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Man blir så lycklig av de första myrorna och söta hum-
lorna som besöker trädgården. Kommer det sedan en 
ekorre eller en söt igelkott så är glädjen total, för att inte 
tala om de fåglar som söker mat i våra träd och buskar.

Men hur lockar man detta viktiga och fantastiska 
djurliv till sin trädgård och stöttar biologisk mångfald? 
Detta är en bok med massa praktiska råd med fokus 
på att öka och bevara det viktiga djurlivet som �nns i 
vår närmiljö med mångfald och nytta i fokus. För utan 
pollinatörer och nedbrytare har vår trädgård inte de bästa 
förutsättning att blomstra. En liten men viktig bok om 
våra medhjälpare i trädgården.

Nu är det en del år sedan många av oss odlingsintresse-
rade upptäckte bloggen Skillnadens trädgård, där en tjej 
utan trädgårdsutbildning följde sin dröm om att skapa 
en självförsörjande året runt-trädgård för sin familj på en 
begränsad yta. Denna blogg gav enormt mycket inspira-
tion till många som tidigare trott att detta var omöjligt – 
fram tills odlingstunnlar, varmbänkar och täckodling blev 
begrepp som skapade kunskap och förutsättningar för ett 
nytt sätt att se på odling och trädgårdens möjligheter för 
skörd. En �n bok som tar med läsaren  på den resa som 
gjorts och som samtidigt blickar mot framtiden. Uppdate-
rad och utökad jubileumsutgåva av boken som först gavs 
ut för fem år sedan.

Kan man odla utan att gräva, utan att riskera ryggskott 
eller dåligt humör? Ja, enligt denna in-
spirationsbok är det bara att låta de 
viktiga maskarna och småkrypen 
arbeta åt dig. Växelodling, täckod-
ling, kompostodling och varmbäd-
dar skapar de bästa förutsättning-
arna för året runt-skörd med 
minimal arbetsinsats och max-
imal skörd. Hur bra låter inte 
det? Detta kräver dock en viss 
odlingsbar yta i en trädgård 
men passar verkligen den som 
drömmer om självförsörjning 
av grönsaker året om även i 
den mindre trädgården.

Årets högtid är kommen för många som 
drömmer om en härlig trädgårdssäsong 
på balkongen eller i trädgården.

Ambitioner och drömmar ska möta 
realism och vardag. Många av oss önskar 
utveckla vår trädgård och skapa prunkan-
de balkonger och träna våra gröna �ngrar 

för både hälsa och trivsel. Balkongodling 
och trädgårdsodling har blivit liktydigt 
med avkoppling, smak och en livsbeja-
kande livsstil och självklart är inspiration 
viktig i detta.

Här kommer ett urval inspirerande träd-
gårdsböcker skapade för att ge kunskap 
och inspiration till odlingssäsongen.
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En annan viktig 
regel för en advokat 

är lojalitetsplikten mot 
klienten. Advokaten ska 
iak�a sin klients intresse 
på bästa sä� och e�er 
bästa förmåga.

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrä� och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

I tidigare krönikor om juridiska ord 
på bokstaven A har jag skrivit om arrende, 
arrendenämnd, avstyckning, avtal, anbud, 
accept och ackord som du �nner på  
www.nywa.se och på www.bilobostad.se. 
Nedan behandlas advokat.

Vad är skillnaden mellan en jurist och 
en advokat? Jag får ofta frågan om vad 
det är för skillnad mellan en jurist och en 
advokat. I Sverige, och i andra rättsstater, 
har advokater av lagstiftaren erhållit en 
särställning och ett särskilt ansvar.

Endast den som är medlem i Advokat-
samfundet får kalla sig advokat eftersom 
advokat är en i lag skyddad titel. Sveriges 
Advokatsamfund bildades år 1887 och �ck 
of�ciell status år 1948 när den nya rät-
tegångsbalken trädde i kraft.

En jurist är till skillnad från en advokat 
inte en skyddad titel. Det innebär att en 
person inte behöver ha en juristexamen 
från universitet för att kalla sig jurist. Till 
exempel kan en person ha läst lite juridik 
och själv kalla sig jurist. Det �nns heller 
inte något krav för jurister att följa de 
etiska reglerna om god advokatsed, som 
det gör för advokater.

För att bli advokat behöver du en jurist-
examen från universitetet. Därefter krävs 
minst tre års praktiskt kvali�cerat arbete 
som biträdande jurist vid advokatbyrå. 
Numera måste alla som vill bli advokat ge-
nomgå en särskild utbildning som avslutas 
med en examination. Om du klarar provet 
får du en advokatexamen. Efter det ansöker 

du om inträde i Advokatsamfundet. Där-
efter prövar Advokatsamfundets styrelse, 
förutom de formella kraven, om du har 
ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt be-
döms som lämplig för advokatverksamhet. 
Om du uppfyller lämplighetskraven kan du 
antas som ledamot av Advokatsamfundet 
och får därefter använda titeln advokat.

Vad �nns det då för särskilda regler för 
advokater? Av rättegångsbalken framgår 
att en advokat ska iaktta god advokatsed. 
Principen grundar sig på ett antal etiska 
regler som anses grundläggande i rol-
len som advokat. Advokatsamfundet har 
vägledande regler som närmare förklarar 
vad det innebär att iaktta god advokatsed. 
Dessa regler anger bland annat att en advo-
kat ska vara oberoende, lojal, upprätthålla 
tystnadsplikt och undvika intressekon�ik-
ter (jäv). Att advokaten ska vara oberoende 
innebär att advokaten ska stå fri mot andra 
intressen såsom statens, men även i förhål-
lande till klienten och andra.

En annan viktig regel för en advokat är 
lojalitetsplikten mot klienten. Advokaten 
ska iaktta sin klients intresse på bästa 
sätt och efter bästa förmåga. Det innebär 
att varken eget obehag eller utomstående 

personers åsikter eller intressen får påverka 
advokaten. Här ska dock nämnas att en ad-
vokat aldrig får främja orätt, vilket innebär 
att en advokat inte får medverka till brott 
eller på annat sätt främja klientens intresse 
på ett otillbörligt sätt.

Advokaten har en absolut tystnadsplikt. 
Det klienten säger till sin advokat råder 
det sekretess över. Advokatsekretessen är 
skyddad i lag och advokater kan normalt 
inte vittna i rättegång om uppgifter som 
anförtrotts advokaten.

En advokat är även skyldig att undvika 
intressekon�ikter. Advokaten är förhindrad 
att ta på sig uppdrag där det redan �nns 
eller �nns en beaktansvärd risk för att jäv 
kan uppkomma. Vidare kan en advokat 
till exempel inte biträda två parter som har 
motstridiga intressen. En advokat kan inte 
heller åta sig ett uppdrag där advokaten 
själv eller närstående till advokaten har in-
tressen som strider mot klientens intressen. 
I sådana fall måste advokaten tacka nej 
respektive avsäga sig uppdraget.

Högsta domstolen bedömde i NJA 
2020 s. 465 en fråga om intressekon�ikt. 
Advokaten var offentlig försvarare för en 
tilltalad i ett mål i hovrätten där det även 
fanns en målsägande. I ett annat mål var 
advokaten målsägandebiträde åt samma 
målsägande som målet där advokaten var 
offentlig försvarare. Högsta domstolen 
konstaterade att det var fråga om en intres-
sekon�ikt.

Det �nns �era andra regler om god advo-
katsed som har gemensamt att de syftar till 
att klientens ärende handläggs professio-
nellt. Om en advokat bryter mot någon av 
reglerna kan Advokatsamfundet besluta om 
olika typer av disciplinära påföljder såsom 
erinran, varning eller straffavgift. Vid grova 
överträdelser kan advokaten uteslutas ur 
Advokatsamfundet, varvid personen inte 
längre får kalla sig advokat.

De �esta av Sveriges 6 000 advokater tar 
sitt uppdrag på mycket stort allvar, följer 
reglerna om god advokatsed samt tillvara-
tar klientens intressen och bästa.

Det är nu vår och du kanske plockar 
nässlor, varför jag avslutar med ett citat om 
brännässlor av författaren Selma Lager-
löf (1858-1940). Hur mycket oftare blir 
man inte stucken av en ros än bränd av en 
nässla?
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