 

Byråjurister med några års erfarenhet är uppenbart 
attraktiva på arbetsmarknaden, konstaterar Tone Myh-
re-Jensen, och inte bara för klassiska juristtjänster.

– Jurister, och särskilt jurister skolade på advokat-
byråer, har blivit intressanta för nya roller i närings-
livet, säger hon och pekar på att många tjänster som 
tidigare fyllts med exempelvis ekonomer numera går 
till jurister.

Sofie Bachmann talar om en nödvändig anpassning 
till verkligheten. 

– Vår ambition är att behålla talangerna långsiktigt. 
Men om medarbetare ser oss som en språngbräda, då 
ska vi vara den bästa språngbrädan. Sedan får det vara 
upp till var och en om de vill stanna eller kliva vidare. 

För Cederquist som byrå innebär potentiella avhopp 
en risk för kompetensluckor, som måste fyllas med mer 
erfarna jurister eller advokater. De är ofta svårare att 
hitta än de nyutbildade, konstaterar Sofie Bachmann. 
Hon får medhåll av Tone Myhre-Jensen.

– En annan utmanande situation kan vara om man 
har ett specialistområde som antingen är helt nytt eller 
som växer kraftigt. Då kan vi typiskt sett inte bara byg-
ga på underifrån, utan måste förstärka på flera nivåer. 
Det är svårare. Ju mer senior rekrytering, desto svårare. 

MÄTER INTE PRESTATION
Av de jurister som kommer till Glimstedts i Falun blir 

”Vi har ambitionen att 
alla vi rekryterar ska 

bli kvar hos oss, lång tid 
eller kanske under hela 
sitt arbetsliv. […]Men vi 

är heller inte hundra 
jurister, utan för när- 
varande elva jurister 

här och då är varje jurist 
en viktig del i teamet.” 

marcus lundell

Marcus Lundell lämnade advokatlivet i Stockholm 
för en ny och annorlunda tillvaro i Falun. Nu leder 

han Glimstedt Dalarna, som ofta rekryterar 
hemvändande kullor och masar. 



33ADVOKATEN NR 5 • 2022

» 
33



ADVOKATEN NR 5 • 202234

de flesta kvar, om man får tro MP Marcus Lundell. 
– Generellt sett har vi kunnat behålla de unga ta-

langer som ser en framtid inom advokatyrket, säger 
han, och fortsätter:

– Vi har ambitionen att alla vi rekryterar ska bli kvar 
hos oss, lång tid eller kanske under hela sitt arbetsliv. 
Vi tar aldrig in någon som vi inte tror på långsiktigt. 
Det är höga krav. Men vi är heller inte hundra jurister, 
utan för närvarande elva jurister här och då är varje ju-
rist en viktig del i teamet, konstaterar Marcus Lundell. 

Gärde & Partners i Stockholm hade däremot länge, 
precis som storbyråerna, en stor omsättning på biträ-
dande jurister. Men det har numera ändrats, konstate-
rar Bengt Gärde.

– På senare tid har vi behövt re-
krytera mycket mindre än tidigare. Vi 
hoppas ju förstås att det är lite tankar 
och åtgärder som vi har satt in som 
har hjälpt. 

Förändringen startade redan för 
omkring 15 år sedan, berättar Bengt 
Gärde. 

– Vår lilla byrå med tio jurister 
kunde då ha två jurister, och ibland 
upp till fyra, som omsattes varje år. 
Vi insåg att det inte var hållbart, sä-
ger han.

Varje ung, ny jurist som anställs 
måste förstås utbildas och skolas in. 
Det tar sin tid innan han eller hon är 
redo att arbeta självständigt och ge-
nererar egna inkomster. För en liten 
byrå med få jurister innebär varje ny-
komling en stor satsning och inves-
tering, investeringar som så att säga 
gick till spillo när juristerna slutade, konstaterar Bengt 
Gärde.

– Vi insåg att alla vi rekryterar måste betraktas som 
kommande delägare. Vi anställer inga som bara strikt 
är biträdande jurister och sedan går de. De som börjar 
ska vara välkomna som delägare. 

Förutom den ändrade inställningen genomförde 
Bengt Gärde och Lasse Höijer också en rad praktis-
ka förändringar på byrån för att bättre möta de unga 
juristernas behov. Det handlar om flexibel arbetstid 
för alla på kontoret, där den som behöver ska kunna 
gå hem klockan fyra på eftermiddagen för att hämta 
på förskolan, utan att någon rynkar på näsan. Byrån 
var också tidigt ute med tekniska lösningar för att alla 
medarbetare skulle kunna arbeta hemifrån, och alla 
anställda får pensionsavsättningar som var och en se-
dan själv får investera. 

Bengt Gärdes byrå har också ändrat sitt system för 
att mäta juristernas prestationer. 

– När jag började mättes alla juristers presentationer 
i både pengar och tid, hur mycket man hade debiterat 
och fakturerat varje månad. Det gör vi inte på samma 

sätt. Det har varit väldigt positivt, säger Bengt Gärde, 
och tillägger:

– Det innebär inte för den skull att vi kan ha en mas-
sa folk anställda som inte täcker sina kostnader. Men 
du kan ju täcka dina kostnader mer under en tid och 
mindre under en annan. Man får se det som en cykel.

ÄR INGEN SPRINT
Satsningen på att behålla juristerna har gett resultat. 
Numer rekryterar Gärde & Partners mer sällan, helt en-
kelt därför att medarbetarna stannar kvar i mycket stör-
re utsträckning. Bengt Gärde önskar dock att några av 
de jurister som hoppar av från storbyråerna skulle vilja 

starta på nytt hos hans byrå i stället. 
Tyvärr, konstaterar han, tycks många 
av avhopparna i stället lämna yrket 
helt. Han ger exempel på sin sons stu-
diekamrater, som många gick till de 
stora Stockholmsbyråerna, men efter 
några år valde att göra något helt an-
nat. Bengt Gärdes son Carl är dock 
fortfarande advokat, och arbetar med 
pappa Bengt på Gärde och Partners.

Men vad är det då som får så många 
unga jurister och advokater att lämna 
advokatbyråerna? Och – framför allt 
– vad skulle få dem att stanna kvar? 

Det finns förstås inget enkelt svar 
på frågorna. Men lösningen är i alla 
fall inte högre lön och bättre förmå-
ner, om man får tro de amerikan-
ska undersökningar som genomförts 
bland avhoppare och byråjurister. 
I stället tycks coronapandemin ha 
accentuerat en utveckling som redan 

tidigare varit synlig bland yngre: att hög inkomst och 
status graderats ner till förmån för andra värden.

Företaget Thomson Reuters listar i sin stora under-
sökning Stellar Performance: Skills and Progression 
Mid-Year Survey särskilt tre faktorer som påverkar kar-
riärvalet för dagens jurister: balans mellan arbete och 
fritid, möjligheten att ta ansvar för sin familj och möj-
ligheten att orka med ett långt arbetsliv. 

Balans i livet, familjetid och ett tempo som medger 
många års arbete alltså. Ganska långt ifrån den klas-
siska bilden av biträdande jurister som sliter nätterna 
igenom för att klara av en DD eller få ett avtal färdigt. 
Hur väl stämmer bilden på dagens advokatbyrå?

Visst förekommer det att man hos oss arbetar myck-
et, eftersom byrån arbetar utifrån de förutsättningar 
som kunderna ger den, säger Tone Myhre-Jensen. 

– Det gäller att jobba för att de tillfällena ska bli så 
få som möjligt, och att säkerställa att inte samma per-
son drabbas varje gång, utan att vi kan växla. Och så 
att alla ges tid för återhämtning, säger hon.

Såväl Tone Myhre-Jensen som Sofie Bachmann pekar 
också på vikten av kommunikation – internt inom byrån 

”Vi insåg att alla vi 
rekryterar måste 

betraktas som 
kommande delägare. 
Vi anställer inga som 

bara strikt är biträdan-
de jurister och sedan 
går de. De som börjar 

ska vara välkomna 
som delägare.” 

bengt gärde

» 
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och med klienterna – för att undvika att belastningen 
för enskilda medarbetare blir allt för stor. 

Utöver det gäller det också att varje medarbetare 
själv lär sig att hantera det stundtals höga tempot.

– Advokatyrket är ingen sprint, det är ett maraton. 
Man måste hela tiden arbeta med gasreglaget, annars 
håller man inte i längden i något kvalificerat yrke. Det 
tror jag är nyckeln, fastslår Tone Myhre-Jensen.

KONKURRERAR MED LIVSKVALITET
En klok organisation av arbetet är också central på Gär-
de & Partners. Klienterna ställer krav på en hög till-
gänglighet, konstaterar Bengt Gärde.

– Som liten byrå har man egentli-
gen bara två möjliga konkurrensför-
delar. Den ena är tillgängligheten och 
den andra är timtaxan. Men därför 
gäller det att vi fördelar arbetet. Alla 
är inte upptagna hela tiden. Alla har 
inte barn samtidigt, säger han. 

Målet på byrån är att medarbetar-
na normalt ska kunna gå hem senast 
klockan fem eller sex. 

– Om vi är så upptagna att vi inte 
hinner det, då nyanställer vi. Det är 
ingen livskvalitet att jobba utanför de 
ramarna. 

Även på Glimstedt Dalarna är man 
mån om att hålla arbetstiden rimlig. 
Mycket arbete vid ett tillfälle kom-
penseras med stor möjlighet till flex-
ibilitet och exempelvis kortare dagar 
vid ett annat tillfälle.

– Vissa vill kanske hämta barn tidigt 
på förskola och fritis, som jag själv 
har gjort, och jobbar då hellre lite till, senare på kväl-
len. Men vi förväntar oss inte av våra anställda att de 
ska jobba mer än en heltidstjänst. Huvudsaken är även 
att när man väl jobbar, då ser man till att göra det ef-
fektivt, säger Marcus Lundell.

Just möjligheten till balans i livet och god livskvali-
tet, som han tror och hoppas att byrån kan ge, är även 
en konkurrensfördel när det gäller att hitta och behålla 
duktiga jurister, anser Marcus Lundell.

– Vi ser oss inte som konkurrenter till Stockholms-
byråerna. Vi vill vara lite av en annan väg att gå, för 
den som vill ha en mer balanserad tillvaro, säger Mar-
cus Lundell. 

En annan fördel med tillvaron på den mindre byrån, 
menar både Bengt Gärde och Marcus Lundell, är den 
större självständighet som erbjuds där.

– Det är många som attraheras av det också, att inte 
bara sitta och highlighta i M&A-pärmar i tio år, utan att 
faktiskt få vara i domstol själv, jobba med klienter och 
skapa egna personliga kontakter och inte bara arbeta 
åt någon äldre delägare, konstaterar Marcus Lundell. 

– Även om det är byråns gamla etablerade kunder så 

får den biträdande juristen ganska snart själv ringa kli-
enten. De får komma in och arbeta självständigt och lära 
sig att det är ett självständigt arbete, säger Bengt Gärde. 

KOMMUNIKATION OCH FÖRÄNDRING KRÄVS
Advokatyrket är fritt och flexibelt med stora möjlighe-
ter till utveckling, om det är alla intervjuade överens. 
På många sätt tycks yrket därmed skräddarsytt för en 
generation med stora krav på stimulerande arbetsupp-
gifter och stor frihet. Vad behöver då den affärsjurdiska 
branschen göra för att fånga och behålla de talanger 
den behöver?

– Ofta lyfts advokatbyråerna i en negativ bemärkelse, 
att det är utmanande i konsultbran-
schen. Men vi måste bli bättre på att 
trycka på fördelarna där. Att det inne-
bär en stor grad av frihet, att man får 
stort eget ansvar tidigt, att man får 
jobba med olika branscher och före-
tag och får en inblick som är svår att 
jämföra med någon annan bransch, 
säger Sofie Bachmann. 

Även Tone Myhre-Jensen tror att 
det mycket handlar om att tydligare 
lyfta fram arbetets fördelar, inte minst 
de kvalificerade arbetsuppgifterna. 

– Gillar man att få vara med i fram-
kanten av den juridiska utveckling-
en, då är affärsjuridiska advokatby-
råer det rätta stället att vara på. Det 
är oerhört spännande. Det finns få 
arbetsplatser som är så utvecklande. 

Såväl Tone Myhre Jensen och Sofie 
Bachmann som Marcus Lundell ser 
dessutom ett behov av anpassning till 

de ungas önskemål och livssituation. 
– Jag tror att det är viktigt att de affärsjuridiska by-

råerna, särskilt de stora, skapar en större förståelse för 
att unga jurister i dag i hög grad värdesätter att både 
på kort och längre sikt kunna kombinera arbetsliv med 
privat- och familjeliv – och att det gäller att där möta de 
unga juristernas förväntansbild, säger Marcus Lundell.

Även Bengt Gärde tror att advokatbyråerna, så som 
hans byrå gjort, måste börja organisera sin verksam-
het så att unga jurister bättre kan klara av familjelivets 
ständiga pusslande. Men han efterlyser också större ak-
tivitet och ökad synlighet från Advokatsamfundet, för 
att sälja in advokatyrket och för att försvara advokater 
när det stormar i debatten. 

– Samfundet borde, inom ramen för den icke obetyd-
liga premie som vi betalar, kunna erbjuda alla som job-
bar på en advokatbyrå någon typ av pensionslösning, 
kanske en kollektiv sjukförsäkring. Det tror jag skulle 
locka oerhört mycket. Man skulle också kunna förbättra 
försäkringen, säger han och syftar på den obligatoriska 
advokatförsäkringen som i dag oftast inte räcker till för 
de affärsjuridiska byråernas verksamhet. ¶

De unga 
juristerna: 
Advokatyrket, 
flexibilitet och 
utmaningar 
– vänd!

Bengt Gärde.
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Advokatyrkets frihet, utveckling och 
omväxling lockar unga jurister och 

advokater. Samtidigt förutsätter de yngre 
att arbetet ska gå att kombinera med 

barnhämtning och familjeliv.

FOKUS: ADVOKATBRANSCH I FÖRÄNDRING

 Det var intresset för arbetsrätt som förde in Knut 
Elmstedt på advokatbanan. Han såg ett par oli-
ka alternativ att få arbeta heltid med det: nå-

gon av arbetsmarknadens organisationer eller en advo-
katbyrå. Valet föll på Elmzell, en mindre advokatbyrå 
specialiserad just på arbetsrätt, där Knut Elmstedt nu 
är biträdande jurist. 

Att han valde en mindre nischbyrå, snarare än att 
satsa på arbetsrättsgruppen vid någon av de stora af-
färsbyråerna, förklarar Knut Elmstedt med att han till-
talades av att vara på en mindre arbetsplats. 

– Man får större ansvar tidigare, blir delaktig i by-
råns utveckling och får ett nära samarbete på ett annat 
sätt än man kanske har på en större arbetsplats,  
säger han. 

En annan faktor, som kan ha påverkat beslutet, med-

Advokatyrket: 
Flexibilitet och 
utmaningar

DE UNGA JURISTERNA» 
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ger Knut Elmstedt, var de berättelser om livet på stor-
byråerna som florerade på Juridicum, med mycket hög 
arbetsbelastning. 

Maria Lidström följde upp sin utbildning med tings-
tjänstgöring, men valde sedan att gå till en advokat-
byrå, Advokatbyrån Kaiding med kontor i bland an-
nat Skellefteå.

– Jag var intresserad av affärsjuridik redan under ut-
bildningen och hade som målsättning att jobba på ad-
vokatbyrå just inom affärsjuridik. Så som marknaden 
som ser ut i Skellefteå var det också självklart att jag 
ville jobba på Kaiding, som är den största advokatby-
rån där, säger Maria Lidström.

Maria Lidström började på byrån 2016 och är nu ad-
vokat sedan några år. Hon har inte ångrat sitt val av 
arbetsplats.

– Det har verkligen överträffat mina förväntningar. 
Det händer mycket och det är verkligen ett varierat 
jobb där det ständigt uppkommer nya frågeställningar. 
Det är otroligt utvecklande. Det är roligt, högt tempo, 
det står aldrig stilla. Jag tycker att det har varit otro-
ligt bra, säger hon. 

För Sebastian Földes var vägen till advokatbyrån kro-
kigare. Drömmen om att bli advokat fanns visserligen 
redan i barndomen. Men när han fick sin examen år 
2003 mötte han en tuff arbetsmarknad, och sedan dess 

Advokat Maria Lid-
ström arbetar på Ad-
vokatbyrån Kaidings 
kontor i Skellefteå 
sedan 2016. Juristut-
bildningen läste hon i 
Umeå, med sikte på att 
sedan arbeta i hem-
staden Skellefteå, där 
hon också satt ting. 
Maria har fokuserat 
på affärsjuridik sedan 
starten och arbetar 
till största del med 
transaktioner, men 
också med bland annat 
allmän affärsjuridik. » 
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har han testat olika verksamheter. Men drömmen vak-
nade igen när Sebastian Földes under sin tid som pro-
cessjurist på inkassobyrån Intrum Justitia gick de tre 
examenskurserna hos Advokatsamfundet.

– Jag har känt att det är en fördel att arbeta under ett 
transparent och tydligt regelverk, själva advokat etiken. 
Det blir en transparens för den man 
möter i sin vardag som advokat. För 
klienterna är det en trovärdighets-
fråga, de vet vad de kan förvänta sig 
av en och de kan också ställa krav på 
ett annat sätt, säger Sebastian Földes.

2016 övergick Sebastian Földes till 
en tjänst som chefsjurist på Securitas 
Sverige AB. Han blev då, som han ut-
trycker det, uppvaktad av en deläga-
re på Cross Advokater, som försökte 
locka honom att sadla om.

– Efter ett par luncher kände jag att 
det verkligen var något för mig. Det 
lockade att arbeta lite mer i domstol 
och mer utåtriktat, inte bara internt i 
ett bolag. Så det fastnade jag för, ef-
tersom jag tycker om att ha kontakt-
ytor och jag älskar förhandlingar generellt, berättar Se-
bastian Földes.

UTVECKLING ÄR CENTRALT
Sebastian Földes väntar i skrivande stund på att Ad-
vokatsamfundets styrelse ska behandla hans ansökan 
om inträde. Och precis som Knut Elmstedt och Maria 
Lidström stortrivs han med sitt arbete. Friheten i rol-
len, att han får arbeta mycket med förhandlingar, lik-
som förmånen att få hjälpa människor är några av de 
fördelar han lyfter fram. 

Ett annat plus är den tydliga skolning in i rollen och 
coachning som systemet med principaler innebär. 

– Det är en trygghet som jurist, att ha någon man kan 
vända sig till. På ett annat bolag, som bolagsjurist el-
ler på en inkassobyrå om du jobbar som processjurist, 
har du en chef, men det är kanske inte alltid någon du 
kan rådfråga på samma sätt som om du har en verksam 
principal över dig, säger Sebastian Földes. 

Både Maria Lidström och Knut Elmstedt uppskattar 
den stora variationen i arbetet. 

– Ingen dag är den andra lik. Givetvis finns det åter-
kommande moment som är desamma i olika processer 
och projekt, men det är väldigt varierat och man får 
träffa mycket folk, säger Maria Lidström, som gillar att 
det händer mycket och är full fart. 

Även Knut Elmstedt ser det bitvis höga tempot som 
en fördel, liksom det täta samarbetet med klienterna. 

– Man ställs ofta inför nya problem och man arbetar 
konstant med det juridiska hantverket, det är väldigt 
roligt. Och att man är i en utvecklande miljö, summe-
rar han. 

Just möjligheten till utveckling och stimulans är  

viktiga drivkrafter för alla de tre juristerna i yrkes- 
livet. 

– Det ska inte vara för lätt. Jag vill bli stimulerad och 
få utvecklas, fastslår Sebastian Földes, som tillägger att 
vissa dagar kan han förstås tänka att ”varför kan inte 
jag ha ett vanligt arbete?”.

En annan viktig faktor för att han 
ska trivas och kunna utvecklas är 
möjligheten att få tillgång till rätt ar-
betsverktyg, påpekar Sebastian Föl-
des, som uppskattar att hans arbets-
givare litar på hans omdöme och som 
regel låter honom få de redskap han 
säger sig behöva exempelvis i form 
av digitala tjänster. Nu använder han 
både traditionella sökverktyg, såsom 
exempelvis JUNO eller JP Infonet, 
och även mer moderna och innovati-
va rättsutredningsverktyg som Lawla. 

Utveckling förutsätter förstås ock-
så stöttning från arbetsgivare och kol-
legor, påpekar Maria Lidström. Där-
emot är inte lönen i sig det centrala 
för någon av de intervjuade. 

– Lägger man ner tid och kraft på sitt jobb så vill man 
såklart att det värdesätts, men samtidigt är det andra 
faktorer, i alla fall i den fas jag har varit i arbetslivet, 
som har betydelse. Det är viktigt att man får chansen 
att utvecklas och bli så bra som möjligt på sitt jobb, och 
att få de bästa förutsättningarna för det. 

Knut Elmstedt resonerar på liknande sätt.
– Det kommer inte i första hand för mig. Det är att 

man trivs i sitt yrke. Sedan får man väl hoppas att man 
värderas och att lönen blir därefter, säger han.

FRIHETEN GER MÖJLIGHETER 
Maria Lidström och Sebastian Földes har båda barn. För 
dem är möjligheten till balans i livet och att få ihop livs-
pusslet grundläggande i valet av yrke och arbetsgivare. 

– Jag har tre barn så för mig är det viktigt att ha det 
ganska fritt och att jag kan styra arbetstiden själv. Det 
får jag på den byrå jag är i dag, säger Sebastian Földes, 
och tillägger: 

– Svårigheten i det yrke vi har är ju att jag ibland 
måste vara tillgänglig på tider som inte är så roliga. 
Men det beror ju på att jag behöver vara tillgänglig 
för klienten om hen hamnar i knipa. Mycket kan man 
styra, men inte allt.

Just möjligheten att kombinera arbete med familje-
liv var inget Sebastian Földes särskilt funderade över 
när han bytte yrkesbana. Han konstaterar också att han 
arbetar väldigt mycket. Men: 

– Jag prioriterar också tid med mina barn, att kunna 
hämta och lämna och vara med på aktiviteter. Då är det 
ju skönt att kunna ha det fritt.

Även Maria Lidström hade barn när hon började på 
advokatbyrå. 

”Jag har tre barn så 
för mig är det viktigt 
att ha det ganska fritt 
och att jag kan styra 

arbetstiden själv. 
Det får jag på den 
byrå jag är i dag.” 

sebastian földes

Sebastian Földes tog 
sin jur. kand. 2003, 
och har sedan bland 
annat arbetat som 
senior processjurist 
på inkassobyrå samt 
som chefsjurist på 
Securitas Sverige 
AB. Han har också 
tidigare drivit en 
juridisk byrå parallellt 
med annat arbete. I 
juni (efter att artikeln 
skrivits) blev han ad-
vokat. I samband med 
detta inträder han 
också som delägare 
på Cross Advokater 
i Stockholm AB, där 
han arbetat sedan 
2019 (byrån hette 
då Advokaterna 
Arnstedt Holmberg 
Wiberg AB).

» 
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– För mig var det en förutsättning att jag måste ha ett 
jobb där det går att förena, och med tanke på att det på 
Kaiding fanns anställda i min ålder och i min fas i livet 
så verkade det gå ihop, berättar hon. 

Resultatet har också blivit bra. 
– Jag har aldrig känt någon press att 

man till exempel inte kan lämna kon-
toret tidigt, att någon tittar snett på 
en för det eller att det skulle ge sämre 
förutsättningar att man jonglerar och 
försöker hålla ihop ett liv utanför job-
bet, säger Maria Lidström, som beto-
nar att hennes byrå också trycker på 
att medarbetarna ska kunna ha en ba-
lans mellan arbete och det övriga livet.

Knut Elmstedt har ännu inga barn. 
Men han upplever ändå kulturen på 
byrån som tillåtande och inställd på 
att medarbetarna ska kunna få ihop li-
vet, med rimliga förväntningar på vad 
medarbetarna ska hinna och prestera.

– Jag vet att de stora affärsjuridiska 
byråerna arbetar mycket med att skapa en bättre balans. 
Men det är ju viktigt också att det speglar sig i vilket 
arbete som förväntas, säger han. 

LÅNGSIKTIGHET EFTERLYSES
De tre intervjuade juristerna är tydligt nöjda med sitt 

karriärval inom affärsjuridiken. Samtidigt är de alla väl 
bekanta med nidbilden av unga affärsjurister som får 
slita många, långa timmar i sitt anletes svett för hård-
hjärtade delägare.

Knut Elmstedt tror att många 
som söker sig till de stora affärsbyrå-
erna gör det främst i syfte att merite-
ra sig i några år. Arbetet på storbyrå 
beskrevs under studietiden ofta som 
en språngbräda för andra karriär- 
vägar. För att studenterna i stället 
ska se byrån som en långsiktig 
karriär behöver verksamheten för-
modligen förändras, menar Knut 
Elmstedt.

– De anställda ska se att det finns 
en långsiktighet i anställningen, så 
att de kan tänka sig att vara kvar un-
der en längre tid. Det vanliga bland 
dem som slutar är väl att man söker 
efter en bättre balans mellan arbete 
och fritid. Då gäller det att man kan 

få det i praktiken, säger han. 
Maria Lidström är inne på samma tankar.
– Advokatbyråer måste erbjuda något mer än en bra 

lön för att få biträdande jurister att stanna kvar, att de 
ska kunna ha work-life balance och att jurister inte ska 
behöva välja mellan familj och karriär. ¶

”Det vanliga bland 
dem som slutar är väl 
att man söker efter en 
bättre balans mellan 
arbete och fritid. Då 

gäller det att man kan 
få det i praktiken.” 

knut elmstedt

Knut Elmstedt tog 
sin examen i Uppsala 
i januari 2020, och 
började sedan som 
biträdande jurist på 
nischbyrån Elmzell 
advokatbyrå. Han 
uppskattar den 
delaktighet och det 
samarbete som finns 
på en mindre byrå. 

Rekryteraren: 
Svårt att 
rekrytera från 
konkurrenter 
– vänd! » 

39



ADVOKATEN NR 5 • 202240

l Inse att det inte finns 
någon magisk formel 
som gör det möjligt att 
behålla attraktiv kom-
petens eller rekrytera 
in ny. Vill ni förändra 
för att ge medarbetarna 
mer balans i livet går 
det – men det kostar 
också, inte bara i antal 
debiterade timmar, utan 
tid och kraft att vilja för-
ändra sättet att arbeta 
på, och också vilka kar-
riärvägar som utlovas 
och tillhandahålls.
l Om ni har bestämt er 
för att ändra arbetssätt 
räcker det inte med en 
jämställdhetsplan och 
en HR-chef – det nya 
synsättet måste genom-
syra hela organisationen 
och drivas av varje 
delägare, vidare ner till 
de seniora juristerna 
som ofta är de som tar 
ett stort ledaransvar för 
de yngre.
l Ärlighet, flexibilitet 
och en mer eller mindre 
tydlig karriärplan är 
viktiga krav från dagens 
unga jurister. Var därför 
ärlig om arbetsvillkor 
och arbetsbörda, annars 
kommer de att känna sig 
lurade och missnöjda. 
Ha också en löpande 
dialog kring hur deras 
framtid på byrån ser ut.
l Vidga sökområdet i 
rekryteringen. Det finns 
många duktiga jurister 
runt om i landet på fö-
retag, myndigheter och 
domstolar, om man vå-
gar lyfta blicken. 
l Se över organisatio-
nen och hur ni arbetar. 
Med mer teamarbete 
kan de enskilda med-
arbetarna avlasta 
varandra och fördela 
bördorna.
l Var rädd om de med-
arbetare som är duktiga 
och som vill vara kvar, 
men som av olika skäl 
inte vill eller kan bli del-
ägare. Ge dem ett reellt 
inflytande och större 
flexibilitet i arbetet. Våga 
prata om framtiden.

HELENA WOODCOCKS 
TIPS TILL 
ADVOKATBYRÅERNA

» 
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Efterfrågan på jurister är stor på arbets-
marknaden, både från advokatbyråer och 

bolag. Den stora utmaningen är, precis som 
advokatbyråerna beskriver, att fylla luckor-
na efter de jurister som slutar på byråerna. 

FOKUS: ADVOKATBRANSCH I FÖRÄNDRING

 Det konstaterar rekryterings-
konsulten Helena Woodcock, 
som är specialiserad på just 

rekrytering av jurister.
– När byråerna ringer mig behöver 

de som regel en tre- till femåring. Nå-
gon som redan kan, berättar Helena 
Woodcock, och syftar på jurister som 
arbetat på advokatbyrå i mellan tre 
och fem år. 

– Vem kan då? Ja, hen som sitter hos 
konkurrenten och gör exakt samma 
sak. Problemet är att man vill rekryte-
ra från sina konkurrenter. Och det är svårt, fastslår hon. 

ADVOKATROLLEN ROLIG MEN TUFF
Fenomenet där många byråer konkurrerar om samma 
arbetskraft är förstås inte unikt för Sverige. Den brit-
tiska arbetsrättsadvokaten Jay Bhayani beskriver på ny-
hetssajten Legal Futures en ökad efterfrågan på skickli-
ga jurister, samtidigt som branschen dräneras på talang 
genom avhopp. 

Jay Bhayani anser att branschen nu måste förändras 
för att kunna behålla sitt humankapital. ”Tiden då ta-
langer kan lockas över med löfte om hörnrum och en 
fantastisk lön är över” fastslår hon bland annat. En or-
sak till förändringen är, enligt Jay Bhayani, att distans-
arbetet under coronapandemin har fått många jurister 
och advokater att reflektera över sin tillvaro och vad 
arbetet ger, och vad de egentligen vill ha ut av livet. 
Svaret, menar hon, är för många något annat än obe-
gränsad arbetstid och höga inkomster.

Helena Woodcock resonerar likadant. Den affärsju-
ridiska branschen tappar talanger helt enkelt därför att 
många inte är beredda att arbeta så mycket och offra 
så mycket av privat- och familjeliv som arbetet tradi-
tionellt kräver. 

– Det är inte alla som tycker att det är kul. Det finns 
några som tycker det och dem slåss alla om. De är hög-
presterare, de har inte har något problem med att vara 
tillgängliga också sena kvällar och tidigare morgnar, 

och de reagerar inte heller nämnvärt 
när weekendresan ställs in. Men då är 
efterfrågan större än tillgången, vilket 
gör att priset ökar på de här personer-
na, säger Helena Woodcock. 

De flesta som vill lämna advokatby-
råerna och som kontaktar henne har 
andra önskemål än att gå till en kon-
kurrentbyrå och få högre lön. I stäl-
let frågar de efter bolagsjuristtjänster, 
berättar Helena Woodcock. Men inte 
för att de tycker att advokatyrket är 
tråkigt – tvärt om. 

– De flesta säger att ”det här är jät-
teroligt, men jag vill ha ett annat liv”, berättar Helena 
Woodcock.

Jämställdhetsarbetet till trots är det, enligt hennes 
erfarenhet, fortfarande främst kvinnor med småbarn 
hemma som lämnar advokatbyråerna. 

– Det är flest kvinnor som börjar på byråerna – för de 
är typiskt sett mest ambitiösa och har högst betyg på 
juristlinjen – och sedan är det flest kvinnor som läm-
nar. Oftast sammanträffar detta med den tid då många 
väljer att bilda familj. Då känner de att så roligt är det 
inte, fastslår Helena Woodcock.

Att det just är tre- till femåringarna som hoppar av 
advokatbyråerna innebär också att de som lämnar bran-
schen just har kommit upp i en nivå som innebär att 
de är väldigt lönsamma för advokatbyrån, konstaterar 
Helena Woodcock.

– De har tagit sin examen, kanske suttit ting och se-
dan arbetat tre år eller mer, är då projektledare eller 
experter på vissa frågor och kan avlasta delägaren. Då 

Svårt att rekrytera 
från konkurrenter

”När byråerna ringer 
mig behöver de som re-
gel en tre- till femåring. 
Någon som redan kan.” 

helena woodcock

REKRYTERAREN

Helena Woodcock är jurist och rekryteringskonsult 
och ansvarig för rekrytering av jurister vid rekryterings- 
företaget Jurek. Hon har tidigare arbetat på advokatbyrå.

» 
41



ADVOKATEN NR 5 • 202242

känner de att det är annat i livet som lockar mer och 
är inte så intresserade av att fortsätta på samma sätt.  
Många upplever också att de inte heller ser någon tyd-
lig framtid på byrån. Alla kan ju inte bli delägare och 
då är den framtida karriären väldigt osäker.  

FÄRRE TIMMAR MÄRKS 
Helena Woodcock har själv arbetat på 
advokatbyrå, och lämnat den för att 
börja som bolagsjurist när hon själv 
fick barn och kände att hon ville ha en 
annan balans i livet.  Hon har i många 
år hört kloka delägare och byråledare 
tala om avhoppen som ett stort pro-
blem, och också sett att de försöker 
hitta lösningar. Och visst har saker 
förändrats, men inte i den takt som 
många önskar. Varför?

– Mitt enda svar är att förändringen 
liksom inte sipprar ner, den omsätts 
inte i verksamheten. Det är fortfarande ett högt tem-
po, och det förekommer väldigt lite resurs- och arbets-
fördelning på byråerna, vilket gör att många väljer att 
lämna, svarar Helena Woodcock, och fortsätter:

– Det spelar ingen roll att advokatbyråerna pratar om 
balans i livet – för vad betyder det egentligen? Helt klart 
olika för olika individer, men ska man vara krass kräver 
en advokatbyrå mycket av sina bitisar. Arbetsmiljön är 
sådan att du inte kan vara säker på att du kan vara ledig 
på midsommarafton eller åka en vecka till Mallis och 
veta att telefonen inte kommer att ringa.

Självklart finns det ett antal personer som med He-
lena Woodcocks ord ”går igång” på tempot och den 
ständiga tillgängligheten, som drivs av att arbeta med 
spännande projekt där juridiken är central. Med da-
gens tryck räcker dock inte dessa till för att fylla be-
hoven på byråerna. 

För att vidga kretsen av personer som vill ha till varon 
som affärsadvokat måste byråerna se över sitt sätt att 
arbeta, anser Helena Woodcock. Det handlar inte bara 
om timmar, utan också hur man arbetar. Här finns det 

mycket att göra, att skapa en miljö som till vara tar allas 
kompetens och där man är fler som delar på arbetsbör-
dan över tid. Men förändringen har ett pris.

– Ska byråerna behålla fler jurister så måste de job-
ba mindre och effektivare. Antingen tjänar då byråer-

na – och följaktligen också juristerna 
– mindre, eller så gäller det att hitta 
sätt att organisera arbetet så att lön-
samheten blir bibehållen, eller i vart 
fall så att det blir mer lönsamt att an-
passa sig för att behålla jurister eller 
locka till sig de man behöver, fastslår 
Helena Woodcock.

Hit har inte alla byråer kommit och 
någon enstaka enkel lösning finns 
knappast. Helena Woodcock konsta-
terar samtidigt att hon själv är kon-
sult, och mycket väl förstår behovet 
av att vara tillgänglig för klienterna.

– Jag vill ju inte heller säga nej till 
uppdraget, jag vill leverera. Det finns en utmaning i 
konsultrollen och jag har respekt för att det är som det 
är. Det här är ett reellt problem. 

BLIR EN KROCK
Strävan efter en ökad balans i livet är alltså en viktig 
drivkraft för många av de jurister och advokater som 
lämnar affärsbyråerna, enligt Helena Woodcocks erfa-
renhet. Men vad är det mer som de efterfrågar? 

– Det finns en liten klick högpresterare som drivs 
av pengar och bekräftelse och prestation, om man ska 
förenkla. Men annars skulle jag säga flexibiliteten, sä-
ger hon.

Här har dock många byråer kommit långt och det 
spelar i dag mindre roll var man sitter på dagarna, så 
länge som man levererar det som förväntas och är till-
gänglig vid behov. Att kunna arbeta hemma eller på 
lantstället tas i dag nästan för givet av den yngre ge-
nerationen. Kravet på så kallad face-time är passerat, 
enligt Helena Woodcock.  

– Vad som också är viktigt är att man har en tydlig ut-

”Det spelar ingen roll 
att advokatbyråerna 

pratar om balans i livet 
– för vad betyder det 

egentligen?” 
helena woodcock

Olika förutsättningar, materiellt och andligt, 
formar oss människor på olika sätt genom 
tiderna. På advokatbyrån, liksom den övriga 
arbetsmarknaden, ska de olika generationerna 
mötas och samarbeta. Stimulerande – eller 
bara svårt? Möt de olika generationerna på 
dagens advokatbyråer. 

Babyboomers/40- och 50-talisterna
Den stora efterkrigsgenerationen är kanske på 
väg ut från advokatbyråerna, men de har nog 
ändå i mångt och mycket präglat dem. Genera-
tionen beskrivs ofta som tävlingsinriktad, kon-
servativ och hårt arbetande. Plikttrogen är ett 
annat ord som ofta återkommer. Samtidigt får 

man inte förglömma att en stor del av 70-talets 
gröna rörelse och ifrågasättande av samhället 
också utgjordes av människor ur denna genera-
tion, kanske i synnerhet av 50-talister, som ofta 
beskrivs som mer ifrågasättande och mindre 
auktoritetstrogna än 40-talisterna. I senare ge-
nerationer, kanske särskilt generation Y och Z, 
har det amerikanska namnet babyboomers eller 
bara boomers fått en något ny betydelse, och 
betecknar en person som är allmänt konserva-
tiv och tekniskt okunnig. 

Generation X/Den ironiska generationen
Här har vi den stora massan av dagens del-
ägare på advokatbyråerna, födda på 1960- och 

70-talen. I Sverige är det en ganska stor genera-
tion (särskilt 70-talisterna), som ligger lite mitt 
emellan sina plikttrogna föräldrar och de mer 
upproriska generationerna Y och Z. Amerikan-
ska studier visar exempelvis att generation X 
ligger mellan den tidigare och den senare ge-
nerationen när det gäller de flesta studerade 
opinionsfrågor, men också hur de lever och 
verkar. Personer i generation X vill helst inte 
se sig som delar av en generation, utan mer 
som individer, och oftast ironiska och ifrågasät-
tande individer. I praktiken är X-arna dagens 
hårt arbetande chefer som inordnat sig rätt väl 
i samhällets och arbetsplatsernas strukturer. 
Generation X tycker sig vara mycket tekniskt 

GENERATIONERNA – SÅ ÄR DE

» 
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vecklingsplan så man ser en framtid på byrån. Delägare 
eller inte delägare, vilka alternativ finns och hur ser by-
rån på just min framtid? Det händer mycket efter just 
tre till fem år, och här är det jätteviktigt att man fångar 
upp deras tankar inför en eventuell framtid på byrån.

Helena Woodcock tar också ta upp vikten av att de 
unga juristerna känner att de själva kan vara med och 
påverka. 

– Dagens unga är mycket för att bestämma själva 
och vill kanske inte heller foga sig i allt, säger Helena 
Woodcock, som tror att hennes egen 60-talistgenera-
tion var mer benägen att anpassa sig. 

Just därför att de känner ett så stort behov av att sty-
ra sina liv själva blir också krocken desto större när de 
unga möter en advokatbyråverklighet där de förvän-
tas att avstå från intressen, semestrar och familjeakti-
viteter därför att klienten eller delägaren ringer. Och 
i synnerhet om byrån sålt in sig med löften om balans 
i livet och en fri tillvaro, påpekar Helena Woodcock. 

Kanske är det så att vissa advokatbyråer egentligen är 
rätt nöjda, och att de kanske inte är beredda att göra de 
förändringar som i så fall skulle krävas, funderar Hele-
na Woodcock. Men då bör de också vara ärliga med det. 

– Om de vill ha det så, fine, det är väl jättebra i så 
fall. Var då tydliga med det, rekrytera endast dem som 
vill arbeta på det sättet, anställ ”högpresterarna”, var 
medvetna om att det är ett begränsat antal, ge dem en 
hög ersättning och kör på. 

– Det jag kan bli lite trött på är det motstridiga pra-
tet om att man ska möta de unga och ge balans i livet. 
Fundera först igenom om ni verkligen vill det. För i 
så fall kan ni – men det krävs då reella förändringar. 

Litegrann, reflekterar Helena Woodcock, är kanske 
dagens delägare inom affärsjuridiken fast i att de flesta 
av dem själva är och alltid har varit högpresterande. De 
kanske helt enkelt har lite svårt att förstå andra män-
niskors behov av återhämtning, balans i livet och andra 
intressen än arbetet. 

– De kan sitta och riva av några mejl på midsommar-
afton mellan snapsen och dansen, för de klarar det. De 
tycker inte ens att det är jobbigt, tvärtom, de tycker det 

är roligt. Det kanske skapar en förväntan att alla ska 
vara precis så, säger hon.

ATT VÄLJA ÄR NÖDVÄNDIGT
Den tuffa sanningen blir alltså att advokatbyråerna i 
någon mån måste välja mellan att fortsätta som förut 
och då tappa duktiga jurister, eller att hitta nya sätt 
att organisera sig och arbeta för att behålla och också 
attrahera fler jurister.   

Men samma sak gäller förstås också för de unga juris-
terna. Att både äta kakan och ha kvar den – det går inte. 

– Många unga jurister har snabbt vant sig vid en hög 
ersättningsnivå på advokatbyrån.  När jag träffar dem 
för att prata om en karriär som bolagsjurist utgår de 
från att de kan få samma lön på ett bolag. Och så är det 
ju förstås inte. Man kan kanske inte både ha kakan och 
äta den. Vill man ligga på en högre ersättningsnivå re-
dan som tre- till femåring är min rekommendation att 
i så fall vara kvar på advokatbyrå. Väldigt få bolag kan 
matcha den lönen.

Trots att Helena Woodcock ser att det framför allt är 
kvinnor som lämnar advokatbyråerna så vill hon inte 
tala om problemet i termer av jämställdhet eller diskri-
minering. Hennes erfarenhet är snarare att advokatby-
råerna just nu letar med ljus och lykta efter kvinnliga 
delägare och blivande delägare.

Snarare, menar Helena Woodcock, är det kvinnorna 
som inte vill spela på de villkor som branschen erbju-
der. Om det är därför att de tar ett större ansvar för 
hem och familj vill hon inte spekulera i. 

– Det är ingen man som skulle få bli delägare heller 
på andra villkor än de andra. Alla har samma förutsätt-
ningar. Man skulle kunna vända på det och säga att det 
egentligen inte finns något mer jämställt än advokatby-
råer. Det är bara hur mycket du omsätter som ytterst 
räknas, säger Helena Woodcock, som tycker att de av-
hoppade kvinnorna många gånger gör rationella val.

– De kalkylerar vad som måste ”offras” för att få bli 
delägare, och för många är det helt enkelt inte värt det. 
Livet har annat att erbjuda. Men det är klart att det blir 
ett problem när en delägarkår endast består av män. ¶

bevandrad. Yngre generationer delar dock inte 
alltid den uppfattningen. 

Millennials/Generation Y
Dagens påläggskalvar och unga stjärnor, födda 
på 1980-talet fram till mitten av 1990-talet, 
karaktäriseras ofta som flexibla och ifrågasät-
tande. De är också, enligt studier gjorda i USA, 
den generation som ogillar alla politiska partier 
mest. Millennials beskrivs ibland som egoister, 
som anser att arbetet är till för dem, snarare än 
tvärt om. När de trivs är de mycket effektiva. 
Trivs de inte är de inte rädda för att byta jobb. 
Privat är de mer jämställda än tidigare gene-
rationer, och både kvinnor och män värderar 

därmed balans i livet och möjligheten att förena 
karriär och familjeliv. Teknik är en självklar del 
av Y-generationens liv. Samtidigt vurmar många 
av dem för äldre teknik, som lp-skivor. 

Generation Z/Post-millennials 
Dagens nykomlingar på advokatbyråerna, födda 
mellan mitten av 1990-talet och fram till 2016. 
Här har vi ungdomarna och de unga vuxna som 
hanterat smartphones från tidig ålder och som 
försöker snabbspola tv-programmet genom att 
trycka på skärmen. Kommunikation och relatio-
ner sköts i stor utsträckning via sociala medier. 
Generation Z är tolerant och öppen i fråga om 
kön och sexualitet, och att komma ut som bi, 

queer, ickebinär eller något annat är inte nöd-
vändigtvis en stor sak för dem. Samtidigt har 
de beskrivits som konservativa, och de värde-
rar ofta familj och arbete högt. Kanske beror 
det på att många av dem vuxit upp i skilsmässo- 
familjer. Det är ingen slump att Greta Thun- 
berg hör till denna generation. Här har vi 
ungdomarna som är födda i skuggan av klimat- 
hotet, och som reagerar på det med antingen 
aktivism eller pessimism. Utbildning beskrivs 
som viktigt för många. Samtidigt har generation 
Z vuxit upp i teknik- och AI-samhället, där det 
inte längre är självklart att alla kan få ett jobb, 
och hotet om arbetslöshet är påtagligt 
för många av dem.

l Du kan inte få allt 
– mindre jobb inne-
bär också allt som 
oftast lägre lön. 
l Var ärlig mot dig 
själv och hitta din 
drivkraft. 
l Kom ihåg att 
inget är för evigt. 
Yrkeslivet är långt 
och innehåller 
många olika faser, 
allt behöver inte 
ske på en gång.
l Välj arbetsgivare 
med omsorg. Olika 
advokatbyråer har 
kommit olika långt 
i omställningen för 
att ge ökad balans i 
livet. Är det senare 
inte viktigt för dig, 
välj då en byrå som 
bättre passar in på 
dina behov. Är det 
däremot centralt, 
ta ett ärligt samtal 
med rekryterande 
chef och be gärna 
att få konkreta 
exempel på hur 
byrån har organi-
serats och arbetar 
för att åstadkomma 
detta. Gör din egen 
research och sä-
kerställ att byråns 
värderingar match-
ar just dina.

TIPS TILL 
JURISTER SOM 
FUNDERAR ÖVER 
SITT YRKESVAL
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DEBATT

 Det är nu många år sedan jag be-
stämde mig för att unna mig 
lyxen att inte längre processa i 

förvaltningsdomstolarna; detta efter-
som jag aldrig trivts där, aldrig känt 
mig välkommen och endast vid några 
få tillfällen känt att min insats där fått 
avgörande betydelse.

Det tog några år innan jag kunde 
verkställa mitt beslut. Det fanns åta-
ganden som behövde fullföljas. Men 
så en dag var jag äntligen där. Jag 
”gjorde slut” med förvaltningsdom-
stolarna via en artikel i Dagens in-
dustri publicerad på nätet den 
7 september 2017 (och i papperstid-
ningen dagen efter, om jag minns 
rätt). Jag ville försäkra mig om att 
jag aldrig skulle kunna ångra mig 
och välja att uppträda i förvaltnings-
domstol igen, så det var bra att ge 
beslutet lite uppmärksamhet. Tan-
ken var redan då att jag skulle för-
klara mig i en längre efterföljande 

artikel i Advokaten (jag hade två 
uppslag till mitt förfogande), men 
jag var på en stor byrå då och av oli-
ka skäl valde jag att avstå.

Denna artikel hade, om den hade 
publicerats när det var tänkt, 2017, 
varit mitt bidrag till en serie kritiska 

artiklar som man kan säga inleddes 
med dåvarande generalsekreteraren 
Anne Rambergs artikel ”Allas likhet 
inför lagen” i Advokaten nummer 
5 2017 och dåvarande jur. kand. Milad 
Samadis artikel ”Ombud och munt-
lig förhandling i förvaltningsproces-
sen” i Advokaten nummer 6 2017. 
Sedan dess har ytterligare en del 
skrivits och därutöver har en grupp 
domare och praktiker diskuterat 
handläggningsfrågor i skatteproces-
sen – givetvis utan att man bjöd in 
någon advokat eller domare som ar-
betar med civilprocesser eller skil-
jeförfaranden – vad skulle de kunna 
bidra med?! Resultaten av gruppens 
arbete har redovisats i Advokaten. 
När jag läste Ulrika Östers artiklar i 
Advokaten nummer 4 2022, slog det 
mig att det var dags att damma av 
min opublicerade artikel från 2017, 
kanske peta lite i den, göra något 
tillägg och sedan låta publicera den 

      Dyster läsning om stora         mål i  förvaltningsdomstol,

                      men något roligt         i slutet i alla fall 

I en kritisk essä pekar advokat Olle Flygt på problem i handläggningen av stora 
mål i förvaltningsdomstolarna.

Olle Flygt är advo-
kat med ett 30-årigt 
förflutet som 
processjurist 
på Sveriges två 
största advokat-
byråer. Han driver 
numera egen verk-
samhet under 
firman Flygt indie 
law (flygtindielaw.se) och ägnar sig där 
huvudsakligen åt uppdrag inom tviste-
branschen i roller som skiljedomare 
och rådgivare. Han ägnar sig även åt 
undervisning, bland annat i Advokat-
samfundets regi.

DEBATTÖREN
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i Advokaten. Sagt och gjort. Så här 
är den.

Jag har sedan jag gjorde slut med 
förvaltningsdomstolarna följt en 
del större mål från sidlinjen, någon 
gång som bollplank. Inget verkar 
ha förändrats. Tyvärr! Har det varit 
skönt att slippa vara ombud? Gissa.

Det är min förhoppning att andra, 
gärna advokater med erfarenhet av 
processande i förvaltningsdomsto-
larna, återkommer i ämnet. Många 
goda krafter bör samverka för att 
åstadkomma (tvinga fram?) förbätt-
ringar, så att vi advokater för våra 
huvudmäns räkning kan göra större 
nytta i förvaltningsdomstolarna. 
Med detta har jag sagt mitt i ämnet.

Det ska på en gång sägas att den 
kritik mot förvaltningsdomstolarna 
som framförs i den här artikeln, och 
de problem som jag vill peka på, en-
bart avser handläggningen av stora 
mål. Dessa utgör en liten minoritet 

av den mängd mål som handläggs 
av förvaltningsdomstolarna, men 
har desto större betydelse för den 
enskilda parten. Min kritik går ut 
på att de handläggningsrutiner som 
tillämpas, och som kanske fungerar 
hyggligt i små mål, inte alls funge-
rar i stora och komplicerade mål. 
När det gäller de mer typiska, min-
dre, förvaltningsprocesserna, har jag 
ingen kunskap och inga erfarenheter 
att bidra med. Kanske kan någon an-
nan låta höra av sig om dessa?

NÅGOT SOM JAG HAR OGILLAT
I 8 § förvaltningsprocesslagen (FPL) 
stadgas att rätten ska se till att må-
let blir så utrett som dess beskaf-
fenhet kräver och att rätten genom 
frågor och påpekanden ska verka 
för att parterna avhjälper otydlighe-
ter och ofullständigheter. Vidare ska 
rätten se till att inget onödigt förs in 
i målet. 

Det är inga lätta uppgifter i stora, 
komplicerade mål! Uppgifterna krä-
ver pålästa, kunniga, och ambitiösa 
domare. 

I 9 § första stycket FPL står de 
närmast heliga orden: ”Förfarandet 
är skriftligt.” Men det är en sanning 
med modifikation. I andra stycket 
sägs att i handläggningen får ingå 
muntlig förhandling beträffande viss 
fråga, när det kan anses vara till för-
del för utredningen eller främja ett 
snabbt avgörande av målet. Och i 
tredje (samt numera fjärde) stycket 
ges enskild part rätt till förhandling 
i förvaltningsrätt och kammarrätt 
om parten begär det och förhand-
ling inte är obehövlig och, när det 
gäller kammarrätten, inte heller sär-
skilda skäl talar mot det. 

Med andra ord kan man säga att 
normalförhållandet i större och mer 
komplicerade mål blir att förhand-
ling ska hållas.

      Dyster läsning om stora         mål i  förvaltningsdomstol,

                      men något roligt         i slutet i alla fall 

INGET 
VERKAR 
HA FÖR 

ÄNDRATS. 
TYVÄRR! HAR 

DET VARIT 
SKÖNT ATT 

SLIPPA VARA 
OMBUD?  
GISSA.
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Det var med anledning av hur 
Förvaltningsrätten i Stockholms 
län och Kammarrätten i Stockholm, 
med undantag för något enstaka 
tillfälle, hade tillämpat nu nämnda 
bestämmelser i stora och komplice-
rade mål, som jag tröttnade. Mina 
erfarenheter som ombud i förvalt-
ningsprocesser begränsade sig till 
kanske dryga dussinet mål under en 
period om 15–20 års tid, samtliga i 
de två nämnda domstolarna. Snart 
sagt alla dessa mål rörde betydan-
de värden – tiotals miljoner kronor 
och uppåt, i några fall handlade det 
om miljardbelopp. Mål om så stora 
pengar är sällan enkla och okompli-
cerade. 

Här följer några exempel på så-
dant jag upplevt och inte uppskattat 
i de förvaltningsprocesser jag delta-
git i (med reservation för att minnet 
inte är perfekt):

l Endast vid ett tillfälle har ett 
sammanträde för muntlig förbere-
delse inför kommande förhandling 
hållits, då som en följd av att den 
enskilde ställt en rad frågor till mot-
parten (Skatteverket) vars beslut/
talan den enskilde i stora stycken 
inte kunde förstå. Flera av frågorna, 
som hade skickats in skriftligen före 
sammanträdet, besvarades ändå inte 
på ett begripligt sätt, varför oklar-
heterna följde med ända upp till 
kammarrätten. Förvaltningsrätten 
ställde såvitt jag minns inte en enda 
fråga till någon av parterna. Där-
emot uttalade den i några fall att en 
viss fråga var besvarad, trots att den 
inte var det på ett begripligt sätt.

l Endast vid ett tillfälle har jag 
varit med om att den part jag före-
trätt har fått ett riktat föreläggande 

från domstolen att svara på vissa an-
givna frågor.

l Under de förhandlingsdagar 
jag haft i förvaltningsdomstolarna – 
kanske 20 totalt sett – har domsto-
larna inte ställt sammanlagt mer än 
en handfull frågor i utredande syfte. 
Vid ett av alla de tillfällen då frågor 
inte ställdes hade den återförvis-
ning två instanser nedåt som kam-
marrätten slutligen beslutade om 
kunnat undvikas om kammarrätten, 
som ansåg att förvaltningsrätten 
felaktigt inte prövat ett pris för en 
viss tidsperiod, hade ställt en fråga 
om detta. Parterna hade nämligen 
ett samstämmigt svar på frågan och 
hade svaret fått lämnas skulle åter-
förvisning ha varit onödig. Åter-
förvisningen fördröjde det slutliga 
avgörandet flera år och föranledde 
onödiga merkostnader om flera mil-
joner kronor.

l Inte vid något tillfälle kan jag 
minnas att någon av rättens leda-
möter ställt frågor till experter som 
hörts på parts begäran, trots att det 
många gånger även för den mest 
insatte klientrepresentanten varit 
svårt att fullt ut följa de intrikata 
resonemangen. (Man bör inte vara 
rädd att fråga när man inte förstår.)

l Aldrig har någon fråga ställts 
i skrift efter avslutad muntlig för-
handling. 

l Endast vid ett tillfälle har dom-
stolen inför en förhandling distri-
buerat en sammanställning av hur 
rätten uppfattat parternas talan. Det 
var i ett stort telekom-mål. En av 
motparterna bad domstolen att er-
sätta hela den textmassa som fanns 
i sammanställningen med en egen 
text som skickades in. Vår sida gjor-

de istället (flertalet) ändringsmar-
keringar. Kvaliteten på sammanställ-
ningen var låg.

l Aldrig har jag varit med om att 
någon skriftlig utredning avvisats. 
Vid ett enda tillfälle har jag varit 
med om att en fråga (ställd av ett 
motpartsombud) bryskt blivit ”av-
visad” på så sätt att förhörspersonen 
fick beskedet från domstolen att frå-
gan inte behövde besvaras. Frågan, 
som handlade om ekonomiska bi-
drag till en akademiker/institution, 
var legitim och tämligen harmlös 
enligt min uppfattning, men dom-
stolen ingrep alltså.

l Det var tröttsamt att snart sagt 
varje gång jag var på förhandling i 
förvaltningsdomstol behöva höra att 
”förfarandet är skriftligt” och ”ni ska 
inte upprepa vad ni redan skrivit” 
och ”anförandet ska vara kortfattat” 
eller varianter på dessa teman. Var-
för så bråttom?

l Jag har aldrig varit med om att 
förvaltningsdomstol hållit en längre 
förhandling än två dagar, trots att 
ombuden flera gånger har ansett att 
mer tid krävts. Goda exempel finns 
dock, till exempel hölls en längre 
förhandling i ett större energimål 
vid Förvaltningsrätten i Linköping 
för några år sedan.

l En av de bästa processjurister 
jag sett i en rättssal berättade efter 
en förhandling där jag var på motsi-
dan att han aldrig känt sig mer illa 
behandlad av en domstol än i det 
målet. Jag tror att den värsta kriti-
ken bestod i att han endast fick 
20 minuter till sitt förfogande när 
han ville hålla ett längre anförande 
om bland annat betydelsen av viss 
utländsk rättspraxis.

INTE VID 
NÅGOT TILL
FÄLLE KAN 

JAG MINNAS 
ATT NÅGON 
AV RÄTTENS 
LEDAMÖTER 

STÄLLT 
FRÅGOR TILL 

EXPERTER 
SOM HÖRTS 
PÅ PARTS 
BEGÄRAN.

» 
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l Jag har vid ett par tillfällen 
tvingats korta ned förberedda an-
föranden utan att förstå varför tids-
brist förelegat.

l Irritationen från domstolens 
sida har några gånger varit påtag-
lig för att förhör varit för långa. Jag 
brukade hålla ganska korta förhör, 
särskilt motförhör. Men det medges 
– allt som sägs är inte viktigt.

l Och ett sista exempel, även om 
det rör en annan fråga, som bara 
uppkommer när klienten haft fram-
gång i mål där ersättning för rätte-
gångskostnader kan utgå (mer om 
det nedan, i avslutningen av arti-
keln): När klienten har framgång 
och ska få ersättning för sina rät-
tegångskostnader tycks prutningen 
vara nästintill obligatorisk. Att ad-
vokattjänster liksom skattekonsult-
tjänster upphandlas på en marknad 
där konkurrens råder och att klien-
ten faktiskt betalat det ombudsarvo-
de som parten yrkar ersättning för 
tas det normalt inte hänsyn till. Inte 
heller tycks det spela någon större 
roll vilka resurser motparten (det 
allmänna) nyttjat. Det har gått så 
långt att de rättegångskostnadsan-
språk som enskilda parter presente-
rar i större skattemål ofta redan är 
kraftigt reducerade i förhållande till 
de i verkligheten havda kostnader-
na. Någon väl skälad prutning har 
jag aldrig sett, men säkert har det 
hänt att processer överarbetats och 
att prutningen varit befogad.

VÄRDET AV ATT TRÄFFAS OCH PRATA
Låt mig bekänna färg. Redan som 
student insåg jag att värdet av se-
minarier och föreläsningar var stort 
för min inlärning. Detta trots att allt 

man behövde veta stod i kurslittera-
turen och rättsfallssamlingarna. Det 
var dock givande med diskussioner 
också. På samma sätt anser jag att 
det i nästintill alla mål – rena rätts-
frågemål undantagna – har ett stort 
värde att hålla förhandling, och det 
inte endast för bevisupptagning. (I 
de rena rättsfrågemålen, som är få, 
kan en kortare förhandling, närmast 
en pläderingssession, också vara av 
visst värde, men den är inte omist-
lig.) Jag anser alltså att en förhand-
ling så gott som aldrig är obehövlig. 

Att inte alltför sent hålla förhand-
ling kan ofta korta ned skriftväx-
lingen och snabba på avgörandet. I 
början av 2000-talet deltog jag som 
ombud för en av sju eller åtta (jag 
minns inte) parter i den process 
som följde på Post- och telestyrel-
sens beslut om allokering av 3G- 
licenser. Där höll förvaltningsrätten 
tempot uppe på ett föredömligt sätt 
och använde förhandlingen som ett 
verktyg att få stopp på en skriftväx-
ling som annars hade kunnat skena 
iväg.

Förhandlingen är ett utmärkt (låt 
vara sent) tillfälle att reda ut oklar-
heter samt att ge ombuden ett kvitto 
på att rätten har förstått vad de me-
nar. Rättens ledamöter får chansen 
att ställa frågor till parterna genom 
deras ombud. Och i just förvaltnings-
domstolarna, där en utredningsskyl-
dighet åvilar rätten, kan förhand-
lingen också nyttjas till att avhjälpa 
ofullständigheter, det vill säga att på 
domstolens initiativ tillföra målet 
något, om så inte skett under skrift-
växlingen och behov finns. 

Det är synd att så få domare i för-
valtningsdomstolarna sätter värde 

på förhandlingar och utnyttjar för-
handlingarna till inte bara ett aktivt 
lyssnande, utan även till att uppfylla 
sin utredningsskyldighet och för 
att fullt ut förstå vad parterna me-
nat i skrift. När något anses oklart i 
vad jag som ombud har skrivit vill 
jag ha en fråga om det. Jag vill inte 
att frågan ska ställas till en föredra-
gande, som kanske inte kan svara el-
ler som inte kommer att svara som 
jag hade gjort, vilket kan gå ut över 
min huvudmans sak. Jag gillar inte 
att upptäcka missuppfattningar i do-
men. Förhandlingar där parterna får 
erforderlig tid att lägga fram sin sak, 
gå igenom bevisningen och plädera 
ger domstolen ett bättre besluts-
underlag och större möjligheter att 
förstå målet, vilket i sin tur gör att 
förutsebarheten vad gäller avgöran-
det ökar.

Det är nog också så att ju bättre 
handläggningen har varit, desto 
bättre kan domskälen och således 
kvaliteten på avgörandet bli. Den 
domare som fullt ut förstått parter-
nas åberopanden och rättsliga re-
sonemang kan lättare (och bättre) 
bemöta dessa domskälsvis än den 
domare som inte fullt ut förstått.

Nej, det är inte bara synd att så få 
domare i förvaltningsdomstolarna 
sätter värde på förhandlingar. Det 
är värre än så. Det gör förvaltnings-
domstolarna till olämpliga fora för 
stora och komplicerade mål.

DEBATT I DAGENS INDUSTRI M.M.
I min ovan nämnda artikel i Dagens 
industri (Di) kritiserade jag dom-
stolarnas handläggning av de många 
målen om beskattning av så kallad 
carried interest.

FÖRHAND
LINGEN ÄR 

ETT UT
MÄRKT (LÅT 
VARA SENT) 
TILLFÄLLE 

ATT REDA UT 
OKLARHETER 
SAMT ATT GE 

OMBUDEN 
ETT KVITTO 

PÅ ATT 
RÄTTEN HAR 

FÖRSTÅTT 
VAD DE 
MENAR. 

» 
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Di har en stor läsekrets. Jag fick 
därför mängder av reaktioner på de-
battartikeln. Inte en enda av dessa 
var negativ. Många instämmanden 
i och tillägg till min kritik kom från 
erfarna, seriösa, för att inte säga bly-
tunga jurister med gott anseende. 
Jag fick ett svar i Di också. Två dom-
stolschefer (dåvarande kammar-
rättspresidenten Thomas Rolén och 
dåvarande tillförordnade lagman-
nen Christian Groth) förklarade lätt 
nedlåtande i ett debattinlägg i Di, 
som publicerades på nätet den  
14 september 2017, att jag, som an-
tydningsvis var en dålig förlorare, 
inte förstod mig på förvaltningspro-
cessen. Den är enligt dem modern 
och flexibel, och i den behövs inte 
advokater och muntlighet eftersom 
domarna läser och förstår allt och 
har en egen utredningsplikt. Det fö-
reslogs också att icke-förekomsten 
av en enda dissens i någon av risk-
kapitalprocesserna visade på rätts-
säkerhet. Man kunde alltså vara 
lugn. Jag hade missförstått alltiho-
pa! Eller?

Jag avstod från att svara. Men jag 
vill tro att om de två domstolsche-
ferna hade sett de reaktioner jag fick 
på min debattartikel (och på deras 
svar!) skulle en adekvat reaktion ha 
varit att bli bekymrad och försöka 
förstå mer av vad användarna är kri-
tiska till för att sedan försöka göra 
något åt saken. Domstolarna är ju 
faktiskt till för allmänheten och inte 
tvärtom. De bör därför vara mottag-
liga för kritik och debatt om deras 
verksamhet och öppna för att saker 
kan göras bättre. Man kan förne-
ka problemen i en verksamhet. Om 
problem finns kan man försöka lösa 
dem. Eller så kan man strunta i det.

Nu kan jag upplysa om att den 
prövning i carried interest-proces-
serna som upprörde mig mest fick 
ett efterspel. Jag föreslog att klien-
terna skulle låta pröva samma fråga 
en gång till, avseende ett annat be-
skattningsår, men med ett annat om-
bud än jag själv. (Jag var förbrukad, 
men jag kunde föreslå klienterna 
ett riktigt dream team.) Så skedde. 
I samma domstol prövades sedan 
samma fråga på nytt. Utgången blev 
en annan – klienterna vann. Om fe-
let, den gång när det blev fel (och 
ingen dissens förekom), bland an-
nat berodde på onöjaktig handlägg-
ning? Ja!

AVSLUTNING
Domare är verkligen något att vara. 
Att skickliga och oberoende domare 
är viktiga i en rättsstat tror jag att 
alla advokater kan skriva under på, 
och säkert alla parter som kommer 
i kontakt med rättsväsendet likaså. 
Det finns många skickliga doma-
re, särskilt i de allmänna domsto-
larna. Det finns säkert plats för fler. 
Det bekymrar mig – och det har det 
gjort alltsedan jag läste juridik i slu-
tet på 1980-talet – att domarlönerna 
är så låga som de är. Ett hovrätts-
råd/kammarrättsråd tjänar som en 
fyra–femåring på de större advokat-
byråerna, alltså som en nästan ny-
bliven advokat. Pengar är långt ifrån 
allt, men en betydande höjning av 
domarlönerna skulle vara välkom-
men, tycker jag. Och det skulle sä-
kerligen bidra till att locka över ad-
vokater, skattekonsulter och kanske 
en del bolagsjurister till domarba-
nan, kanske inte sällan mot slutet 
av karriären när de har massor av 
nyttig erfarenhet och kunskap från 

världen utanför domstolarna. Det 
tror jag skulle kunna innebära ett 
visst lyft för domstolarna, särskilt 
förvaltningsdomstolarna. 

Vissa domare är domare i hög- 
sta instans. I Högsta domstolen, 
HD, och (numera även i) Högsta 
förvaltningsdomstolen, HFD, kall-
las domarna justitieråd. Många vill 
bli justitieråd, få blir det. De som 
var justitieråd i HFD nyligen (under 
senvintern i år) fick alla chansen att 
delta i ett avgörande som har blivit 
något av en snackis. Jag syftar 
naturligtvis på HFD:s beslut den  
4 mars 2022 i mål nr 6184-19, 
HFD 2022 ref. 10 (se mer om det i 
Advokaten nr 4 2022). I plenum av-
gjorde HFD bland annat den svåra 
frågan om enskild parts rättegångs-
kostnadsanspråk i ett mål där så-
dana inte ersätts ska avvisas eller 
avslås. Den enskilde som vinner ett 
sådant mål kan ju alltid väcka talan 
i allmän domstol eller vända sig till 
staten genom JK och ansöka om och 
kanske till och med få skadestånd (i 
alla fall om den instans som gjort fel 
inte haft ett visst felbedömningsut-
rymme, för då är det ju kört!). Den 
ordningen är OK, tycker HFD, men 
inte jag, faktiskt. Dags för lagänd-
ring? Hursomhelst, om du nekas att 
byta efternamn men sedan överkla-
gar och vinner målet – ska ditt er-
sättningsanspråk då avvisas eller 
avslås? Det var en fråga som HFD 
ansåg att man borde besvara. Nu vet 
vi. Skönt! Inte alls fel att detta klar-
lades. Samtidigt pågick och pågår en 
hel del (andra) viktiga saker där ute. 
I vissa av dessa är ombuden miss-
nöjda med handläggningen.

Olle Flygt    
Advokat
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••  Smidig redovisning av tider, kostnader och utlägg.

••  Inga start- eller tilläggsavgifter eller bindningstider.

TimeTimeApp App AdvokatAdvokat
Dags att digitalisera tidsredovisningen?Dags att digitalisera tidsredovisningen?

TimeApp har på kort tid blivit ett av de mest eftertraktade 
affärssystemen bland landets advokat- och juristbyråer.

••  Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

••  Erbjuder import av befintliga klientregister.

••  Endast en avgift per användare/månad.

••  Integration till olika löne- och ekonomisystem.

www.timeapp.se info@timeapp.se
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 Tydligen råder det olika upp-
fattning bland tingsrätter och 
bland advokater huruvida mot-

tagningskontor ska ge rätt att kom-
ma med på tingsrättens uppdragslis-
tor. De tre advokater från olika delar 
av landet som mailat mig efter min 
tidigare artikel har alla varit positiva 
till mitt förslag.

Eftersom advokater som har mot-
tagningskontor ofta vill ha så låga 
kostnader som möjligt för konto-
ret förekommer det att advokater 
hyr plats på kontorshotell i öppna 
kontorslandskap, förhoppningsvis 
med möjlighet att boka konferens-
rum. Även lösningen med klippkort 
på kontorshotell förekommer så att 
man betalar enbart för de dagar man 
nyttjar kontorshotellet. 

en kollega mailade mig följande efter 
min tidigare artikel: ”Vi har liknan-
de problem i Nyköping där jag är 
verksam, med en markant ökning av 
Stockholmsadvokater som skaffat 
brevlådor i stan för att få förordnan-
den från den lokala tingsrätten. Det 
är en farlig utveckling för samfun-
det tror jag, där fler och fler advoka-
ter nödgas sätta upp skrivbord i fler-

tal städer för att få verksamheten att 
gå ihop. Klienterna blir lidande, och 
det bidrar till fler substitutioner när 
advokaterna inte hinner eller vill 
vara med på förhör eller vissa hu-
vudförhandlingar. Det förekommer 
även exempel där advokater ’säljer’ 
sina uppdrag till lokala advokater.”

Jag frågade om jag fick citera min 
kollega och vad han menade med att 
”sälja” uppdrag och fick svaret: ”Det 
finns exempel där den förordnade 
advokaten inte hinner/kan ta hu-
vudförhandlingen och då erbjuder 
uppdraget till annan mot att man 
delar 50/50 på arvodet (taxemål).”

Många advokater i Skåne med in-
riktning på brottmål anger att de har 
kontor i Malmö, Ystad, Lund och 
Helsingborg. Jag träffade nyligen en 
kollega från Göteborg som arbetade 
på en advokatbyrå med två advoka-

ter. Byrån hade sitt huvudkontor i 
Göteborg och mottagningskontor i 
Malmö och ytterligare fyra orter.

Accepterar man uppdrag från 
tingsrätter långt från huvudkontoret 
är de mindre uppdragen oftast inte 
lönsamma. Det är inte meningsfullt 
att åka en timme eller mer enkel väg 
för ett erkänt rattfylleri. Än mindre 
att träffa klienten på plats utöver vid 
huvudförhandlingen. Alternativet 
blir då att tacka nej eller att försöka 
substituera.

Ingen advokat är skyldig att ac-
ceptera ett försvararförordnande 
men får man förordnanden från fem 
tingsrätter är det kanske lätt hänt att 
man prioriterar de vad man hoppas 
mer lönsamma uppdragen såsom 
när misstanken rör allvarlig brotts-
lighet, mål med flera tilltalade eller 
mål med anhållna.

de som kritiserat min tidigare artikel me-
nar att ”advokater arbetar på och 
ska arbeta på en konkurrensutsatt 
marknad bland likabehandlade ak-
törer”. Jag delar den uppfattning-
en men anser att en advokat som 
har huvudkontor på en ort och fem 
mottagningskontor blir gynnad om 

Mottagningskontor
än en gång 
Debatten om mottagningskontor fortsätter. Advokat Mikael Niklasson konstaterar att 
advokaterna och tingsrätterna i Malmö, Ystad, Lund och Helsingborg inte tjänar på att 
försvarsadvokaterna där får förordnanden från alla fyra tingsrätterna och på så sätt 
”byter uppdrag med varandra”. Det är ett uppenbart nollsummespel, enligt Niklasson.

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

DEBATTÖREN
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vederbörande från var och en av de 
fem tingsrätter där mottagningskon-
toret är beläget erhåller lika många 
uppdrag som den som har kontor 
endast på en plats. En skylt på ett 
kontorshotell kostar nästan ingen-
ting. Har man mottagningskontor 
enbart för att få förordnanden från 
tingsrätten tillför man inte något till 
orten utan man gör det för att få del 
av den kaka som består av förord-
nanden där ingen är begärd.

Mina kritiker anser att det finns 
ett samhällsintresse av att det finns 
tillräckligt många advokater inom 
en domsaga som kan vara allmän-
heten behjälplig. Jag delar den upp-
fattningen men hävdar att systemet 
med mottagningskontor riskerar 
att motverka det intresset. Om ett 
stort antal advokater från storstäder 
öppnar mottagningskontor på flera 
orter inom rimligt avstånd från hu-
vudkontoret slår de undan benen på 
de lokala advokaterna så att det blir 
färre advokater med huvudsaklig 
verksamhet på orten som kan ge all-
mänheten juridisk hjälp.

Mina kritiker påstår också att ett 
krav på verksamhet på den ort där 
tingsrätten är belägen för att erhålla 

förordnanden strider mot regerings-
formen. Jag hävdar bestämt att den 
ändring jag föreslagit inte strider 
mot regeringsformen. Vid konkurs 
utses konkursförvaltare oftast via 
listor på tingsrätterna bland lokalt 
verksamma konkursförvaltare och 
jag känner inte till att någon hävdat 
att det skulle strida mot regerings-
formen. Inte heller den omständig-
heten att advokater får vara med på 
endast en jourlista avseende häkt-
ningsjour har påståtts strida mot re-
geringsformen.

jag känner inte till hur det tidigare har 
förhållit sig på olika tingsrätter i Sve-
rige men min uppfattning är att det 
i Skåne fram till för kanske tio år se-
dan var uteslutet att få försvararför-
ordnanden från annat än den tings-
rätt där man hade sitt huvudkontor 
såvida man inte var begärd. Man 
kunde få uppdrag från hemmatings-
rätten men man var inte garanterad 
att få uppdrag eller viss andel av upp-
dragen. Även om det inte var skrivet 
eller uttalat tror jag att motprestatio-
nen bestod i att advokaten hade verk-
samhet på orten och tillhandahöll ju-
ridiska tjänster för allmänheten.

Att vissa advokatbyråer öppnat 
mottagningskontor på flera orter 
sammanhänger med att fler tingsrät-
ter numera förordnar utifrån listor 
mer konsekvent. Tidigare fanns det 
på många tingsrätter inte listor eller 
så användes de godtyckligt. Om lis-
tor används och de som står med på 
listorna erhåller förordnanden i tur 
och ordning, om vederbörande inte 
missköter sig, blir det mer intres-
sant att stå med på listor på många 
tingsrätter. Det krävs då inte någon 
särskild erfarenhet eller att man är 
speciellt skicklig för att få förord-
nanden.

jag menar att försvarsadvokaterna och 
tingsrätterna i Malmö, Ystad, Lund 
och Helsingborg inte tjänar på att 
försvarsadvokaterna där får förord-
nanden från alla fyra tingsrätterna 
och på så sätt ”byter uppdrag med 
varandra”. Det är ett uppenbart noll-
summespel. Inte heller den som ska 
få en försvarare i Helsingborg tjänar 
på att få den advokat som står på tur 
på en lista som upptar 100 i stället 
för 50 advokater.

Mikael Niklasson    
Advokat, Helsingborg

Mottagningskontor
än en gång 
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 T ingsrättens lista över offentliga försvarare i Helsingborg upptar 99 advokater. Antalet försvara-re på listan har i stort sett fördubblats på bara några få år. 
Av de 99 advokaterna på listan har cirka 50 advokater huvudkon- toret i Helsingborg medan reste- rande har huvudkontoret på annan ort. 

I en del fall är kontoren i Helsing-borg för de utsocknes advokaterna ”riktiga kontor” med flera arbets-platser, sekreterare, konferensrum etc. I andra fall rör det sig om mot-tagningskontor bestående av ett rum på ett kontorshotell, i de flesta fall centralt beläget men också rum på kontorshotell i industriområden förekommer. 
Lagmannen i Helsingborg har an-gett att en förutsättning för att få stå med på tingsrättens listor är att ad-vokaten har bemannat mottagnings-kontor inom domsagan avsett för personliga besök vardagar mellan 09.00 och 15.00.

Man kan ändå fråga sig vad som utgör ett bemannat kontor.
Är kontoret bemannat om det ständigt sitter en sekreterare eller 

biträdande jurist där men inte en advokat?
Ska fyra Malmöadvokater med ett rum på ett kontorshotell i Hel-singborg få vara med på listan om en viss advokat eller en sekreterare ständigt sitter i Helsingborg?

Kan en enmansbyrå ha mottag-ningskontor på andra orter och få förordnanden där?
Som synes är gränsdragningspro-blemen inte lätta.
Nästa fråga är hur man ska kon-trollera bemanningen.
Det skulle kräva närmast Stasi-verksamhet om tingsrätten skulle kontrollera om ett kontor var be-mannat tillräckligt ofta och av vem. I praktiken tror jag att tingsrätten nöjer sig med att advokaten har ett rum på ett kontorshotell i Helsing-borg och att någon svarar i telefon 

på Helsingborgsnumret för att ad-vokaten ska upptas på listan över försvarare.
Min bestämda uppfattning är att vissa mottagningskontor används uteslutande för att få förordnanden från tingsrätten och att de beman-nas enbart vid besök av sådana kli-enter.

Efter ett infekterat möte med För-svararkollegiet i Helsingborg 2015 framfördes en undran huruvida de Helsingborgsadvokater som var emot att advokater med ”extra kon-tor” i Helsingborg skulle få stå med på listan över försvarare var rädda för konkurrens. 
Jag menar att frågan om verksam-het på flera orter ska ge rätt att stå med på tingsrättens listor inte är en konkurrensfråga. 

Det står givetvis advokatbyråer fritt att öppna mottagningskontor eller ständigt bemannade kontor på andra orter än huvudorten. Vill nå-gon advokat öppna bemannat kon-tor på annan ort än huvudorten ska den advokaten självfallet stå med på de listor personen önskar där under förutsättning att denne inte är upp-satt på listor på annan ort. 

Knäckfrågan är om man genom att öppna ett mottagningskontor el-ler bemannat kontor, förutom hu-vudkontoret, ska ha möjlighet att stå med på listor vid flera tingsrätter. Min uppfattning är att det inte bör vara möjligt eftersom det ger upp-hov till gränsdragningsproblem och leder till färre uppdrag för advoka-ter på den ort där de har huvudkon-toret.
Detta hindrar inte att en advo-katbyrå kan ha verksamhet med be-mannade kontor på flera orter. Ad-vokater på en sådan byrå skulle då få välja på vilken tingsrätt de skulle stå med på listorna.

jag menar att inga advokater tjänar på att man kan få förordnanden från flera tingsrätter genom att ha kon-tor på flera orter. I och med att det kommit många advokater utifrån och satt upp sig på listor i Helsing-borg öppnar Helsingborgsbyråer mottagningskontor på andra orter för att få fler förordnanden. Det le-der till att uppdragen från de olika tingsrätterna sprids ut på fler ad-vokater, eller med andra ord att ad-vokater får färre förordnanden från 

den tingsrätt där de har huvudkon-toret. Advokater får normalt inte heller ersättning för tidsspillan i samband med resor till och från mottagningskontoren.
Systemet med förordnanden ge-nom andra kontor än huvudkontoret kan också leda till att vissa advoka-ter inte sköter alla sådana uppdrag på ett bra sätt. För någon tid sedan blev jag kontaktad av en kvinna från Helsingborg som ville byta försva-rare. Hennes advokat hade huvud-kontor i Malmö och mottagnings-kontor i Helsingborg. Han ville inte åka upp till Helsingborg för att med-verka vid polisförhör utan ville vara med på telefon. Han ville inte hel-ler träffa sin klient fysiskt i Helsing-borg några dagar före huvudför-handlingen eftersom varje besök i Helsingborg skulle innebära en ex-tra obetald resa för honom Malmö– Helsingborg tur och retur.

Jag är inte negativt inställd till mottagningskontor. Det kan säkert vara en fördel för en klient att i ex-empelvis familjemål kunna träffa sin advokat på hemorten. Vid mindre tingsrätter händer det förmodligen ibland att det behövs fler advokater 

i ett brottmål än de som är upptagna på listan och är tillgängliga vid ett visst tillfälle. Advokater med mot-tagningskontor på den orten kunde då ha företräde till de uppdragen utan att för den skull stå med på lis-torna och erhålla förordnanden re-gelbundet.
Lagmannen vid Halmstads tings-rätt har för många år sedan bestämt att en förutsättning för att sättas upp på listorna vid tingsrätten är att advokaten eller den biträdande ju-risten inte är uppsatt på annan dom-stols lista.

Det är en enkel regel som inte le-der till gränsdragningsproblem. Den värnar om advokaterna och de bi-trädande juristerna inom domsagan och den är värd att ta efter.
På de orter där det finns tillräck-ligt många advokater och biträdan-de jurister inom domsagan menar jag att lagmännen där bör överväga att införa en modell liknande den i Halmstad och att frågan kunde dis-kuteras på lagmansmöten så att det blev enhetliga regler för tingsrätter som ligger nära varandra.

Mikael Niklasson
Advokat, Helsingborg

Mottagningskontor –        en konkurrensfråga?Enligt advokat Mikael Niklassons uppfattning används vissa mottagningskontor ute- 
slutande för att få förordnanden från tingsrätten. Han vill därför att domstolarna ska ta 
efter Halmstads tingsrätt, där en förutsättning för att sättas upp på listorna vid tingsrätten 
är att advokaten eller den biträdande juristen inte är uppsatt på annan domstols lista.

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

DEBATTÖREN
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 F rågan om under vilka premis-ser en advokat eller biträdande jurist kan få förordnanden av 

en viss domstol skiljer sig åt mellan  landets domstolar och ser dessutom olika ut i storstadsregioner i förhål-

lande till domstolar i övriga delar av landet. 
Advokatsamfundet har uppmärk-sammats på att Sveriges domstolar synes ha allt mer varierande rutiner gällande så kallade listförordnanden av rättsliga biträden. Flera domstolar har också upprättat egna riktlinjer för vilka krav de ställer på advoka-ter och biträdande jurister som öns-

kar finnas registrerade för uppdrag i dessa listor. I nuläget finns det ingen sammanställd information gällande hur många domstolar som använder egna förordnandelistor, vilka som använder de listor som Advokat-samfundet tillhandahåller eller över de riktlinjer som tillämpas vid olika domstolar. 
På förekommen anledning kom-

mer Advokatsamfundet därför att ut-föra en kartläggning över de rutiner som tillämpas i Sveriges tings- och förvaltningsrätter avseende förord-nandelistor och i de fall domstolar-na använder egna förordnandelistor även undersöka exempelvis om det uppställs krav på att advokatbyrån måste vara etablerad inom visst geo-grafiskt område. 

Det är självfallet viktigt att krite-rierna för uppdrag i en viss domstol är så tydliga, förutsebara och rättvisa som möjligt samt att det inte före-kommer krav för förordnanden som innebär orättfärdiga konkurrensbe-gränsningar.
Mia Edwall Insulander   

Generalsekreterare 
Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfundet ska kartlägga            domstolarnas rutinerDet är viktigt att kriterierna för uppdrag i en viss domstol är så tydliga, förutsebara och rättvisa som möjligt, anser Advo-katsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Advokatsamfundet kommer nu att kartlägga de rutiner som tillämpas i Sveriges tings- och förvaltningsrätter.
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 IAdvokaten nr 2 för 2022 begär advokat Mikael Niklasson att advokater inte ska få vara uppsatta på de så kallade förordnandelistorna i mer än en domsaga. Att förespråka protektionism och konkurrensbegränsning är inget som advokatkåren överhuvudtaget ska befatta sig med. Dessutom saknar förslaget lagstöd. Advokatsamfundet ska göra en kartläggning i saken och kan då förhoppningsvis peka på vikten av näringsfrihet bland fria aktörer.
Inledningsvis några fakta. En domstols uppgift är inte att hålla lokala advokater under armarna. Däremot finns det ett samhällsintresse av att det finns tillräckligt många advokater inom en domsaga som kan vara allmänheten behjälplig. Ju fler desto bättre. En domstol kan redan i dag med stöd av rättegångsbalken förklara en aktör olämplig. Likaså kan Advokatsamfundet genom sin disciplinverksamhet ge disciplinär påföljd till advokat som inte sköter sitt uppdrag.

av 1 kap. 9 § regeringsformen framgår att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Av 2 kap. 17 § samma lag framgår att begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt 

gynna vissa personer eller företag. Såväl inom Sverige som inom EU gäller principen om fri rörlighet för bland annat tjänster. Högsta domstolen har bestämt en praxis om att max tre timmars spilltid ersätts för offentliga uppdrag från avlägsen ort utan särskilt beslut. Tidsspillan utgår från ett lokalt mottagningskontor, varvid skattekollektivet inte belastas. Det är i ljuset av dessa bestämmelser som advokat Mikael Niklassons begäran och enstaka tingsrätters beslut ska ses.
Ingen kommun kan hindra ICA från att etablera sig för att huvudkontoret inte är beläget i kommunen. Ingen offentlig upphandling kan begränsa aktörer med krav på att enbart åta sig uppdrag inom en viss kommun. 

ingen advokat har ”rätt” till några som helst uppdrag av det allmänna. Staten har i princip två möjligheter att förmedla uppdrag. Likabehandla intresserade eller upphandla. Ingen tingsrätt kan ställa krav på fria näringsidkare, till exempel advokater, att välja var de vill komma i fråga för domstolsförordnanden. Ett sådant beslut saknar som angivits ovan lagstöd och kan innebära skadeståndsskyldighet för staten, om kausalitet kan visas. 

vi advokater är rent allmänt mycket gynnade eftersom det är få branscher som kan förvänta sig att i princip dagligen kontaktas av en 

domstol och erbjudas uppdrag. Det finns redan i dag en debatt om att advokatväsendet är ett särskilt gynnat skrå. Begäran om exklusivitet till domstolsuppdrag ger belackarna vatten på sin kvarn. Kort sagt. Advokater arbetar på och ska arbeta på en konkurrensutsatt marknad bland likabehandlade aktörer. Den som inte klarar den konkurrensen får finna sig i att byta arbete.
Tvärtom är det så att domstolarna välkomnar och bör välkomna ytterligare aktörer inom sina domsagor. Högre konkurrens ger enligt grundläggande ekonomiska samband bland annat högre kvalitet. Domstolarna borde snarare utnyttja mängden av aktörer genom att ställa högre kunskapskrav för att dessa överhuvudtaget ska erhålla offentliga uppdrag av vad slag det än må vara, vilket är fullt möjligt. Detta leder på sikt till specialisering och bättre hjälp och service för allmänheten.

det är sammanfattningsvis viktigt att Advokatsamfundet vid sin kommande genomgång står upp för de grundläggande principerna som all näringsverksamhet i demokratiska stater vilar på. Att hålla lokala advokater nöjda är inte en av dessa.
Mats Bergh

Lina Staaf Stigsson
Ida Håmås

Jakobs Erik Werf
Advokater och delägare 

i Advokaterna Bergh & Staaf

Advokatsamfundet ska inte
verka för konkurrensbegränsning
Debatten om advokatbyråers mottagningskontor och förordnandelistor fortsätter.
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 De flesta bolag befinner sig nå-
gon gång i känslan av att en 
förändring är nödvändig för 

att kunna nå nästa nivå eller i vart 
fall undvika att förlora i konkurrens-
kraft. Läget kan ha infunnit sig ge-
nom ett förvaltande ledarskap eller 
på grund av en marknads- eller sam-
hällsutveckling där branschen i stort 
inte hängt med och där nya konkur-
renter som erbjuder liknande tjänster 
till ett större kundvärde eller bättre 
priser tagit plats.

Ofta börjar en sådan förändrings-
resa med att insikter sakta smyger 
sig på i dialogen i styrelserummet 
eller mer abrupt genom exempelvis 
förlorade kunder, minskad försälj-
ning eller förlorade talanger. Denna 
insikt och diskussionerna som föds 
där är tämligen homogena oavsett 
bransch, men hur stafettpinnen tas 
vidare från detta stadium varie-
rar stort beroende på bransch, kul-
tur, ägarstruktur kring bolaget med 
mera. 

Den här artikeln är inriktad på 
hur planen för en sådan föränd-
ringsresa på kort tid kan framarbe-
tas framgångsrikt på en advokatbyrå 
och vad som krävs för att göra det 

möjligt. En förankrad och framåtrik-
tad affärsplan kommer inte bara att 
resultera i en hållbart mer attraktiv 
advokatbyrå för medarbetare och 
klienter utan kommer också att ha 
förmågan att skapa ökad lönsam-
het redan under implementeringen. 
De flesta advokatbyråer har en ut-
vecklingsresa att göra för att fullt ut 
verka som ett modernt bolag. Därför 
kommer huvudstrategin i de flesta 

affärsplaner att vara att med den ak-
tuella advokatbyråns förutsättning 
”gå från byrå till bolag”. Affärspla-
nen stakar ut den unika vägen dit.

FÖRÄNDRINGSRESOR 
PÅ ADVOKATBYRÅER
Advokatyrket är ett av världens 
äldsta och mest respekterade yr-
ken. Advokatbranschen är också en 
av de mest konservativa och minst 
förändringsbenägna branscherna, 
delvis på grund av den monopol-
ställning man fortfarande har och 
för en överskådlig tid förväntas ha. 
Digitaliseringen har förvisso bör-
jat få fäste även inom juridiken, och 
det sjuder av spännande projekt 
inom legal tech. Det är oundvikligt 
att legal tech förr eller senare kom-
mer att påverka advokatbyråernas 
förutsättningar – en förändring som 
kommer att slå hårt mot dem som 
är oförberedda. Genom projektens 
värdeinnovation för klienten kom-
mer marknaden att omdefinieras 
och göra advokattjänsten inom vissa 
rättsområden irrelevant. Branschen 
ser också att det växer fram konkur-
renskraftiga aktörer som bedriver 
sin verksamhet utanför samfundet 
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eller i andra branscher där man er-
bjuder juristhjälpen som en del i hu-
vudaffärens värdekedja. 

Oaktat denna utveckling står ad-
vokatbyråerna relativt ohotade, och 
trenden är snarare att de riktigt sto-
ra växer sig större liksom att byrå-
erna med nischkompetens får mer 
att göra. Vi går mot ökad bredd el-
ler högre specialisering. För byråer 
som inte hör till de större eller till 
de nischade, det vill säga de flesta 
advokatbyråer, är behovet av att ta 
steget från traditionell advokatbyrå 
till ett modernt advokatbolag kanske 
störst för att undvika att över tid se 
omsättning vika, talangerna lämna 
byrån och klienterna hitta bättre el-
ler billigare hjälp någon annanstans.

Morgondagens jurister och juri-
dikköpare har ett annat tankesätt 
och en annan förväntan på att även 
advokater ska vara moderna och 
framåtriktade konsulter. Det enda 
speciella med just advokaten är från 
köparens konsultperspektiv att hen 
säljer juridik i stället för något annat.

ATT GÅ FRÅN BYRÅ TILL BOLAG
Det är bara ett fåtal byråer i Sve-

rige som leds av en extern vd, det 

vill säga en vd som inte har ett ägar-
intresse utan en helt fri roll att driva 
byrån framåt. Inte heller i dessa fall 
finns en garanti att byrån i tillräck-
ligt hög utsträckning tagit steget 
från ägarledd till ägarstyrd, det vill 
säga att det finns ett äkta förtroen-
de för rollen och en tydlig roll/upp-
giftsfördelning som ger vd mandat 
att utföra sitt uppdrag. Ofta saknas 
också tydliga strategier och direk-
tiv från ägarna för hur advokatbyrån 
ska fokusera för att effektivt navi-
gera fram i den föränderliga bran-
schen. Man vill så att säga ha någon 
som löser frågan men man har inte 
skapat ramverket och utgångspunk-
ten för vd att lyckas.

Min erfarenhet från branschen 
är att oförmågan att ta steget fram i 
huvudsak beror på två faktorer. 

Den ena är att många byråers 
ägarmodell skapar individuella in-
citament som står i direkt mot-
satsförhållande till gemensamma 
sådana, exempelvis investeringar 
i ett gemensamt varumärke eller 
gemensamma strategier för att öka 
advokatbyråns försäljning.  Om en 
delägare inte tjänar på att sälja in 
sina kollegors kompetens och tjäns-

ter, eller inrätta sig i en organisa-
tion där man lämnar över klienter 
och uppdrag till andra mer lämpade, 
finns heller inget incitament att vara 
varumärkesambassadör eller del av 
en försäljnings- eller organisations-
strategi. Man fortsätter endast vår-
dandet av det som förvisso alltid 
kommer att vara den huvudsakliga 
försäljningsytan, den personliga re-
lationen. Även för byråer som vill 
ha kvar en sådan ägarmodell finns 
dock vinster att hämta i en ökad 
kunskap om exempelvis kommu-
nikation och försäljning. Linkedin 
är till exempel ett utmärkt redskap 
som kan användas av den enskilde 
individen för att söka och skapa nya 
klientkontakter, liksom kunskapen 
om enkla egna digitala bevakning-
ar efter ett ärendes avslutande ofta 
leder till nya uppdrag vid uppfölj-
ningssamtal.  

Den andra faktorn som bidrar till 
svårigheten för en advokatbyrå att 
utvecklas är att en hållbar och ef-
fektiv affärsplan bör framarbetas 
och implementeras prestigelöst. De 
yngre medarbetarna har inte sällan 
en överlägsen förståelse för hur de 
yngre köparna av juridik tänker och 
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vad de vill liksom vad som är attrak-
tivt för dagens studenter och poten-
tiella rekryteringar. De bör därför få 
plats och inflytande under proces-
sen, men också i genomförande-
fasen. Olika affärsområden kommer 
att behöva ledas, vilket inte sällan 
görs mest effektivt genom att yngre 
medarbetare som visar talang och 
vilja får ett sådant mandat. Bägge 
dessa delar av prestigelöshet kan 
vara utmanande för den traditionellt 
partnerstyrda advokatbyrån.

Om man dock i ägarkretsen kan 
lösa ut förutsättningarna för att 
lyckas, det vill säga vara beredd att 
låta medarbetarna vara med i olika 
delar under och genom processen 
och vara beredd att skapa en ägar-
modell som belönar ett gemensamt 
bolag, finns alla förutsättningar att 
hållbart ta det helt nödvändiga ste-
get framåt. Dialogen kring dessa 
frågor och en förankring av ägarnas 
varför är en lämplig första övning 
för den som ska leda en advokatby-
rås omställningsprocess.

VAD ÄR EN AFFÄRSPLAN OCH 
VARFÖR SKA MAN HA DEN?
De flesta advokatbyråer arbetar på 
liknande sätt men alla har olika ut-
gångslägen och utmaningar. Därför 
blir varje framtidsarbete och varje 
omställningsprocess unik. En fram-
gångsrik affärsplan är resultatet av 
en arbetsprocess där bolaget i kors-
linjen mellan extern omvärldskun-
skap och intern kunskap och kultur 
löst ut en önskad attraktiv fram-
tidsbild och vilka strategier som 
ska leda bolaget dit. Affärsplanen är 
vägvisaren och summeringen av ar-
betet. 

En advokatbyrå utan en affärsplan 
riskerar att:

l sakna tydliga, mätbara och 
grundade ekonomiska mål vilket 
skapar minskad effektivitet och lön-
samhet i alla led

l sakna en klar vision och fram-
tidsbild och därmed något för med-
arbetarna att brinna för

l ha en otydlig, ogenomtänkt och 
icke-attraktiv position på markna-
den och

l sakna logiska och effektiva stra-

tegier som visar vägen till att nå de 
uppsatta målen och visionen.

Omvänt gäller att en förankrad, ge-
nomarbetad och framåtriktad affärs-
plan till exempel ger möjlighet till

l adderade affärer genom varu-
märket vid sidan av de enskilt fram-
gångsrika juristerna, vilket minskar 
byråns sårbarhet 

l uttryckta värderingar och kärn-
värden som utvecklar företagskultur

l en enad kraft genom samman-
hållen styrning och gemensamma 
strategier vid sidan av den individ-
baserade relationsförsäljningen

l definition av kunder och tjäns-
ter som kan avvecklas respektive 
kunder och tjänster att utveckla

l underlag för tillväxt genom re-
levant kunskap om hur man säljer in 
sina kollegors kompetens

l ökad attraktivitet för talanger 
och klienter genom ett starkare va-
rumärke

l ekonomistyrning, med tillhö-
rande nyckeltal, som driver verk-
samheten i rätt riktning och gör det 
möjligt att på olika nivåer följa ut-
vecklingen

l underlag för ett effektivt och 
stödjande business intelligence-
system som ger full affärsinsikt och 
ekonomistyrning i realtid och där-
vid full ledningskontroll samt

l dokumenterad gemensam 
know-how som minskar bolagets 
sårbarhet om en jurist lämnar. 

Utgångsläget kan se väldigt olika 
ut och många, men inte alla, byråer 
har någon form av framtidsdoku-
ment som ägarna känner sig trygga 
med. Några frågor som kan leda tan-
ken och dialogen i dessa fall för att 
utmana om man kommit så långt 
som är möjligt eller om det faktiskt 
kan finnas dold potential som med 
rätt styrning kan förverkligas:

l Drivs verksamheten utan tydliga 
nyckeltal på individ-, affärsområdes- 
och bolagsnivå?

l Saknas ett gemensamt mallsys-
tem, checklistor med mera?

l Saknar bolaget en tydlig kom-
munikationsplan?

l Saknar bolaget en tydlig och re-
levant organisationsstruktur som 
aktivt leds och utvecklas?

l Sker nyförsäljningen endast ge-
nom de personliga relationerna och 
inte i vart fall till någon del genom 
varumärket?

l Saknas årlig omsättnings- och 
resultattillväxt?

Om svaret på någon av frågorna 
ovan är ja finns det potential till ut-
veckling genom en enad strategipro-
cess och en dokumenterad affärs-
plan.

ÖVERGRIPANDE OM 
PUSSELMETODEN
Pusselmetoden är en systematisk 
process där medarbetarnas egen 
kunskap och uppfattning om sig 
själva, sina utmaningar, svagheter-
na i affären med mera kombineras 
med en objektiv analys av relevan-
ta omvärldsfaktorer. Medarbetaren 
kommer alltid att vara en advokat-
byrås främsta tillgång och varumär-
kesambassadör och den personliga 
klientrelationen kommer alltid att 
stå i centrum för försäljningen. I 
detta avseende sticker advokatbran-
schen ut särskilt även i förhållande 
till andra kunskapsbranscher som 
också säljer medarbetarnas kunskap 
och tid.

Metoden säkerställer att de inter-
na och externa faktorerna vägs sam-
man, filtreras och synkas så att slut-
resultatet blir förankrat och hållbart 
för just den enskilda advokatbyrån. 

Faktorer som ökar förutsättning-
arna för att lyckas är, som nämnts, 
att medarbetarna får vara medska-
pare och att den enskilda delägaren 
gynnas av att investera i gemensam-
ma frågor såsom merförsäljning av 
andras kompetenser och nya affärer 
till den mest lämplige. I korthet in-
citament för att vilja lyfta blicken 
från den egna klientstocken, en frå-
ga som hanteras genom att se in i 
byråns ekonomiska modell.

Pusselmetoden är vidare en hel-
hetsmodell som bygger på att löpan-
de hålla den röda tråden från start 
till mål snarare än att falla ner i nå-
gon del. Om behovet finns att djup-
dyka i någon del, exempelvis i en 
brandingfråga, kommer det att visa 
sig under vägen och hanteras. Min 
erfarenhet är dock att de allra flesta 
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bolag, inklusive advokatbyråer, inte 
behöver lägga tid och resurser på 
enskilda experter i en affärsplane-
process, utan utmaningen är i stället 
att logiskt lyckas hålla ihop arbetet 
på en övergripande men tillräckligt 
djup nivå. Metoden borgar för det 
eftersom varje steg är beroende av 
att pusselbiten före sitter fast. Even-
tuell specialistkompetens kan vid 
behov anlitas senare i verkställig-
hetsfasen.

METODENS SJU STEG
I korthet kan Pusselmetoden som 
tar en advokatbyrå från en traditio-
nell verksamhet till ett framåtriktat 
advokatbolag beskrivas i sju steg:

 

Steg 1: Initiativ
Steg 2: Kunskap
Steg 3: Bearbetning
Steg 4: Strategival
Steg 5: Beslut
Steg 6: Nyckeltal
Steg 7: Genomförande

Steg 1: Initiativ
Det är sannolikt så att ingen 
advokat i dag behöver övertygas 
om att för det fall man vill överleva 
och utvecklas som attraktiv byrå för 
framtidens klienter och juristtalang-
er, så behöver man lyfta sig och göra 
något utanför debiteringsblocket. 
Frågan många ställer sig är väl sna-
rare varför man ska göra det, nu när 
affärerna fortfarande rullar in ge-
nom de inarbetade kontakterna och 
rekommendationerna, och framför 
allt hur man i så fall ska gå till väga. 
De här grundläggande frågorna 
måste tydligt genomgås och ägar-
kretsen måste modigt utmanas 
för att den verkliga utvecklings - 
viljan hos kollektivet ska kunna 

synas och värderas. Det är lätt att 
stå bakom något, men när processen 
sedan kräver att individen gör en 
förändring i något avseende kan 
den in ledande entusiasmen snabbt 
falna.

Den här initiala delen bör och ska 
inte skyndas genom, den avgör i hög 
utsträckning tryggheten i den kom-
mande processen och förutsättning-
arna för att de teoretiskt korrekta 
strategierna ska kunna förverkligas 
i organisationen. I en så individ-
baserad affär som advokataffären 
kommer bolagets framgång alltid 
att vara summan av de enskilda in-
dividernas vilja och insats. I detta 
första steg behöver delägarna, på 
egen hand eller med stöd, utmanas 
med tänkbara scenarion av föränd-
ringar som en potentiell vision el-
ler ny position kan leda till. I detta 
skede bör ägarna också övergri-
pande ta del av en förändringsresas 
traditionella steg och fallgropar för 
att skapa förståelse för vikten av att 
ha tydliga och uttalade värdering-
ar som styr hela processen och för 
att skapa förståelse för vikten av ett 
tydligt och orubbligt mandat för den 
som får uppdraget att leda proces-
sen. Genom tydliga, utmanande och 
målande beskrivningar av processen 
och möjliga förändringar får ägarna 
en värdig möjlighet att ompröva sitt 
antagande om att vilja och stå bak-
om en kommande utveckling. Det 
ska här framhållas att tvärtom vad 
många tänker är själva resan i sig 
lustfylld och energiskapande oak-
tat att den på vägen kan komma att 
innefatta svåra beslut. 

Mitt råd i detta steg är att hellre 
pausa ett initiativ och göra en för-
nyad prövning av förutsättningarna 
längre fram för det fall det saknas 
total enighet kring att vilja göra re-
san. Att sätta igång ett initiativ till-
sammans med medarbetarna, om 
någon eller några aktivt väljer att 
inte ta del eller visa sin vilja, skapar 
onödiga svårigheter från början. Det 
ska finnas ett tydligt och förankrat 
svar på varför man vill lägga tid och 
kraft på att ta fram en affärsplan för 
framtiden.

Jag betraktar ägarnas positiva vilja 

och förståelse för processen som ra-
men runt pusslet, och när den är på 
plats är det dags att introducera tan-
karna för dem som ska lägga puss-
let och ge dem i uppdrag att hämta 
hem bitarna.

Steg 2: Kunskap
Med ägarnas mandat och uttalade 
vilja till utveckling i ryggen är nästa 
steg att samla alla medarbetare. Un-
der denna bolagssamling beskrivs 
Pusselmetoden som leder arbets-
processen fram till en färdig affärs-
plan, och en tydlig tidsaxel med 
innehåll, start och mål kommuni-
ceras. Ett av syftena med detta för-
sta möte är att även i denna grupp 
skapa dialog och ett gemensamt 
svar på ”varför?” för att ge proces-
sen ett bredare mandat och förank-
ring. Ledorden här är tydlighet, in-
lyssnande och delaktighet. Den som 
leder processen kommer i dialogen 
att få en känsla för kulturen och öp-
penheten i bolaget, och inte sällan 
kan man redan på detta stadium få 
en uppfattning om vilka som vill ta 
en mer aktiv del i ambassadörskapet 
för resan. 

I slutet av detta starttillfälle kom-
mer medarbetare, styrelse och ägare 
att introduceras för de uppgifter och 
frågor som de förväntas bidra med 
in i arbetet. I huvudsak och lite för-
enklat tar frågorna sikte på två delar 
– intern respektive extern kunskap:

Intern kunskap
Detta avsnitt bygger på medarbetar-
nas uppfattning om olika frågor lik-
som mer detaljerad kunskap kring 
bolagets ekonomi och affär. Exem-
pel på detta är:

l uppfattningen om bolagets styr-
kor, svagheter, möjligheter och hot 
(SWOT)

l uppfattningen om hur stor del 
av arbetstiden som läggs i de olika 
delar som sammantaget utgör ar-
betsvardagens värdekedja: från 
marknadsföring och uppdragsge-
nomförande till kundvård och ny-
försäljning

l uppfattningen om hur stor del 
av arbetstiden som läggs inom olika 
rättsområden 
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l uppfattningen om bolagets nu-
varande varumärkesposition och un-
derlag för önskad förflyttning

l bolagets ekonomiska utveckling, 
klientanalys (antal och storlek, köp-
ta tjänster och fördelning procen-
tuellt med mera), differenser i en-
skilda juristomsättningar, likviditet, 
effektivitet i förhållande till kom-
municerade debiterings- och faktu-
reringskrav, belysning av införsälj-
ningskanaler med mera.

Sammanställningen av dessa sist-
nämnda exempel på ekonomiska 
fakta ger ett utgångsläge för de i 
slutfasen beslutade nyckeltalen mot 
vilka bolaget ska driva sin utveck-
ling. Detta sker på både individ-, af-
färsområdes- och gruppnivå liksom 
för bolaget som helhet. Inte sällan 
är dessa nycklar inte belysta i advo-
katverksamheten och framför allt 
inte på ett sätt som visar hur de oli-
ka nyckeltalen hänger ihop och på-
verkar varandra. Arbetet i denna fas 
skapar därför ofta en aha-upplevelse 
när det exempelvis blir synligt hur 
den enskilde individens beteende 
påverkat helheten och vad en för-
ändring skulle innebära.

Extern kunskap
Utöver dessa interna uppgifter star-
tar också den externa kunskapsin-
hämtningen som kan bestå av olika 
delar, till exempel: 

l En varumärkesundersökning 
(som kan göras av ett externt före-
tag mot exempelvis målgrupperna 
klient, konkurrenter och studen-
ter). Syftet är att få en bild av hur 
byråns varumärke uppfattas i dag på 
marknaden, och det utfallet kommer 
i nästa steg att läggas ihop i puss-
let med hur medarbetarna uppfat-
tar byrån. I det enklaste fallet finns 
några gemensamma värdeord i den 
interna och externa uppfattningen, 
och man kan skapa ett gemensamt 
utgångsläge för en eventuellt öns-
kad förflyttning.

l En sammanställning av bran-
schens utveckling och utmaningar.

l En konkurrentanalys.
l En framtidssammanställning 

(till exempel en belysning av bran-
schens trender, belysning av föränd-

rade köparbeteenden, viktiga frågor 
för större juristköpare såsom till ex-
empel hållbarhet med mera).  

Genom att lägga bolagets ande i 
en omvärldskontext blir byråns nu-
lägesposition och utgångsläge syn-
liga. Det man tidigare antagit kan 
valideras men ibland också helt för-
ändras.

Steg 3: Bearbetning
När kunskapsunderlaget i steg 2 
ställts samman har processledaren 
en god överblick över bland annat:

l marknadens uppfattning om by-
råns varumärkesnuläge

l medarbetarnas uppfattning om 
byråns varumärkesnuläge

l branschens trender och stör-
re framtidsutmaningar respektive 
framtidsfrågor

l konkurrenterna och byråns pla-
cering bland dem i olika avseenden

l uppfattningen om byråns styr-
kor, svagheter, hot och möjligheter 
liksom

l byråns affär, det vill säga klient-
analys och belysning av olika ekono-
miska nyckeltal.

Med dessa pusselbitar och ramen 
som ägarna satt kan man tillsam-
mans påbörja arbetet. Detta görs 
under en gemensam strategidag. 
Lämpligen består första delen av da-
gen av en redovisning av ovanstå-
ende så att alla sitter på samma kun-
skapsnivå och har samma insikter 
inför bearbetningen. 

Bearbetningsdelen består sedan 
av olika block. Ett är att genom en 
filtreringsprocess få fram vilka av de 
uppfattade styrkorna som är unika, 
det vill säga styrkor för den enskilda 
byrån som inte är lätt kopierbara el-
ler till och med redan befintliga på 
andra byråer. Det är med de unika 
styrkorna man kan bygga en posi-
tion som kan sticka ut. Frågor man 
kan ställa sig är: Har styrkan ett 
värde, är den en raritet, är den svår 
att imitera och är byrån organiserad 
för att göra verklighet av styrkan? De 
styrkor som klarar testet plockas in 
som bitar i ramen, resterande läggs 
tills vidare utanför. Exempel på uni-
ka styrkor skulle kunna vara ett eta-
bleringsår (om man till exempel be-

dömer att det är viktigt för att visa 
på ett traditionellt arv), en unik sär-
kompetens inom visst rättsområde 
eller en väldigt speciell lokal.

En annan övning som filtrerar vä-
gen mot en relevant position är att 
väga samman de externa och inter-
na nulägesorden avseende varumär-
ket och sätta dem i relation till var 
man uppfattar att bolaget behöver 
befinna sig positioneringsmässigt 
för att hållbart kunna svara upp mot 
marknadens (exempelvis köparnas 
och studenternas) krav på morgon-
dagens advokatbolag. Om varumär-
kesundersökningen och medarbe-
tarnas uppfattning exempelvis är att 
man anses anonym, och byråns hu-
vudsakliga klientbas vill förknippas 
med ett synligt och progressivt va-
rumärke, blir det tydligt att man be-
höver göra en förflyttning från ano-
nym till exempelvis synlig.

Den sammanlagda bearbetningen 
plockar bort de bitar som inte helt 
passar in och skapar en logisk karta 
för vilka bitar som ska få vara kvar 
och tillsammans vara vägledande 
för resten av pusslet. Det totalt lag-
da pusslet kan symbolisera bolagets 
vision. Visionen kommer att vara 
viktig i det fortsatta arbetet efter-
som den är bolagets ledstjärna mot 
vilken alla initiativ strävar. 

Steg 4: Strategival
I nästa steg behöver man lösa ut vil-
ka strategier som ska ta bolaget mot 
den önskade visionen och möjliga 
positionen. Ett effektivt sätt att göra 
det är att gå tillbaka till SWOT:en 
(kartan över byråns styrkor, svaghe-
ter, hot och möjligheter) med följan-
de tankesätt. 

Ett bolag kan inte fokusera på allt 
utan bör fokusera på de frågor där 
man konstaterat att det finns ett hot 
samtidigt som byrån har en svag-
het, det vill säga kritiska områden. 
Om arbetet till exempel visat att ett 
hot är nya aktörer på marknaden, 
samtidigt som man ser en vikan-
de byråförsäljning som en svaghet, 
indikeras att bolaget måste arbeta 
med en försäljningsstrategi. Om man 
ser att byrån står inför ett närstå-
ende generationsskifte, samtidigt 
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som know-howet i bolaget inte finns 
strukturerat utan huvudsakligen i 
advokatens huvud, indikeras att bo-
laget måste arbeta med en organisa-
tionsstrategi och så vidare. 

Genom detta förhållningssätt för-
säkrar man sig om att inte lägga för 
mycket tid och resurser på sådant 
som redan fungerar väl. I stället sä-
kerställer man bästa beredskap för 
hot genom att man skapar en strate-
gi för hur man omvandlar relevanta 
svagheter till minst icke-svagheter, i 
bästa fall styrkor.

När man löst ut vilka strategier 
man ska arbeta med blir frågan vad 
dessa ska fyllas med. Ett logiskt och 
effektivt sätt att tänka här är att man 
ska fylla strategierna med innehåll 
där det finns stor potential. Om man 
bedömt att byrån har stark specia-
listkompetens samtidigt som man 
kartlagt att användandet av sociala 
medier växer för relevanta mål-
gruppsbranscher indikeras att man 
bör aktivera och synliggöra kompe-
tensen i sociala medier genom att 
hantera detta som ett innehållsav-
snitt i en kommunikationsstrategi. 
Det bildar ett strategiskt fokus - 
område. Om arbetet exempelvis vi-
sar att det finns en trend hos rele-
vanta köpare att vilja köpa av byråer 
som har en bra nivå på kvinnligt 
del ägarskap, och den aktuella byrån 
har en bra utgångspunkt, så bör 
detta omhändertas innehållsmäs-
sigt i en organisationsstrategi för att 
säkra upp fortsatt tillväxt av kvinn-
liga delägare.

Det här steget är det mest utma-
nande att lösa ut bland annat efter-
som det också tvingar fram ett ställ-
ningstagande kring vad man inte ska 
fokusera på eller till och med av-
veckla. Men ett väl genomfört arbe-
te här är också det som skapar den 
tryggaste känslan under de närmas-
te åren framåt eftersom alla förstår 
vikten av varför ledningen under af-
färsplanetiden kommer att arbeta 
med just de frågor man väljer att ar-
beta med.

Steg 5: Beslut
När processen tagits till och med 
steg 4 är det sannolikt så att flera 

frågor behöver mellanlanda hos sty-
relsen och till och med hos ägar-
kretsen. Det kan handla om allt från 
ompositionering, omskrivning av 
delägaravtal och beslut om en om-
organisation till avvecklingen av vis-
sa tjänster, funderingar kring sam-
manslagning med annan byrå med 
mera. I denna fas kommer det också 
att börja vara möjligt att se vilka in-
vesteringar som eventuellt behöver 
göras på kort och lång sikt och vilka 
delar som behöver transfereras in i 
det kommande budgetarbetet. Det 
är tillika en bra tid att göra en av-
stämning av vad som sades och upp-
fattades under steg 1, det vill säga 
initiativsteget, och känna in hur pro-
cessen landat, om justeringar av mål 
och förväntningar förändrats och så 
vidare.

Steg 6: Nyckeltal
Detta steg är det viktigaste för ut-
vecklingsarbetets effekt på sista ra-
den. De flesta byråer har behov av 
att utveckla sina tankar kring hur 
bolagets verksamhet mäts genom 
nyckeltal. Ofta är de enda nyckel-
talen som används hur många tim-
mar juristen ska arbeta och till vil-
ket arvode. Det finns dock väldigt 
många andra delfrågor att arbeta 
med för att öka lönsamheten och ef-
fektiviteten i bolaget. 

Min uppfattning är att ett av de 
främsta verktygen för att få en byrå 
att lyckas göra omställningen på 
det mest lönsamma sättet är att in-
vestera i ett enkelt business intelli-
gence-system som i realtid kan mäta 
prestation på olika nivåer i bolaget 
liksom belysa affären ur olika per-
spektiv. Exempel på det sistnämnda 
är vilka affärsområden som är mest 
belagda och lönsamma, vilka juris-
ter och affärsområden som drar in 
flest nya uppdrag, vilka jurister som 
lägger ut mest arbete, vilka klienter 
som är mest lönsamma, vilka tjäns-
ter byrån totalt säljer mest respekti-
ve minst av, hur de biträdande juris-
ternas tid hanteras av delägarna och 
så vidare.

Genom ett begåvat uppbyggt sys-
tem med rätt nyckeltal kommer vd 
och styrelse liksom affärsområdes-

ansvariga att kunna följa och leda 
enskilda personer och grupper mot 
uppsatta mål på ett konstruktivt 
sätt. Ledningen kommer också lö-
pande att få insikter om affären som 
hjälper dem att ta rätt affärsmässiga 
beslut om vad bolaget bör göra mer 
respektive mindre av och så vidare. 

Ett gemensamt system (som na-
turligtvis läggs med olika behörig-
hetsgrad beroende på funktion i 
bolaget) tvingar också fram en av 
de viktigaste parametrarna för en 
förflyttning från individfokus till vi-
fokus. Systemet ger underlag för ett 
gemensamt språk och att i löpan-
de information kunna kommunice-
ra om bolagets prestation och olika 
gruppers utmaningar eller fram-
gångar snarare än individens. Detta 
skapar den inte sällan saknade till-
sammanskänslan som många yngre 
jurister ger uttryck för att sakna. 
Alla vill vi tillhöra, och ingen vill 
känna sig ensam, inte minst i den 
prestations- och resultatinrikta-
de byråvärlden. Kommunikationen 
runt siffror som tidigare upplevdes 
som stressande kan i stället bli nå-
got positivt och teambyggande.

Steg 7: Genomförande
Det avslutande steget för processen 
är en gemensam bolagsdag där arbe-
tet summeras steg för steg. Därvid 
sker en validering av att alla har va-
rit med och bidragit till den vision 
och position som ledningen beslutat 
om liksom vilka strategier som un-
der den närmsta tiden kommer att 
ta bolaget till de satta målen.

Under summeringen presente-
ras också nyckeltalen översiktligt, 
liksom eventuella organisations-
förändringar. Därefter kan arbetet 
överlämnas på lednings-/affärsom-
rådesnivå med uppdraget att dels ta 
fram innehållspunkter i respektive 
strategi och dels ta fram en årsplan 
för det första affärsplaneåret.

I denna slutfas bestämmer också 
ledningen i vilken form affärsplanen 
ska kommuniceras, och det kommer 
att stå klart vilka frågor man det 
närmsta året behöver jobba med på 
bolagsnivå. Det kan exempelvis vara 
att övergripande öka kompetensen 
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inom sociala medier hos medarbe-
tarna för att nå ut med budskapet, 
definiera och paketera om tjänste-
erbjudandet eller öka kompetensen 
kring hållbarhetsfrågor och försälj-
ning.

Den tid som följer efter affärs- 
planens färdigställande är lika 
viktig som planen i sig. För att de 
goda intentionerna ska förverkligas 
och leda till ekonomiska resultat, 
krävs ett fortsatt tydligt ledarskap 
och en löpande och transparent dia-
log mellan ägare och ledning. Orga-
nisationen behöver få tydliga års-
planer och delmål, och ledningen 
behöver hitta delsegrar att fira längs 
vägen. Personalens känsla och vilja 
behöver följas upp, liksom ägarnas 
ambassadörskap måste hållas vid liv 
med mera. Det kan låta svårt men är 
i själva verket en inspirerande och 

väldigt rolig resa som alla som va-
rit med och skapat planen vill vara 
med på!

AVSLUTNING
Insatsen i tid och pengar för att göra 
ett ordentligt avstamp inför fram-
tiden och gå från traditionell advo-
katbyrå till ett modernt bolag som 
säljer kvalificerade juristtjänster un-
der ett attraktivt varumärke är den 
bästa investeringen dagens advo-
katbyrå kan göra. Det är helt enkelt 
svårt att undvika att göra den resan 
om man på kort sikt, och helt klart 
på lång sikt, vill vara en spelare att 
räkna med. Konkurrensen kommer 
inte att minska, kartan kommer att 
fortsätta ritas om och det minsta 
en genomarbetad affärsplan gör är 
att byrån förstår sin plats på kartan 
och hur man kan välja att vara med 

och rita om kartan. I många fall kan 
en genomarbetad plan tillsammans 
med en dedikerad ägarkrets göra att 
byrån på kort tid omvandlas till ett 
studenternas och morgondagens kli-
enters förstahandsval, och det gene-
rationsskifte som många byråer står 
inför kommer att kunna hanteras 
smidigare och mer strukturerat. 

Man kan fråga sig varför advokat-
byråer överhuvudtaget skulle skilja 
sig från andra bolag vad avser beho-
vet av att ha en professionell plan, 
nycklar för att mäta affären, mål och 
resultat med samt närvaron av en 
professionell ledning som styr verk-
samheten och utvecklar medarbe-
tarna. Jag tror att tiden när det fanns 
ett relevant svar på den frågan se-
dan länge är förbi.

Sabine Söndergaard   
Managementkonsult
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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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Hur ska en advokat agera när 
klienten och motparten vill an-
vända honom eller henne som 
mellanhand för pengar eller 
handlingar? Ett nytt beslut från 
disciplinnämnden ger vägled-
ning.  

Beslutet rör en tvist 
mellan ett företag 
och en privatperson 
om ett projekt och 
ett antal obetalda 
fakturor. Företaget 
avbröt sitt arbete på 
projektet eftersom 
kunden inte betalat 
sina fakturor, kun-
den krävde att ar-
betet skulle fortsät-
ta för att betalning 
skulle göras.

De båda parterna, varav kun-
den anlitat advokat, avtalade att 
betalningen skulle sättas in på 
ett klientmedelskonto hos ad-
vokaten, för att sedan betalas ut 
till företaget sedan det levererat 
visst utlovat material till projek-
tet. Innan pengarna betalats ut 
instruerades advokaten dock av 
sin klient att föra tillbaka belop-
pet till klienten, vilket han också 
gjorde. Företaget anmälde då ad-
vokaten till disciplinnämnden.

disciplinnämndens bedömning blev att 
advokaten, genom att inte tydligt 
informera företagets företrädare 
om att utbetalningen var bero-
ende av klientens instruktioner, 
åsidosatt sina plikter som ad-

vokat. Nämnden kritiserar ock-
så advokaten för att denne inte 
snabbt återkopplat till motpar-
ten när situationen med klient-
medelskontot uppkom. Påfölj-
den blev en erinran. 

Advokat Biörn Riese är le-
damot av disciplin-
nämnden. Efter 
40 år på advokat - 
byrå känner han 
igen situationen och 
har många gånger 
haft skäl att funde-
ra över rollen som 
mellanhand mellan 
klienten och mot-
parten. I Biörn Rie-
ses fall har det oftare 
handlat om ett doku-
ment, som ett aktie-
brev, än pengar, men 

frågeställningen blir densamma, 
påpekar han. 

– Jag kan förstå att man som 
advokat försöker vara pragma-
tisk och underlätta till exempel 
en transaktion, men advokaten 
är bunden av instruktioner från 
sin klient och klienten kan ändra 
dessa. Det måste man vara tydlig 
med även gentemot motparten, 
fastslår Biörn Riese.

informationsskyldigheten bygger på 
att advokaten, förutom klient-
lojalitet, också är skyldig att 
visa omsorg om och viss lojali-
tet även med motparten, påpe-
kar Biörn Riese. En annan fråga, 
som möjligen till och med skul-
le kunna prövas rättsligt, är om 

en advokat som förbundit sig att 
betala ut en summa pengar eller 
lämna över ett dokument i och 
med detta själv kan anses ha in-
gått ett civilrättsligt bindande 
avtal med en part – ett avtal som 
då krockar med advokatetikens 
krav på klientlojalitet. 

enligt biörn riese är det generellt 
ingen bra idé att agera mellan-
hand mellan klienten och mot-
parten, varken när det gäller 
pengar eller handlingar. Ett bätt-
re alternativ kan då vara att pla-
cera pengarna hos en tredje part, 
exempelvis en så kallad escrow-
agent. Escrow-agenter förvarar 
pengarna eller egendomen un-
der tiden en transaktion avslutas 
eller en tvist löses, för att sedan 
fördela ut den i enlighet med av-
tal.  Det blir en tydlig roll.

Om advokaten ändå bestäm-
mer sig för att spela rollen som 
mellanhand är alltså just tydlig-
heten central. 

– I det läget måste du som ad-
vokat upplysa motparten om 
att ditt handlande är beroende 
av instruktioner från din klient, 
säger Biörn Riese och tillägger 
att kritiken i det aktuella ären-
det handlar just om att advoka-
ten inte var tydlig i förhållande 
till motparten. 

det beskrivna beslutet kan bestäl-
las från Advokatsamfundets 
kansli via e-post info@advokat-
samfundet.se eller på telefon 
08-459 03 00. UÖ

Svår balansgång när 
advokaten blir mellanhand

LOJALITETSPLIKTER

Disciplinnämnden behandlade förra året 647 ärenden. 
Alla beslut är skriftliga och sänds efter justering till 
parterna och till JK, som utövar tillsyn över disciplin-
verksamheten. 

Disciplinnämnden kan, enligt 51 § andra stycket i 
Advokatsamfundets stadgar, besluta att offentliggöra 
beslut. Detta görs med beslut som är av principiellt 
intresse och som kan vara vägledande för ledamöterna 
och tydliggöra god advokatsed.

De disciplinnämndsbeslut som offentliggörs publice-
ras på Advokatsamfundets webbplats och i tidskriften 
Advokaten. 

På Advokatsamfundets webbplats finns möjlighet att 
söka i samtliga publicerade disciplinbeslut tillbaka till år 
1998. Besluten kan också sorteras efter år. 

Alla beslut från disciplinnämnden kan beställas från 
Advokatsamfundets kansli via e-post info@advokatsam-
fundet.se eller på telefon 08-459 03 00. 

OM DISCIPLINNÄMNDENS BESLUT

Biörn Riese.
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Wallander ny 
vice ordförande 
Vid fullmäktigemötet i Stockholm 
den 2 juni avgick disciplinnämn-
dens vice ordförande Leif Ljung-
holm. Han ersattes av Magnus 
Wallander som vice ordförande 
för tiden 1 juli 2022 – 30 juni 2026. 
Till nya ledamöter av disciplin-
nämnden valdes Sten Bauer och 
Lars Kruse för tiden 1 juli 2022 – 
30 juni 2026.

Fullmäktige: Ja till 
ändrade stadgar 
Advokatsamfundets fullmäktige 
godkände de föreslagna stadge-
ändringarna, om inrättande av 
en straffavgiftsnämnd som ska 
pröva överklaganden av beslut 
om straffavgift. Nämnden ingår 
i ett arbetsgruppsförslag om en 
höjning av den högsta straffavgif-
ten till 250 000 kronor.

I och med fullmäktigebeslutet 
kan nu Advokatsamfundet hem-
ställa hos Justitiedepartementet 
om ändringar i rättegångsbalken 
och hos regeringen om att den 
ska fastställa stadgarna.

Lär mer om etik och 
god advokatsed
Advokatsamfundets utbildnings-
verksamhet Advokatakademien 
fortsätter under hösten att erbju-
da kostnadsfria kurser på temat 
Advokatetik och god advokatsed. 
Kursen innefattar en genomgång 
av de grundläggande reglerna 
och senare praxis, liksom även 
den formella handläggningen av 
disciplinärenden. Kursen ges vid 
ett flertal tillfällen under hösten i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, 
och kan räknas in i fortbildnings-
kravet för advokater (5 kurs-
timmar).

Magnus Wallander.



Cyberangreppen fortsätter att öka – vilka åtgärder har er byrå vidtagit? 
Här är 10 tips för att minska riskerna.

Marknadsföringsmaterial. Copyright © 2022 Willis Towers Watson. All rights reserved. 
Sveriges advokatsamfunds cyberförsäkring förmedlas av försäkringsförmedlaren  
Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. 

1. Påminn om policys och riktlinjer 
Om ni inte redan har policys och riktlinjer för 
distansarbete och cybersäkerhet – ta fram 
det. Om ni redan har det – påminn om dem!

2. Använd VPN och skydda er trafik
Ett VPN utgör en krypterad tunnel för er 
internettrafik, så att utomstående inte kan ta 
del av innehållet. Det starkaste skyddet får ni 
med ett VPN med flerfaktors-autentisering. 
Om ni inte redan har ett VPN, sätt upp ett.  

3. Kräv lösenordskyddade nätverk
Även om inget WiFi är helt säkert, är privata 
och lösenordskyddade nätverk avsevärt  
mer säkra än publika sådana. Kräv att alla  
medarbetare använder skyddade nätverk. 

4. Hänvisa till godkända verktyg
Påminn om vilka chatt-, video- och mejl- 
verktyg som ska användas i kontakten med 
kollegor, kunder och andra aktörer. Bedöm 
risken för att utomstående kan höra eller se 
informationen som förmedlas. 

5. Lösenordskydda och lås enheter 
Kräv att medarbetare använder säkra  
lösenord som innehåller bokstäver, siffror  
och specialtecken. Undvik att använda  
samma lösenord på olika enheter/konton. 

6. Underhåll/uppdatera antivirusprogram
Påminn medarbetare om att installera och 
regelbundet uppdatera adekvata antivirus- 
program på alla privata enheter (dator, surf-
platta, telefon m.m.) som används för distans- 
arbete. Se till att uppdatera de enheter som ni 
tillhandahåller er personal.
 
7. Stäng av datorn när den inte används
Uppmuntra medarbetare till att stänga av 
datorn. När datorn är avstängd är den inte 
tillgänglig för attacker eller intrång.

8. Gör backuper regelbundet
Att göra säkra backuper är viktigt för att 
förhindra kritiska verksamhetsavbrott i 
händelse av en cyberattack. Gör backuper 
regelbundet, minst veckovis, gärna oftare.

9. Uppmuntra till vaksamhet på phishing
Var medvetna om att kriminella kommer att 
utnyttja situationen när fler arbetar på distans. 
Alla medarbetare behöver vara extra vaksamma 
på inkommande mejl/sms och att undvika att 
klicka på länkar eller öppna filer i dessa. 

10. Samla erfarenheter för framtiden
När verksamheten återgår till normalläge – 
eller det nya normala – utvärdera hur arbetet 
fungerat och förbered för framtida scenarier. 

Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp 
som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring har ni bättre 
beredskap för att hantera cyberangrepp om skadan väl inträffat.  

Kontakta Advokatservice hos WTW så berättar vi mer: 
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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Mellan 2009 och 2020 var du 
adjungerad professor i associa-
tionsrätt vid Uppsala universitet. 
Nu återupptar du din akademiska 
verksamhet som adjungerad pro-
fessor i samma ämne vid Stock-
holms universitet. Vad har fått 
dig att återvända till akademien?

– Jag har egentligen aldrig 
lämnat akademien – jag föll för 
åldersstrecket i högskoleförord-
ningen (högst 12 år som adjunge-
rad professor vid ett universitet) 
sista december 2020, men har 
fortsatt undervisa som vanligt 
i både Uppsala och Stockholm.

Hur kom du ursprungligen att 
börja undervisa vid universitetet?

– Vägen in till läraruppdraget 
gick via doktorandutbildningen. 
När jag påbörjade doktorand-
studierna i mitten på 1990-talet, 
trodde jag att undervisning var 
en obligatorisk del av forskarut-
bildningen. Så lite tveksam knal-
lade jag upp till professor Lars 
Pehrson på fakulteten i Stock-
holm och sa: ”Här är jag, beredd 
att börja undervisa.” Lars, å sin 

sida, tyckte väl att det var bra 
med ytterligare arbetskraft, och 
de hade behov, så jag fick börja 
undervisa. Sedan upptäckte jag 
hur kul det var!

Har du nytta av din akademiska 
verksamhet i advokatyrket? Gör 
din undervisning dig till en bättre 
advokat?

– Tveklöst. De fördjupade 
kunskaper som jag får i min aka-
demiska verksamhet hjälper mig 
att lösa problem i verkliga livet, 
vilket är till nytta för klienterna.

Och är det en fördel att vara 
verksam som advokat för den 
som är akademisk lärare i juri-
dik?

– Ja, det går åt båda håll – min  
praktiska verksamhet hjälper 
mig att hitta områden som behö-
ver utforskas i mer djup än man 
har tid med inom ramen för ett 
pågående klientuppdrag.

På vilka kurser ska du under-
visa?

– Vi har inte riktigt bestämt 

det än, men det är naturligt att 
min huvudsakliga verksamhet 
kommer att ligga dels inom den 
grundläggande associations-
rätten på femte terminen, dels 
i olika specialkurser i bolags-, 
aktiemarknads- och börsrätt. 
Eventuellt kommer jag även att 
ta fram en ny specialkurs.

Har du funderat på hur länge du 
vill stanna som adjungerad pro-
fessor?

– Jag tycker det är väldigt ro-
ligt med det akademiska, så jag 
stannar nog så länge de vill ha 
mig.

Vid Advokatsamfundets full-
mäktigemöte den 2 juni var du 
mötesordförande. Skilde sig upp-
draget från gängse ordförande-
uppdrag?

– Det var kanske lite färre frå-
gor och synpunkter från full-
mäktige än det brukar vara från 
aktieägare vid bolagsstämmor.

Hade du förberett dig inför några 
särskilda utmaningar?

– Nej, men jag läser alltid på 
Claes Beyers utmärkta artikel 
om bolagsstämma inför varje 
stämmosäsong för att fräscha 
upp minnet om exempelvis hur 
komplicerade omröstningar bör 
hanteras [red. anm.: Claes Beyer, 
”Om beslut på bolagsstämma”, 
SvJT 1996 s. 681 ff.]. Jag läste 
även på reglerna i Advokatsam-
fundets stadgar om ändring av 
stadgarna, som ju är lite speciel-
la i ett associationsrättsligt per-
spektiv.

Var några moment under mötet 
speciellt intressanta eller ovän-
tade?

– Inget oväntat, men det är 
ju inte var dag man medverkar 
till att ändra samfundets stad-
gar, så det var både roligt och 
intressant. Om vi inte hade fått 
ja-röster från minst ¾ av det to-
tala antalet fullmäktige, så hade 
beslutet fått fattas vid ännu en 
stämma och då med ²⁄³ majoritet. 
Men nu blev det som sagt enhäl-
ligt bland närvarande fullmäkti-
ge, och det räckte med råge.

Kunskaperna från min akademiska 
verksamhet är till nytta för klienterna

DET GÅR ÅT BÅDA HÅLL 
– MIN  PRAKTISKA VERK

SAMHET HJÄLPER MIG 
ATT HITTA OMRÅDEN SOM 

BEHÖVER UTFORSKAS 
I MER DJUP ÄN MAN HAR 

TID MED INOM RAMEN 
FÖR ETT PÅGÅENDE 
KLIENTUPPDRAG.

MÅNADENS ADVOKAT

CARL SVERNLÖV
Advokat Carl Svernlöv, Baker 
McKenzie i Stockholm, har blivit 
adjungerad professor i associa-
tionsrätt vid juridiska institutio-
nen på Stockholms universitet.

AKTUELLT

Cyberangreppen fortsätter att öka – vilka åtgärder har er byrå vidtagit? 
Här är 10 tips för att minska riskerna.

Marknadsföringsmaterial. Copyright © 2022 Willis Towers Watson. All rights reserved. 
Sveriges advokatsamfunds cyberförsäkring förmedlas av försäkringsförmedlaren  
Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar. 

1. Påminn om policys och riktlinjer 
Om ni inte redan har policys och riktlinjer för 
distansarbete och cybersäkerhet – ta fram 
det. Om ni redan har det – påminn om dem!

2. Använd VPN och skydda er trafik
Ett VPN utgör en krypterad tunnel för er 
internettrafik, så att utomstående inte kan ta 
del av innehållet. Det starkaste skyddet får ni 
med ett VPN med flerfaktors-autentisering. 
Om ni inte redan har ett VPN, sätt upp ett.  

3. Kräv lösenordskyddade nätverk
Även om inget WiFi är helt säkert, är privata 
och lösenordskyddade nätverk avsevärt  
mer säkra än publika sådana. Kräv att alla  
medarbetare använder skyddade nätverk. 

4. Hänvisa till godkända verktyg
Påminn om vilka chatt-, video- och mejl- 
verktyg som ska användas i kontakten med 
kollegor, kunder och andra aktörer. Bedöm 
risken för att utomstående kan höra eller se 
informationen som förmedlas. 

5. Lösenordskydda och lås enheter 
Kräv att medarbetare använder säkra  
lösenord som innehåller bokstäver, siffror  
och specialtecken. Undvik att använda  
samma lösenord på olika enheter/konton. 

6. Underhåll/uppdatera antivirusprogram
Påminn medarbetare om att installera och 
regelbundet uppdatera adekvata antivirus- 
program på alla privata enheter (dator, surf-
platta, telefon m.m.) som används för distans- 
arbete. Se till att uppdatera de enheter som ni 
tillhandahåller er personal.
 
7. Stäng av datorn när den inte används
Uppmuntra medarbetare till att stänga av 
datorn. När datorn är avstängd är den inte 
tillgänglig för attacker eller intrång.

8. Gör backuper regelbundet
Att göra säkra backuper är viktigt för att 
förhindra kritiska verksamhetsavbrott i 
händelse av en cyberattack. Gör backuper 
regelbundet, minst veckovis, gärna oftare.

9. Uppmuntra till vaksamhet på phishing
Var medvetna om att kriminella kommer att 
utnyttja situationen när fler arbetar på distans. 
Alla medarbetare behöver vara extra vaksamma 
på inkommande mejl/sms och att undvika att 
klicka på länkar eller öppna filer i dessa. 

10. Samla erfarenheter för framtiden
När verksamheten återgår till normalläge – 
eller det nya normala – utvärdera hur arbetet 
fungerat och förbered för framtida scenarier. 

Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp 
som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring har ni bättre 
beredskap för att hantera cyberangrepp om skadan väl inträffat.  

Kontakta Advokatservice hos WTW så berättar vi mer: 
08-546 359 60 eller advokatservice@willis.com
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AKTUELLT Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Nya uppdrag och utmärkelser
l Advokat Marek Keller och 
Jonatan Schytzer, universitets-
lektor, har tilldelats 2022 års 
insolvensrättsliga stipendium 
av Stiftelsen Insolvensrättsligt 
Forum. 
l Mia Falk, ansvarig för gruppen 
corporate crime and compli-
ance på Vinge, har valts in i den 
internationella organisationen 
Association of Corporate Investi-
gators rådgivande panel som 
antikorruptions- och utrednings-
rådgivare.
l Advokat Linda Landén, del-
ägare på Sandart & Partners, 
har utsetts till ny ledamot i ICC 
Sveriges nomineringskommitté. 
Nomineringskommittén ansvarar 
för att bistå ICC i nomineringen 

av skiljedomare till tvister i ICC 
International Court of Arbitration 
(skiljedomstolen).
l Advokaten Erik Öhrskog har 
inträtt som ny delägare på Lind-
skog Malmström Advokatbyrå.
l Advokat Ulf Djurberg har an-
slutit till Magnusson, där han blir 
chef för en nyinrättad enhet för 
compliance och konkurrensrätt.
l Anders Fernström har ut-
setts till ny COO vid DLA Pipers 
verksamhet i Stockholm. Fern-
ström kommer närmast från en 
roll som verksamhetschef på 
Hongkongs största advokatbyrå 
Deacons.
l Christopher Spreigl har av 
Stockholm Centre for Commer-
cial Law tilldelats Advokatvän-

nernas uppsatsstipendium i 
kommersiell rätt – SCCL-priset 
– om 20 000 kronor. Han fick 
priset för sin examensuppsats 
”Natura gäldenärens avhjälpan-
derätt” vid juridiska institutionen, 
Stockholms universitet.
l Bob Nilsson Hjorth har utsetts 
till hovrättslagman i Hovrätten 
över Skåne och Blekinge.
l Magnus Wiklund är nyutsedd 
lagman vid Ångermanlands 
tingsrätt.
l Ulrika Melin har utsetts till 
lagman vid Förvaltningsrätten i 
Karlstad.
l Magnus Hermansson blir ny 
chefsrådman vid Nacka tingsrätt, 
mark- och miljödomstolen.
l Dag Cohen har utsetts till 

chefsrådman vid Lunds tingsrätt. 
l Folkrättsjuristen Hanna 
Gerdes har valts till ny styrel-
seordförande för Civil Rights 
Defenders.
l Crystal Nkrumah, Vincent 
Fach och Steffi Mary Punnose, 
samtliga studenter på magister-
programmet i internationell 
kommersiell skiljedomsrätt 
(ICAL) vid Stockholms universi-
tet, tog hem förstaplatsen i den 
internationella rättegångstäv-
lingen Sports Arbitration Moot, 
som avgjordes vid Fifas hög-
kvarter i Zürich.
l Caroline Falconer har utsetts 
till biträdande generalsekrete-
rare i Stockholms handelskam-
mares skiljedomsinstitut SCC.

Ukrainska studenter 
på Advokatsamfundet
Onsdagen den 4 maj tog Advokat-
samfundet emot en grupp ukrain-
ska juridikstudenter på studiebe-
sök i Tryggerska villan.

Studenterna är i Sverige för att 
göra praktik på svenska advokat-
byråer inom projektet ”Safe Har-
bor 4 UA Students” som startats 
av forskaren Patricia Shaugh-
nessy, verksam på Stockholms 
universitet. Tanken är att studen-
terna ska få arbetslivserfarenhet 
och utbildning, och erbjudas so-
ciala aktiviteter i en trygg miljö.

Vid mötet diskuterades den 
ryska invasionen av Ukraina och 
det hölls allmänna diskussioner 
om advokatyrket i Ukraina och 
Sverige.

Peter Danowsky prisad av samer
Advokat Peter Da-
nowsky har tilldelats 
Svenska Samernas 
Riksförbunds, SSR:s, 
hederspris för sitt långa 
arbete som ombud för 
Girjas sameby i proces-
sen mot staten avseen-
de upplåtelse av jakt och fiske 
ovan odlingsgränsen. I motive-
ringen sägs bland annat: ”Peter 
Danowsky har under den långa 
rättsprocessen som pågick un-
der tolv år visat en stor ödmjuk-

het och respekt i sam-
arbetet med både Girjas 
sameby och SSR. Hans 
engagemang, nyfikenhet 
och tålamod har sträckt 
sig långt utanför juridi-
kens ramar, något som 
uppskattats av samtliga 

parter som varit involverade i 
denna unika rättsprocess.”

Peter Danowsky tog emot 
priset vid SSR:s landsmöte i 
Skellefteå/Syöldahte onsdagen 
den 1 juni. 

Gå med samfundet i Prideparaden
I år deltar Advokatsamfundet 
för första gången i Stockholm 
Pride Parade, till förmån för 
att stärka hbtq+-personers 
livssituation och rättigheter.

– Det är viktigt att samfun-
det visar att vi står upp för 
alla människors rättigheter. 
Att gå med i Prideparaden är ett sätt att delta i samhällsdebatten, spe-
ciellt då Pridefestivalen i år har temat ”Dags att bekänna färg”, säger 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som hoppas att så många 
som möjligt vill gå med under samfundets flagga i paraden.

Prideparaden äger rum den 6 augusti klockan 13:00 med start på 
Norr Mälarstrand och avslutning på Östermalms IP i Stockholm. Anmäl 
gärna ditt deltagande till info@advokatsamfundet.se. 
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Ahlberg, Kerstin: Arbetsmiljö-
lagen : med kommentarer 
(15. uppl. Prevent, 2021. 
178 s.)  

Andersson, Charlotte: Delgiv-
ningslagstiftningen : en kom-
mentar / Charlotte Andersson, 
Stieg Synnergren (3. uppl. 
 Norstedts Juridik. 259 s.)

Andersson, Mari: Inkomstskatte-
lagen : en kommentar. D. 1–2 / 

Mari Andersson, Mattias Dahl-
berg, Anita Saldén Enérus 
och Ulf Tivéus (22. uppl.  
Norstedts Juridik. 2137 s.  
Gula biblioteket)

Bern, Agneta: Arbetsrättens be-
grepp A-Ö 2022 / Agneta Bern, 
Helene Sjöman (7. uppl. Åhn-
berg. 84 s.)    

Bernitz, Hedvig: Metodövningar i 
statsrätt / Hedvig Bernitz, Julia 
Dahlqvist, Evelina Lund, Lena 
Sandström (Norstedts Juridik. 
159 s.)

BRÅ-rapport 2022:1: Välfärds-
brott mot kommuner och re-
gioner : fel och oegentligheter 
bland företag och föreningar / 
Henrik Angerbrandt, Johanna 
Skinnari, Anna Jonsson. (BRÅ, 
2022. 149 s.)

Festskrift til Palle Bo Madsen / 
Birgit Liin, Hans Henrik Edlund, 
Susanne Karstoft og Torsten 
Iversen, red. (København : Djøf 
Forlag, 2021. 803 s.)

Flygt, Olle: Processjuristens dom 
: och råd till andra, m.m. / av 

och med Olle Flygt ; med il-
lustrationer av Calle Åkerdahl 
Flygt (Jure. 225 s.)

Gustafsson, Charlotta: Det 
brottsförebyggande arbetet i 
Sverige : nuläge och utveck-
lingsbehov 2022 (Brottsföre-
byggande rådet. 74 s.)

Göransson, Marie: Äganderätts-
presumtionen i 4 kap. 19 § ut-
sökningsbalken : familjerättsli-
ga perspektiv (Lund University. 
529 s. Diss. Lunds universitet, 
2022)

 LÄSTIPS

Barnförhör : att få vetenskap och juridik att 
fungera i praktiken
Författare: Annelie 
S. Larsson, Rickard 
L. Sjöberg
Förlag: Student-
litteratur
Boken för samman den 
forskningsbaserade 
kunskap som vuxit 
fram från en rad olika 
kunskapsområden 
kring barnförhörsme-
todik de senaste årtiondena med praktiska råd 
och anvisningar om hur man ska göra när man 
planerar och genomför förhör med barn i olika 
situationer – som målsägande, som vittnen 
eller som misstänkta. Fokus ligger på barn-
intervjuns teori och praktik där man bland 
annat går igenom minnesprocessen, multidis-
ciplinär samverkan och barnahus, det juridiska 
regelverket kring barnförhör och användning-
en av tolk vid vid polisförhör med barn. 

Ekonomisk familjerätt
Författare: Folke 
Grauers
Förlag: Norstedts 
Juridik
Här behandlas rätts-
reglerna om makars 
och sambors egendom 
samt reglerna om 
arv, testamente och 
boutredning. Förfat-
taren förklarar de ofta 
komplicerade reglerna 
och ger exempel på avtal och andra rätts-
handlingar som exempelvis äktenskapsförord 

och testamenten, och tydliggör med uppställ-
ningar och sifferexempel. I denna uppdaterade 
upplaga har författaren fört framställningen 
à jour fram till mars 2022. Första upplagan av 
boken, då med titeln Familjerätt i vardagslag, 
kom ut redan 1992.

 FESTSKRIFT

Festskrift till 
Maarit Jänterä-
Jareborg, red.  
Marie Linton, 
Mosa Sayed, 
Iustus
Maarit Jänterä-
Jareborg tillägnas 
denna festskrift 
med anledning av 
hennes avgång 
från professuren i 
internationell privat- och processrätt vid Upp-
sala universitet, en befattning hon innehaft 
i över 20 år. Hon uppmärksammas för sina 
insatser inom rättsvetenskapen, som lärare, 
handledare, författare, expert och för sina 
omfattande europeiska och internationella 
engagemang. Flertalet av bidragen, skrivna 
av vänner och kollegor, anknyter till Maarit 
Jänterä-Jareborgs egna forskningsområden, 
den internationella privat- och processrätten 
och den internationella familjerätten.

 AVHANDLING
Markåtkomstersättning av Marc Landeman, 
Uppsala universitet
Avhandlingen behandlar ersättningssystemet 
vid tvångsvis markåtkomst. Hur ska den eko-
nomiska kompensationen bestämmas till en 
fastighetsägare som blivit utsatt för en expro-
priation eller annan tvångsvis markåtkomst 
och vad är en skälig och rättvis ersättning om 
man tvingas avstå från hela eller delar av sin 
markegendom? 

Dessa två klassiska frågeställningar inom 
marklagstiftningen utgör huvudtemat i av-
handlingen där läsaren guidas genom det 

fastighetsrättsliga ersättningssystemet och 
hur dagens ersättningsregler ska förstås och 
tillämpas. Även andra anslutande frågor kring 
ersättningen tas upp till behandling i avhand-
lingen. Sammantaget dras slutsatsen att det 
nuvarande ersättningssystemet med ett och 
samma påslag för alla typer av markåtkomst-
situationer bör reformeras och ges en större 
flexibilitet. 

 DE LEGE 2021
Law, AI and digi-
talisation, ed. 
Katja de Vries and 
 Mattias Dahlberg
Digitaliseringen 
och den snabba 
utvecklingen 
av AI och nya 
teknologier kall-
las ibland för den 
fjärde industriella 
revolutionen som 
kommer påverka 
många branscher 
i grunden och ge upphov till nya juridiska pro-
blem. Årets utgåva av årsboken De lege tar ett 
helhetsgrepp kring fenomenet och innehåller 
artiklar som alla behandlar ämnen relaterade 
till AI, digitaliseringen och juridiken. Artiklarna 
tar bland annat upp vilka rättsområden som 
berörs av AI, vilka juridiska utmaningar som 
kan uppstå och juridiska perspektiv på digitali-
seringen i praktiken inom exempelvis sjukvård 
och skola. De lege ges ut av juridiska fakulte-
ten vid Uppsala universitet.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 ÖPPETTIDER I SOMMAR
Biblioteket har öppet hela sommaren. Mellan måndag 27/6 och tisdag 16/8 har vi sommartid och stänger lite tidigare. Vardagar 8.30–16.00, lunchstängt 12–13.Från och med onsdag 17/8 gäller ordinarie öppettider.
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AKTUELLT

Holmgård, Lars: Notarietvistemål 
(3. uppl. Norstedts Juridik. 
366 s.)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en 
kommentar / Leif Holmqvist, 
Rune Thomsson, Elisabeth 
Ahlinder (13. uppl. Norstedts 
Juridik. 913 s. Blå biblio- 
teket)

Månsson, Catharina: Studier 
rörande påföljdspraxis m.m 
/ Catharina Månsson, Björn 
Hansson, Martin Borgeke 
(7. uppl. Jure. 1960 s.)

Rechtswörterbuch / herausge-
geben von Dr. Klaus Weber 
(24., neu bearb. Aufl. München : 
C. H. Beck. 1989 s.)

Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella 
instrument / Ulf Tivéus, Sara 
Jacobsson (3. uppl. Norstedts 
Juridik. 479 s.) 

Törnqvist, Tomas: Handläggning 
inom socialtjänstens familjerätt 
: om faderskap, föräldraskap, 
adoption, vårdnad och yttran-
den (Norstedts Juridik. 372 s.)   

Warnling Conradson, Wiweka: 
Statsrättens grunder / Wiweka 
Warnling Conradson, Hedvig 
Bernitz, Lena Sandström, Karin 
Åhman (7. uppl. Norstedts Juri-
dik. 320 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Generalsekreteraren 
om framtidens juridik
Reflektera över hur du är som 
person och vilka dina drivkrafter 
är – men skaffa dig också erfaren-
heter utanför juridiken. De tipsen 
gav Advokatsamfundets general-
sekreterare Mia Edwall Insulander 
när webbtidningen Dagens Juridik 
frågade om råd till juriststudenter 
och ”nykläckta” jurister.

Råden kom den 13 maj i en 
större artikel, där Mia Edwall In-
sulander och flera andra företrä-
dare för olika juristprofessioner 
gav sin syn på framtidens juridis-
ka landskap och arbetsmarknad.

Advokat Annica Boudin, inne-
havare av Järfälla Advokat-
byrå, är inriktad på barnrätt. 
Tillsammans med förskol-
läraren Sara Millberg har hon 
skrivit fyra böcker om fågeln 
Poff och hans vänner – böcker 
för förskolebarn om FN:s 
barnkonvention.

Vem kom på idén att skriva 
böcker för små barn om barn-
konventionen?

– Vi kom på idén tillsam-
mans då vi saknade litteratur 
för de yngsta barnen som tar 
upp just frågor om deras rät-
tigheter. Sara saknade det i för-
skolans värld och jag upplever 
ofta i ärenden där jag företrä-
der yngre barn att de inte är 
medvetna om sina rättigheter.

Hur speglas dina yrkeserfaren-
heter i innehållet?

– Den bok som mest åter-
speglar mina yrkeserfarenheter 
är boken ”Hoppe har en hem-
lighet”. Den handlar om Hoppe, 
som bär på en hemlighet som 
gör ont i magen. Den skrevs 
för att få barn att förstå att det 
är viktigt att berätta för vuxna 
så att de kan få 
den hjälp som 
de har rätt till. 
Jag företräder 
ofta barn som 
bär på hemlig-
heter de inte 
mår bra av. 

Jag har mött barn som inte har 
vetat vad en hemlighet är, och 
när vi har pratat om boken har 
de förstått och kunnat relatera. 
På så vis blir det lättare för barn 
att våga öppna sig och dela med 
sig av vad de har varit med om.

Hur har ni fördelat arbetet med 
innehållet?

– Vi har arbetat väldigt nära 
varandra under hela proces-
sen. Vi har illustrerat och skri-
vit om vartannat. Själva berät-
telserna har vi diskuterat fram 
utifrån artiklarna i barnkon-
ventionen och vad vi upplever 
att målgruppen är intresserad 

av och kan tänkas upp-
skatta när den 
läser böcker-
na. Boken om 
Hoppes hem-
lighet är en bok 
där vi verkligen 
har haft nytta 

av våra olika perspektiv. Jag 
som advokat när jag företräder 
barn och Sara som förskollära-
re i barngrupp har känt ett stort 
behov av att få de barn som bär 
på hemligheter som inte är bra 
att våga berätta om dem för en 
vuxen.

Vilka reaktioner har ni fått?
– Vi har fått fin respons. Bar-

nen tycker om böckerna som är 
färgglada och lockar deras in-
tresse. De tycker om att prata 
om händelserna och ger gärna 
egna exempel på situationer 
som böckerna återspeglar. Pe-
dagoger, lärare och föräldrar 
har uttryckt att de har saknat 
den här typen av böcker och att 
de är glada för att de kan an-
vända dem för att göra barnen 
medvetna om sina rättigheter. 
De har även berättat att böck-
erna har genererat många bra 
samtal med barnen.

FYRA FRÅGOR TILL … ANNICA BOUDIN

Förskolebarn lär om sina 
rättigheter i Poffböckerna

Fest med advokater 
skapade rubriker
”Johanssons drag i krisen – festa-
de med advokater”. Så löd rubri-
ken i Expressen den 3 juni, dagen 
efter att Kristdemokraterna och 
Liberalerna ställt sig bakom Sveri-
gedemokraternas misstroendeför-
klaring mot justitieministern. Den 
uppmärksammade festen var Ad-
vokatsamfundets årliga fullmäk-
tigemiddag på Operaterrassen, 
som i år gästades av just justitie-
ministern. Statsrådet höll också 
tal till advokaterna vid middagen, 
och tackade bland annat för deras 
hårda arbete för rättsstaten.
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BAKGRUND
Tingsrätt O meddelade i novem-
ber 2021 dom i mål nr T 20xxx-
xx. Advokat A var kärandeom-
bud och förordnad som biträde 
enligt rättshjälpslagen i målet.

Av domen framgår bl.a. föl-
jande. 

Ersättning till rättshjälpsbiträdet

Vissa allmänna utgångspunkter
Ett rättshjälpsbiträde har rätt till 
skälig ersättning för bl.a. arbete och 
tidsspillan som uppdraget har krävt. 
Ersättningen för arbete ska bestäm-
mas med utgångspunkt i den tidsåt-
gång som är rimlig med hänsyn till 
uppdragets art och omfattning. (Se 
27 § första stycket rättshjälpslagen.)

Byte av biträde får ske efter sär-
skilt tillstånd och bara om det finns 
särskilda skäl (26 § andra stycket 
samma lag). Vid biträdesbyte gäller 
att ersättning före beslutet om byte 
endast kan avse arbete som varit av 
mindre omfattning eller av bråd-
skande art (27 § tredje stycket).

A förordnades som rättshjälpsbi-
träde genom beslut om byte i mars 
2021 och har nu begärt ersättning för 
bl.a. 73 timmars arbete.

Ersättning för arbete innan biträdes-
bytet

A har begärt ersättning för 15,5 tim-
mars arbete som ska ha utförts in nan 
datumet för förordnandet. Tings-
rätten konstaterar att arbetet – som 
även i A:s kostnadsräkning är be-
nämnt ”B” – i stort sett motsvarar det 
arbete om 15 timmar som det tidiga-
re rättshjälpsbiträdet B redovisat in-
för biträdesbytet. B tillerkändes vid 
beslutet om byte begärd ersättning. 

Ersättning till ett rättshjälpsbi-
träde ska enligt 28 § första stycket 
fastställas i samband med att den 
rättsliga angelägenheten avgörs ge-
nom dom eller beslut eller när rätts-
hjälpsärendet avslutas på något an-
nat sätt. Ett biträde som har frånträtt 
sitt uppdrag i förtid kan få ett beslut 
om förskott på ersättning (se 24 § 
rättshjälpsförordningen [1997:404]). 
Såsom tingsrätten har beslutat i mars 
2021 kan det dock inte anses röra sig 
om ett beslut om förskott. Ersätt-
ningen till B ska därmed anses fast-
ställd genom beslutet i mars 2021. 
Även om fastställandet rätteligen 
skulle ha skett i samband med detta 
slutliga avgörande skulle det under 
alla omständigheter inte ha varit frå-
ga om något fastställande till A för 
det arbetet. De 15 timmar som redo-
visats av B och som utförts innan A 
förordnades berättigar alltså inte A 
någon ersättning som ska fastställas 
till henne.

A har därutöver i sin kostnadsräk-

ning tagit upp en post om 0,5 tim-
mar, märkt ”B”, från den 14 december 
2021, med koden ”Inledande åtgär-
der”. Den motsvarar inte någon post 
i B:s kostnadsräkning. Detta arbete 
tycks vara utfört flera månader innan 
A förordnades, av det rättshjälpsbi-
träde som då var förordnat. A kan 
inte heller anses ha rätt till ersätt-
ning för det arbetet.

Ersättning för arbete efter bytet
Avseende övrig nedlagd tid har 
57,5 timmar redovisats från och 
med datumet för förordnandet. Un-
der denna tid har i huvudsak följan-
de förekommit i målet. Ett yttrande 
gavs av käranden i april 2021, varef-
ter svaranden inkom med ett yttran-
de, vilket skickades för kännedom 
till käranden genom hans ombud. 
Upplysningar från Familjerätten 
och yttrande angående umgänges-
stöd inkom därefter och skickades 
för kännedom. Muntlig förberedelse 
hölls sedan, varvid parterna träffade 
en samförståndslösning. Målet boka-
des då även ut till huvudförhandling 
i november 2021.

Yttrande med nya interimistis-
ka yrkanden från svaranden inkom 
därefter i juli 2021, vilket käranden 
yttrade sig över. Svaranden yttra-
de sig sedan på nytt varefter tings- 
rätten, efter kontakt med käranden 
genom ombudet C, meddelade be-
slut.

I augusti 2021 förekom sedan viss 
kontakt med familjerätten, bl.a. med 
ett yttrande angående genomfört 
umgänge som skickades till parter-
na för kännedom.

Käranden framställde nya interi-

mistiska yrkanden genom yttrande 
i september 2021, vilket svaranden 
yttrade sig över. Efter viss ytterliga-
re skriftväxling meddelade tingsrät-
ten beslut.

I oktober 2021 inkom vårdnads-, 
boende- och umgängesutredning, 
vilken kommunicerades med parter-
na. Käranden begärde anstånd med 
att inkomma med samlad och slutlig 
bevisuppgift med anledning av dis-
kussioner om en överenskommelse. 
Parterna inkom med överenskom-
melse och begäran om stadfästelse 
senare i oktober 2021. Aktuell kost-
nadsräkning gavs in därefter.

Käranden i detta mål inkom även 
med en ansökan om verkställighet 
mot svaranden (Ä 12xxx-xx). Ansö-
kan återkallades därefter. Sedan mot-
parten fått yttra sig meddelade tings-
rätten beslut om avskrivning.

Bl.a. mot bakgrund av ovanståen-
de, och sett till målet i dess helhet, 
framstår den arbetstid efter bytet 
som har angetts i kostnadsräkning-
en – 57,5 timmar – som väl tilltagen 
i förhållande till vad uppdraget bör 
ha krävt. Det gäller även med beak-
tande av att det i uppdraget kan krä-
vas ett avsevärt arbete utan omedel-
bar anknytning till rättegången och 
att även tid för mer allmänna samtal 
och rådfrågning i stor utsträckning 
kan vara ersättningsgill, låt vara att 
även sådant arbete bör begränsas (jfr 
NJA 1985 s. 741 och NJA 1987 s. 58). 
För att så mycket arbete ska vara er-
sättningsgillt bör det enligt tingsrät-
tens mening krävas att åtgärderna 
förklaras på ett mer utförligt sätt än 
vad A har gjort i kostnadsräkningen. 
Angivna åtgärder är i detta fall myck-

4 Advokat hade till tingsrätten ingivit en kostnadsräkning som i 
flera avseenden innehållit felaktiga uppgifter. Varning. Beslutet 
publicerat i sin helhet.
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et allmänt hållna och saknar närmare 
upplysning om vad som avhandlats; 
ett stort antal poster är t.ex. endast 
angivna med ”Sms”, ”Telefonsamtal”, 
”Möte” eller ”Korspondens” (sic). 
Detta medför en särskild svårighet 
i att bedöma i vilken utsträckning 
begärd ersättning är skälig (jfr t.ex. 
NJA 1987 s. 58). Till detta kommer 
att kostnadsräkningen har utformats 
så att minsta åtgärd har angetts ta 
minst 15 minuter i anspråk, och an-
nars 30, 45, 60 minuter och så vida-
re. Det framstår som att angiven tid 
i hög utsträckning måste ha avrun-
dats uppåt.

Redan mot bakgrund av ovanstå-
ende finns det skäl att fastställa er-
sättningen till ett lägre belopp än vad 
A har begärt.

Därtill kommer att det finns pos-
ter i kostnadsräkningen som inte 
tycks motsvara vad som förekom-
mit i målet. Det rör sig t.ex. om ett 
e-postmeddelande till tingsrätten i 
juli 2021. Det kan konstateras att ett 
e-postmeddelande har skickats in 
då, men i verkställighetsärendet. Det 
kan även konstateras att ersättning 
begärts för posten ”Upprätta yttran-
de” vid ett datum i juli 2021 med tre 
timmar och för posten ”Upprätta 
yttrande” vid ett annat datum i juli 
2021 med fyra timmar. Vid det första 
datumet i juli 2021 gavs ansökan om 
verkställighet in i verkställighets-
ärendet. Vid det andra datumet i juli 
2021 gavs yttrande i nu aktuellt mål 
in. Det framstår som att ersättning 
begärts även för arbete i verkstäl-
lighetsärendet. Så som kostnadsräk-
ningen är utformad kan det mycket 
väl vara så att ytterligare poster i slu-

tet av juni 2021 och i juli 2021 i själva 
verket är hänförliga dit. Rättshjälp är 
inte beviljad för verkställighetsären-
det (jfr RH 2012:81). Detta medför att 
fastställd ersättning ska sättas ned 
med ytterligare några timmar.

Tingsrätten anser sammantaget 
att skälig ersättning, mot bakgrund 
av ovanstående, snarare ska faststäl-
las till 40 timmar, plus ersättning för 
två timmars tidsspillan. Tingsrätten 
anser dock att det i detta fall finns 
skäl att sätta ned ersättningen ytter-
ligare, av följande skäl.

Nedsättning på grund av hur substi-
tution har skett
Det konstateras att arbetet nästan 
uteslutande är märkt ”C” eller i någ-
ra fall ”D” i kostnadsräkningen. C har 
i målet getts fullmakt att företräda 
E. Det tycks, utifrån bl.a. de yttran-
den som skickats in och de kontakter 
som har förevarit, i princip uteslu-
tande vara han – snarare än A direkt 
– som har uppträtt i målet. Detta var 
också fallet t.ex. vid den muntliga 
förberedelsen. Att substitution skett 
ska framgå av kostnadsräkningen (se 
20 § tredje stycket rättshjälpsförord-
ningen); även detta leder till slutsat-
sen att A genomgående har satt an-
nan i sitt ställe i målet.

Av 26 § tredje stycket rätts-
hjälpslagen följer att ett förordnat 
rättshjälpsbiträde får sätta en ad-
vokat eller biträdande jurist på ad-
vokatbyrå i sitt ställe om det inte 
medför en beaktansvärd ökning av 
kostnaderna. Detta kräver inte rät-
tens tillstånd. Sådan substitution är 
dock främst avsedd att användas vid 
kortare förhinder, t.ex. under en kor-

tare tids sjukdom. Ersättning för ar-
bete som substitutet har utfört kan 
begäras av biträdet. (Se NJA 2017 
s. 527.) Om ett biträde har missbru-
kat sin behörighet att besluta om 
substitution kan detta dock leda till 
att ersättningen sätts ned (se 27 § 
fjärde stycket andra meningen rätts-
hjälpslagen).

Om ett rättshjälpsbiträde får klart 
för sig att han eller hon inte kommer 
att kunna fortsätta uppdraget, ska bi-
trädet så snart som möjligt meddela 
domstolen detta så att ett byte av bi-
träde kan ske. Får domstolen uppgif-
ter som ger anledning att utgå från 
att biträdet har ett mer långvarigt 
eller permanent förhinder ska dom-
stolen själv ta initiativ till ett biträ-
desbyte. Om ett sådant biträdesby-
te borde ha initierats av domstolen 
skulle det kunna finnas skäl att ändå 
tillerkänna biträdet full ersättning. 
(Jfr NJA 2017 s. 527, punkterna 12, 13 
och 16.)

Tingsrätten har i detta fall i och 
för sig kunnat notera att E:s talan 
förts av C i första hand, t.ex. genom 
att han har uppträtt som ombud med 
fullmakt, närvarat vid den muntliga 
förberedelsen och stått som avsän-
dare för yttrandena i målet. Samti-
digt har detta i flera yttranden ge-
nom hela processen angetts ske 
”e.u. A”, dvs. på uppdrag från A (se 
aktbil. 49, 71, 76; dock ej aktbil. 34, 57, 
61, 68). Det kan inte anses ha fram-
kommit att det fanns sådana skäl att 
utgå från ett mer långvarigt och per-
manent förhinder för A att domsto-
len själv borde ha initierat frågan om 
ett andra biträdesbyte (vilket skulle 
ha krävt synnerliga skäl; se 26 § an-

dra stycket andra meningen rätts-
hjälpslagen).

A:s beslut att genomgående un-
der hela sitt uppdrag – som sträckt 
sig över mer än ett halvår och om-
fattat flera betydelsefulla eller direkt 
avgörande skeenden i målet – sätta 
annan i sitt ställe kan i detta fall en-
ligt tingsrättens mening inte ses som 
annat än ett missbruk av hennes be-
hörighet att själv besluta om när sub-
stitution kunde ske. Hon är dessut-
om själv advokat medan de hon satt 
i sitt ställe inte är det, vilket sett till 
den extra erfarenhet som advokater 
typiskt sett besitter får anses ha va-
rit ägnat att medföra merkostnader. 
Tingsrätten anser därför att det finns 
skäl att sätta ned ersättningen ytter-
ligare med stöd av 27 § fjärde styck-
et andra meningen rättshjälpslagen.

Tingsrätten anser mot denna bak-
grund att ersättningen ska faststäl-
las till ersättning för motsvarande 
30 timmars arbete, plus begärd er-
sättning för tidsspillan.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i en skrivelse yttrat sig 
över domen från tingsrätten och 
i huvudsak anfört följande. 

Kostnadsräkningen 
På advokatbyrån används ett 
tidsrapporteringssystem till vil-
ket samtliga anställda har en 
personlig inloggning. När en 
kostnadsräkning ska upprät-
tas kan en automatisk tidrap-
port upprättas genom systemet. 

Beslut från disciplinnämnden
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I detta fall har vid upprättandet 
av denna automatiska rapport 
felaktigt medtagits poster som 
varit hänförliga till dels en an-
nan anställd på byrån och dels 
till ett annat ärende hänförligt 
till samma klient. Detta har inte 
varit avsiktligt utan är ett resul-
tat av ett enkelt misstag.

Misstaget måste ha varit helt 
uppenbart för domstolen var-
för det är förvånande att hon 
inte uppmärksammats på detta 
i samband med att kostnadsräk-
ningen lämnades in. Eftersom 
posterna var märkta torde det 
varit särskilt tydligt för dom-
stolen att kostnadsräkningen 
var felaktig. Det kan tyckas att 
ett rimligt förfarande när detta 
uppdagades hade varit att kon-
takta henne så att hon kunde 
inkomma med en korrekt kost-
nadsräkning. Under alla omstän-
digheter har detta misstag varit 
utan uppsåt. Med detta sagt tar 
hon givetvis fullt ansvar för de 
misstag som begåtts när hon up-
penbarligen inte kontrollerade 
den maskingenererade tidrap-
porten tillräckligt noga. Det har 
aldrig hänt tidigare. Hon finner 
nu anledning att utvärdera för-
farandet för framställandet av 
kostnadsräkningar. Detta med 
syftet att säkerställa att missta-
get inte upprepas.

De timmar som redovisats av 
det tidigare rättshjälpsbiträdet 
överensstämmer till fullo med 

den kostnadsräkning som skick-
ats in för hans räkning. Det rör 
sig enbart om arbete fram till 
månadsskiftet då hon tog över 
som rättshjälpsbiträde. Fram till 
dess har ingen annan än han ut-
fört arbete i ärendet. Det mås-
te därför ha varit uppenbart för 
rätten att timmarna redan bevil-
jats ersättning för. Ändå valde 
rätten att i en hel sidas utlägg-
ning påtala detta i domen.

De timmar som utförts i ett 
annat för klienten i fråga aktu-
ellt ärende avser verkställighet. 
I juli utfördes 3,25 timmars arbe-
te för upprättande och inskick-
ande av verkställighetsansökan 
och 0,5 timmars arbete utför-
des senare i juli för korrespon-
dens med motpartsombudet och 
återkallande av verkställighets-
yrkandet i fråga. Det måste för 
domstolen ha varit uppenbart 
att timmarna inte hörde till ak-
tuellt mål, eftersom inget kom-
municerades till domstolen i det 
nu aktuella målet de två berör-
da dagarna. Vidare upprättades 
och skickades ett annat yttrande 
enligt rättens föreläggande i juli. 
Att så var fallet måste ytterliga-
re ha uppmärksammat rätten på 
det faktum att posterna i fråga 
hörde till ett annat ärende.

Kvarvarande redovisat arbete 
efter avdrag enligt det nu nämn-
da utgör totalt 53,75 timmar.

I mars 2021 yttrade sig det 
föregående rättshjälpsbiträdet 

slutligt i samband med hen-
nes övertagande av uppdraget. 
I april inkom motpartsombudet 
med ett yttrande, vilket gicks 
igenom och kommunicerades 
med klienten. Senare i april in-
kom upplysningar och yttrande 
om umgängesstöd från Famil-
jerätten. Dagen efter hölls den 
muntliga förberedelsen som hon 
substituerade C till. Hon redo-
gör närmare för skälen till den-
na substitution nedan. En inte-
rimistisk samförståndslösning 
träffades och huvudförhandling 
bokades till den november 2021.

Tiden efter den muntliga 
förberedelsen har omfattande 
kontakt behövt hållas med mot-
partsombudet och klienten i frå-
ga med anledning av motpartens 
ovilja att verka för att lämna ut 
barnet till det umgänge som 
parterna kom överens om un-
der den muntliga förberedelsen.

På grund av att parterna i 
det skedet inte kunde enas in-
kom motpartsombudet i juli 
med yttrande och yrkande om 
att tingsrättens intermistiska 
umgängesbeslut skulle ändras. 
Yttrande kring händelseförlop-
pet efter den muntliga förbere-
delsen och klientens inställning 
till ändring av umgängesbeslu-
tet upprättades och skickades 
in därefter. Därefter yttrade sig 
motpartsombudet på nytt och 
rätten beslutade att avslå mot-
partens yrkande.

Under andra hälften av juli 
samt augusti månad ägde um-
gänge rum oavbrutet, varför få 
ytterligare åtgärder vidtogs un-
der den perioden. I augusti ytt-
rade sig aktuell familjerättsenhet 
avseende umgänget. Yttrandet 
gicks igenom och klienten för-
klarade sig vilja framställa nya 
intermistiska yrkanden avseen-
de utökat umgänge, vilket gjor-
des i ett yttrande i september. 
Yttrande från motparten kom-
municerades därefter och rätt-
en meddelade beslut om att av-
slå framställda yrkanden.

I oktober inkom inhämtad 
VBU-utredning i målet. Den 
gicks igenom noggrant, fram-
ställd rekommendation för-
medlades till klient och dis-
kussioner fördes avseende en 
eventuell samförståndslösning 
i enlighet därmed. Därefter dis-
kuterades med motpartsombu-
det under vilka förutsättningar 
motparten kunde tänka sig att 
nå en samförståndslösning, och 
förhandlingar därom inleddes. 
Förhandlingarna var i full gång 
den 15 oktober, varför anstånd 
begärdes både för att begränsa 
tidsåtgången och för att undvika 
upptrappande av konflikten par-
terna emellan. Efter mycket dis-
kussioner landade parterna i en 
mycket utförlig samförstånds-
lösning, vilken senare i oktober 
begärdes stadfäst i dom.

Samförståndsdiskussioner 

SAMFUNDET
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har under målets gång inletts 
vid flera tillfällen, svårigheter 
har uppstått i av motparten be-
gärda provsvar avseende bruk 
av cannabis samt kostnader och 
hinder för klient i samband där-
med, motparten har kvarhållit 
och förklarat sig ovillig att läm-
na ut barnen för umgänge – flera 
omständigheter har föranlett att 
det inte utan att skada klienten 
skäligen har kunnat undgås att 
lägga ned det arbete som gjorts. 

Redan en första anblick på 
den samförståndslösning som 
stadfästs i dom, vilken bland 
annat innehåller fjorton punk-
ter avseende umgänge mellan 
barnet och hennes huvudman, 
bör ge insikt i de omfattande för-
handlingar som behövts hållas 
för att få parterna att enas slut-
ligen. Därtill hör även det fak-
tum att det rört sig om en myck-
et infekterad konflikt och att det 
därför varit än mer krävande att 
diskutera och förhandla fram ett 
upplägg för en hållbar samför-
ståndslösning som den här gång-
en skulle komma att efterföljas 
av båda parter. Det är hennes be-
stämda uppfattning att samtligt 
redovisat arbete har fört målet 
framåt och varit till gagn för kli-
enten i fråga.

Av det som nu anförts, är det 
uppenbart att den arbetsåtgång 
som rätteligen skulle ha fram-
gått av kostnadsräkningen, dvs. 
53,75 timmar, inte vare sig är 

oskälig eller väl tilltagen i må-
let. Det är också uppenbart vilka 
timmar som inte rätteligen skul-
le ha ingått i kostnadsräkning-
en. Med anledning därav är det 
anmärkningsvärt att rätten inte 
kontaktat henne avseende vad 
som anförts i domen innan ut-
färdande därom. 

Substitution 
Alltsedan hennes kollega inled-
de sin föräldraledighet är hon 
den enda advokaten på byrån 
och C är den enda biträdande 
juristen.

I flera av de mål som finns på 
byrån arbetar hon och C i team. 
C agerar ofta skrivbiträde i mål 
gällande barns vårdnad, boende 
och umgänge. Vanligtvis sköter 
hon förhandlingar och förbere-
delser personligen, men i det ak-
tuella målet var hon på sjukhus 
med sin son dagen för den munt-
liga förberedelsen. Hon substitu-
erade därför med god anledning 
C. Huvudförhandlingen i målet 
skulle hon hantera personligen, 
men parterna träffade dessförin-
nan en samförståndslösning.

Under och efter påtalad munt-
lig förberedelse fattade klienten 
i fråga tycke och stort förtroen-
de för C. Trots detta har hon 
självfallet alltjämt burit det yt-
tersta ansvaret i ärendet. Hon 
har kontrollerat att alla åtgärder 
C vidtagit för klientens räkning 
har skötts på ett korrekt sätt och 

att de inte tagit längre tid än vad 
som är sedvanligt.

Ett arbete på totalt 53,75 tim-
mar för perioden 31 mars till och 
med den 4 november 2021, däri 
inkluderat en muntlig förbere-
delse och korrespondens för att 
nå en slutlig överenskommelse, 
är skäligt.

De namn som står under pos-
terna i kostnadsräkningen är 
benämningen på det konto i ad-
vokatbyråns tidsrapporterings-
program som registrerat tim-
marna i ärendet, detta är inte 
nödvändigtvis detsamma som 
den som utfört det faktiska ar-
betet i målet. C registrerar ofta 
åtgärder som hon utfört i klien-
ters ärenden.

Avslutningsvis
Mot denna bakgrund anser hon 
sig inte ha missbrukat möjlighe-
terna till substitution som rätts-
hjälpsbiträde. 

Kostnadsräkningen är dock 
felaktigt utformad. I ljuset av 
att kostnadsräkningen i sin hel-
het måste ha framstått som up-
penbart felaktig, torde domsto-
len dock haft anledning att vädra 
denna uppfattning direkt med 
henne istället för att gå till doms 
på felaktigt underlag.

Under alla omständigheter 
har detta gett henne anledning 
att se över byråns rutiner kring 
tidsrapportering så att detta fel 
inte ska upprepas i framtiden. 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Vid sammanträde den 3 decem-
ber 2021 beslutade Advokatsam-
fundets styrelse att ta upp ett 
disciplinärende mot A. I sam-
band med underrättelsen av 
beslutet bereddes A tillfälle att 
slutföra talan. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT
Av utredningen framgår att den 
kostnadsräkning som A ingett 
till tingsrätten i flera avseen-
den innehållit felaktiga uppgif-
ter. Sålunda har i kostnadsräk-
ningen medtagits poster som 
hänfört sig till arbete utfört av 
ett annat ombud, där ersättning 
redan fastställts och tillerkänts 
ombudet. Vidare har i räkning-
en medtagits poster hänförliga 
till ett annat ärende. A har upp-
gett att detta har skett av miss-
tag och genom framtagande av 
en automatisk rapport i ett tids-
rapporteringssystem. Nämn-
den konstaterar att en advokat 
har ansvar för att en kostnads-
räkning har ett korrekt innehåll. 
Genom vad som förevarit har A 
allvarligt brutit mot god advo-
katsed. 

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

Mot A:s bestridande och läm-
nade förklaringar visar inte ut-
redningen att hon i övrigt har 
brutit mot god advokatsed. ¶

SAMFUNDET
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 Advokatbyrå AB, Helsingborg
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Teresa Landehag, Advokatfirman 
Staifo AB, Göteborg
David Lindgren, Advokatfirman 
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Jakob Losell, Setterwalls Advokat-
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Johanna Lundberg, Norma 
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Lucas Magnusson, Afirm Advokat 
AB, Stockholm
Felix Makarowski, Advokatfirman 
Delphi KB, Stockholm
Elsie Nassar, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Elin Oskarsson Norén, Advokat-
firman De Basso AB, Göteborg
Natalie Pedersen, Roschier 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Emily Possfelt, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Göteborg
Asade Pourmand, Advokatfirman 
Schjødt, Stockholm
Johan Reimer, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Sam Seddigh, Roschier Advokat-
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Anton Sjöberg, Advokatfirman 
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holm
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Isabelle Wållgren, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Anton Zetterberg, Setterwalls 
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R-2022/0726 Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i 
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Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

38 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



ADVOKATEN NR 5 • 2022 73

Visste du att många barn och unga i Sverige inte får välja vem de vill gifta sig med? 

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 
Östergötland, Barnafrid vid Linköpings universitet, 
Brottsoffermyndigheten, Polisen, Skolverket, 
Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Att tvinga någon att gifta sig är ett brott 
som kan ge upp till fyra års fängelse. 
Du som möter barn och unga i jobbet 
bör därför göra det du kan för att sätta 
stopp. Det kan kännas svårt, men det 
är viktigt att du vågar agera. 

Läs mer om hur du skyddar barn och 
unga i den myndighetsgemensamma 
vägledningen vid hedersrelaterad 
brottslighet. Du hittar den  
på hedersförtryck.se. 

Tillsammans sätter vi stopp  
– det är vårt ansvar. 

SAMFUNDET

NY ADVOKAT: ISABEL CANTOS

Samarbetet i komplexa 
frågor är svårslaget
Isabel Cantos, Advokatfirman 
Cederquist i Stockholm, blev 
advokat den 19 maj.

Vad är mest givande med advo-
katyrket?

– Det finns mycket som 
är väldigt givande och roligt 
i advokatyrket, men något 
som jag tycker är svårslaget 
är samarbetet mellan många 
olika personer med olika ex-
pertis i komplexa frågor, där 
varje individs bidrag skapar 
en helhet som adderar reell 
nytta och värde för klienten 
och i många fall även sam-
hället. När man dessutom får 
möjlighet att göra det i sam-
manhang där det inte finns ti-
digare exempel från eller före-
gångare på marknaden, då är 
det riktigt roligt.

Vilka områden arbetar du mest 
med?

– Jag arbetar med företags-
förvärv och företagsöverlåtel-
ser och andra frågor som ofta 
aktualiseras i samband med 
transaktioner, såsom transak-
tionsstrukturering, ägarfrå-
gor och incitamentsprogram. 
Framför allt arbetar jag med 
rådgivning till private equity-
aktörer och bolag i deras in-

vesteringsportföljer i löpan-
de frågor och transaktioner. 
Ofta rör det sig om förvärv el-
ler överlåtelser av bolag med 
reglerad verksamhet som är 
föremål för särskild myndig-
hetstillsyn, vilket adderar ett 
ytterligare komplext lager av 
regler att förhålla sig till som 
jag tycker är spännande.

Du har läst affärsjuridik vid 
Queen Mary University of Lon-
don. Har du nytta av den engel-
ska rätten?

– Transaktionerna jag arbe-
tar med har nästan alltid en 
internationell dimension, och 
då är det ofta hjälpsamt att ha 
en förståelse för den engelska 
rätten, som fungerar som ut-
gångspunkt och kan tjäna som 
inspiration vid förhandlingar 
av transaktionsdokumenten 
också i skandinaviska trans-
aktioner. Mest givande under 
studietiden i London var dock 
mötena med personer från så 
många olika länder med vitt 
skilda bakgrunder och kultu-
rer, liksom möjligheten att få 
studera på engelska. Numera 
arbetar jag nästan uteslutande 
på engelska. Tiden i London 
lade en bra grund och trygg-
het för det.

Advokaten skrev om 
Isabel Cantos och 
studentnätverket 
Women’s Career 

Network redan 
i Advokaten 

7 2016.
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TILL SIST

Ukrainas kamp
      är vår kamp

för drygt tre månader sedan, den 24 februari, invaderades 
Ukraina av Ryssland.

Mer än tre månader av krig i Europa. 
Vi ser bilder varje dag i media av sönderbombade stä-

der och bilder av skadade civila.
Från civilbefolkningen hör vi gripande 

och helt ofattbara skildringar av det våld de 
utsätts för.

Berättelser som är svåra att ta 
till sig, ofattbara grymheter.

Det är vår skyldighet att 
fortsätta att lyssna, fort-
sätta att stödja Ukraina 
och dess folk på det sätt 

vi kan. Var och en efter sin 
förmåga.
Ukrainas kamp är vår kamp.
Vi måste fortsätta att orka 

stödja och visa vår 
upprördhet.

Det finns en up-
penbar risk att 
detta blir ett utdraget krig, ing-
enting tyder på något annat. 
Med det följer en risk att det 
ofattbara blir vardag, att vi 
vänjer oss. 

Det får inte ske.

vi advokater och Advokat-
samfundet ska fortsätta att 
stödja det ukrainska folket 
och våra ukrainska kol-
legor.

Jag vill här rikta ett sär-
skilt tack till alla er advo-
kater som på olika sätt bi-

drar till detta stöd.
Det är med stor stolthet jag 

ser hur många från kåren som drar sitt strå till stacken. 
Det kan vara ideellt arbete där rådgivning lämnas till 
flyktingar från Ukraina eller att tillse att juriststudenter 
från Ukraina får en praktikplats. Det kan förstås också 

vara genom bidrag till några av de hjälporga-
nisationer som gör ett beundransvärt arbete 
på plats i Ukraina.

 
ett sätt att visa ditt stöd, om du bor eller be-
finner dig i Stockholm, är också att på mån-
dagar klockan 12 komma till Norrmalmstorg. 

Där manifesterar vi, varje måndag under 
ledning av måndagsrörelsen, mot Rysslands 
krig och vi visar vårt stöd för Ukraina.

Runt om i vårt land anordnas liknande 
manifestationer på måndagar. Om du inte 
har möjlighet att delta i Stockholm kanske 
manifestationer anordnas någonstans nära 
dig.

På Norrmalmstorg har vi nyligen bland 
annat fått lyssna till Judith Gough, Storbri-
tanniens ambassadör här i Sverige. Hon var 

under åren 2015–2019 ambassadör i Ukraina och berätta-
de gripande om de åren.

Även intressanta kulturpersoner har varit på plats och 
framfört budskap som berör.

Det vore roligt om vi kunde bli fler advokater som 
närvarade. 

Ni som har möjlighet, anslut gärna och visa ert stöd.

DET ÄR VÅR 
SKYLDIGHET 

ATT FORTSÄTTA 
ATT LYSSNA, 
FORTSÄTTA 
ATT STÖDJA 

UKRAINA OCH 
DESS FOLK 

PÅ DET SÄTT 
VI KAN.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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