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Vorsprung durch Technik www.audi.se

Effektivare hjärta
      med mer puls.

Nya Audi A6 har visserligen fått ett nytt sportigare yttre och ännu högre komfort. Men den stora föränd-
ringen hittar du trots allt i bilens hjärta. Genom att utveckla motorer med lägre friktion, effektivare 
förbränning och ökad verkningsgrad har motorstyrkan ökat samtidigt som förbrukningen och utsläppen 
reducerats. Faktum är att den genomsnittliga förbrukningen är sänkt med hela 12% över hela A6-
programmet. Det gör antagligen en redan behaglig resa ännu trevligare. 

A6 2.0 TDI e är ett mycket bra och effektivt exempel. Med den har du en fullvuxen bil med en blandad 
förbrukning på 0,53 l/mil och ett Co2-utsläpp på 139 g. 

Det bästa sättet att uppleva nya Audi A6 är hos din Audiåter-
försäljare. Så vi hälsar dig på förhand; välkommen in och prova ut.

Leasing:

2.140/mån*

Förmånsvärde:
1.971/mån*

A6 2.0 TDI e från ca

283.500 kr
Tillägg Avant 15.900 kr

Nya Audi A6. Från 0,53 l/mil.
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advokatsamfundet GENERALSEKRETERARE / ANNE RAMBERG

Världen befinner sig i ekonomisk kris. 

Orsakerna är flera. En fråga som ofta nämns 

är den om förtroende. Det sägs att 

marknaderna fungerar dåligt därför att dess 

aktörer tappat förtroende för varandra. 

För ledningen i Lehman Brothers, liksom för 

ledningen i Carnegie ledde bristen på 

förtroende till att den ena av de båda anrika 

investmentbankerna försattes i konkurs 

medan den andra i princip förstatligades. Det 

hela gick mycket fort. Konsekvenserna av det-

ta bristande förtroende har i båda fallen varit 

förödande, inte bara för de direkt berörda. 

Marknaden för investment-banking synes 

i det närmaste ha utraderats. Börserna 

världen runt har halverats och finansmarkna-

derna kollapsat.

Om förtroendekapital

DDen nu pågående krisen får förstås flera effekter. En del av dem 
kan idag inte ens överblickas medan andra är lätta att identifiera. 
En sådan effekt är ökad reglering syftande till att skapa förtroen
de och undvika en upprepning. Historien lär oss att reglerings
ivern i allmänhet är händelsestyrd. Med den utgångspunkten kan 
vi vara säkra på att finansmarknaderna kommer att få vidkännas 
betydande reglering från det allmänna. Det finns all anledning 
tro att när förtroendet i ett system är ödelagt nya normer kom
mer att knäsättas inte genom självreglering utan genom tvång.

Advokater är i grundläggande avseenden reglerade i lag. 
Lagstiftningens syfte är att garantera medborgarna tillgång till 
oberoende advokater med hög etik och professionalism som 
är villiga att företräda enskilda och företag. Denna reglering 
är tillkommen i det demokratiska rättssamhällets intresse. För 
advokatens samhällsuppgift är därför klienternas och samhällets 
förtroende nödvändigt. Och utan fria och oberoende advokater 
finns inget rättssamhälle och ytterst – ingen demokrati.  

I ett rättssamhälle måste för dess aktörer de offentligt 
fastlagda grundnormerna kompletteras av ett etiskt 
regelverk. Därigenom fastläggs yrkesutövningens när-
mare villkor. Rättegångsbalken föreskriver att advokater 
skall följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed 
bestämmer Advokatsamfundet. Det är detta som kallas 
självreglering.

Etiska regler skiljer sig på flera sätt från lagstiftningens påbud. 
De består ofta av mer generella normer, och överträdelser med
för normalt inte någon sanktion i rättslig mening. Sanktions
systemet är mjukare. Det betyder dock inte att överträdelse av 
etiska grundregler är sanktionsfria. I själva verket kan påföljden 
för etikbrott bli långt mer kännbar än ett agerande i strid med 
de formella rättsreglerna. Ett listigt och formellt klanderfritt 
utnyttjande av rättsreglerna kan inte sällan likväl anses innefatta 
en etiköverträdelse med allvarliga sanktioner för den som agerar 
så. Vi har under senare år sett en rad exempel på hur olika aktö
rer med anknytning till näringslivet, alltifrån Skandiadirektörer 
till finansmän, tvingats schavottera därför att de i någon mening 
inte anses ha levt upp till de etiska krav som ställs på den gode 
samhällsmedborgaren. Samma öde har flera politiker gått till 
mötes. Det offentliga skamstraffet i sådana fall kan nog ofta vara 
mer kännbart än en formell straffrättslig sanktion.

Resultatet av att en yrkeskår av vinstintresse bortser från up
penbara intressekonflikter kan, såsom revisionsbranschens mora
liska kris för några år sedan och den finansiella marknaden idag 
illustrerar, bli förödande. Det räcker inte att vara laglydig. Man 
måste ofta dessutom ta ett samhällsansvar och ett yrkesansvar 
som går avsevärt längre. Hänsyn till rykte, allmänna opinionen 
och dess påverkan på det sociala anseendet och därmed på varu
märket har fått en ökad betydelse. Etik lönar sig. I själva verket 
är ofta alternativkostnaden till ett etiskt godtagbart beteende 
gigantisk. Den goda moralen är en viktig, om än osynlig post 
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Om förtroendekapital
på aktörernas balansräkning. Överträdelser kan fort landa på 
resultaträkningen. 

Globaliseringen och dess förutsättning – det moderna infor
mationssamhället – har lett till nya möjligheter för företag och 
advokatbyråer. Men den har också skapat nya risker. Kunskap 
sprids över världen i en oanad hastighet. Företag, politiker och 
enskilda makthavare befinner sig nu under luppen på ett sätt som 
aldrig tidigare. Möjligheterna till skadebegränsning i det tysta är 
ofta mycket inskränkta. Detta gäller också advokatbyråer.

De senaste årens händelser har lett till en rad initiativ syftande 
till moralisk upprustning . I USA antogs för några år sedan den så 
kallade SarbanesOxley Act. Den tillkom som en följd av Enron 
och Worldcomskandalerna och innebär en rad reformer med 
syfte att bota och för framtiden förhindra att liknande skandaler 
uppkommer. Denna lagstiftning fick efterföljare i olika skepna
der. 

Företagen och deras organisationer bedriver ständigt arbete på 
utveckling av sina etiska regelverk, inte bara vad gäller regelut
formning utan dessutom implementering, kontroll och redovis
ning av aktörernas faktiska handhavande av reglerna. Detta har 
vad gäller finansmarknaderna inte varit tillräckligt. Ingen var 
beredd att stoppa festyran. Risktagandet har blivit alltmer okon
trollerat.  Självregleringen har uppenbarligen inte fungerat. 

Det leder mig naturligt in på Advokatsamfundets regelverk och 
tillsynen över dess efterlevnad. Samfundet har under många år 
effektivt skött den disciplinära verksamheten utan anmärkning. 
Detta fastslogs bland annat av Advokatkommittén, den parlamen
tariska utredning som hade till uppgift att granska samfundets 
verksamhet. Det har också bekräftats av justitiekanslern, som 
utövar tillsyn över Advokatsamfundet. Samfundets styrelse har 
genom en serie uttalanden under senare år understrukit vikten 
av att en tydlig boskillnad görs mellan advokatens yrkesroll och 
dennes eventuella roll som investerare/företagare. Jag vill påstå 
att samfundet väl levt upp till det förtroende som självreglering 
innefattar.

Men så har förhållandet tydligtvis inte varit på alla samhälls
områden. Den under flera år pågående debatten om börsbola
gens incitamentsprogram tar sin utgångspunkt i en annan vanlig 
intressesammanblandning. Den visar hur den anställde företags
ledaren – vanligen utan särskild risk – förskaffar sig förmåner som 
typiskt sett bör tillkomma företagets ägare. Utgångspunkten för 
dessa förmånspaket – att den anställde företagsledaren inte skulle 
främja företagets intressen om han inte, utöver en väl tilltagen 
lön, får del av företagets vinst sådan denna speglas i kursutveck
lingen på börsen – vittnar om existensen av ett allvarligt moraliskt 
problem. Kostnaden för denna gulaschinspirerade egoism blev 
hög för de båda investmentbankerna, deras anställda, aktieägare 
och i vissa fall även för kunderna. 

Gör tankeexperimentet att en annan företagets förtroende
man – advokaten – skulle betinga sig motsvarande fördelar.’’Mot 
sedvanligt arvode lovar jag att sköta det anförtrodda uppdraget. 
Men om Du vill att jag skall anstränga mig särskilt för att uppnå 

ett gott resultat så krävs att jag får del även i affärsvinsten’’. En 
advokat som uppträdde på det sättet skulle förstås bli föremål 
för ett allvarligt disciplinärt ingripande. Vi har anledning att 
vara stolta över vårt nya etiska regelverk.  Men vi måste också 
nogsamt vaka över dess efterlevnad. Det finns således anledning 
överväga att, i likhet med England och Danmark, införa en mer 
intensiv övervakning avseende ledamöternas iakttagande av gäl
lande regelverk. 

Den fråga som vid framtagandet av våra nya, tidsanpas-
sade etikregler varit föremål för stort engagemang och 
debatt, rör själva grundvalen för advokatyrket. Debatten 
har handlat om lojalitetsplikten och reglerna rörande 
intressekonflikter. Frågan om regleringen av intres-
sekonflikter är central i advokatverksamheten. Intres-
sekonflikter är förvisso inte förbehållna vår verksamhet. 
Såväl inom privatlivet, som inom politik, forskning, of-
fentlig förvaltning och affärsverksamhet ställs aktörerna 
ofta inför svåra dilemman. Advokat – klient-relationen är 
dock unik. Advokatens obetingade lojalitetsplikt utgör 
yrkets kärna. Jävet är, som huvudprincip, inte någonting 
parterna kan förfoga över. Intressekonflikten kvarstår 
ändå. 

En ändamålsenlig reglering av intressekonflikter utgör tillsam
mans med lojalitetsplikten, tystnadsplikten och oberoendet 
advokatyrkets kärnvärden. De svarar därmed mot ett samhälls
intresse som måste tillgodoses och skyddas. Dessa värden kan 
följaktligen inte bara ses utifrån enskilda klienters önskemål eller 
de snabbväxande stora advokatbyråernas önskan att av kommer
siella skäl mjuka upp regelverket. Regelutformingen måste ske 
utifrån de grundläggande principerna. De nya etiska reglerna 
utgör en avvägning mellan affärslivets rimliga krav och yrkets 
fundamentala värden. Därigenom har vi goda möjligheter att 
bevara och, förhoppningsvis, förstärka det förtroende som utgör 
en betingelse för advokatyrket. Utan bevarat förtroende kan även 
advokatkåren ställas inför krav på reglering och kontroll i en om
fattning som riskerar dess frihet och oberoende. För advokaterna 
liksom för flera andra yrkesgrupper på det ekonomiska fältet blir 
förtroendefrågorna än mer centrala. Det är min tro att vi i det 
avseendet alltjämt har ett betydande eget förtroendekapital, och 
att vårt nya regelverk därutöver skall innebära ett inte oväsentligt 
kapitaltillskott. Ty advokatkåren behöver även framgent en stark 
balansräkning.  
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nyheter TEXTER  ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON, GABRIELLA WESTERBERG

Advokat Catharina Wikloff, som också är 
styrelseledamot i Advokatsamfundet, satt 
med i den arbetsgrupp som tog fram det nya 
utbildningskravet. 

– Kravet om 15 timmar föregicks av gan
ska mycket diskussion. Men 15 timmar per 
år är inte särskilt mycket, egentligen, för att 
höja kårens kompetens och minska antal an
mälningar. Kravet på utbildning ökar också 
i utlandet, konstaterar hon.

Enligt Wikloff är det inte ovanligt att ad
vokater skjuter på utbildningstillfällena till 
slutet av året. Då kan det bli svårt att hinna 
med, eller för den delen att få plats på de 
kurser man vill gå.

– Det kom önskemål om att få skjuta upp  
ej inlästa utbildningstimmar till följande år. 
Men hinner man inte med 15 timmar ett år 
lär man knappast heller hinna med 30 tim
mar nästa år, säger Catharina Wikloff. 

Det nya utbildningskravet är flexiblare. 
Men det innebär inte att man får skjuta upp 
ej inlästa utbildningstimmar till nästföl
jande år. Det för att man då skapar ett ”ut
bildningsunderskott” varpå kravet på extra 
timmar ökar och i slutändan den enskilde 
advokaten riskerar att få svårt att fullfölja 
utbildningskravet. 

Från och med den 1 januari 2009 ändras utbildningskravet för advokater.

Antalet utbildningstimmar utökas från 15 till 18 timmar per år, motsvarande 

tre dagar à sex timmars kurs. Man ska även kunna föra över upp till tolv timmar 

från ett år till ett annat.

Hon poängterar att hon förstår att det kan 
vara svårt, inte minst på mindre byråer, att 
stänga kontoret för att gå på kurs, och att 
i stället ta en längre kurs vid ett tillfälle är 
inte alltid ett alternativ.

– De längre kurserna är ofta dyra. Men nu 
kanske man inte behöver dra sig för att delta 
i längre kurser, eftersom man kan tillgodo
räkna sig timmarna nästa år.

Ett begånget fel kan bli väldigt dyrbart. 
Om man kan höja sitt kunnande är det 
förstås till klientens såväl som advokatens 
bästa.

En invändning Catharina Wikloff ibland 

hört är att det kan vara svårt att hitta rele
vanta kurser. 

– Har man varit med ett tag och vidare
utbildat sig varje år kan det vara svårt att 
hitta kurser inom sitt område som håller en 
högre nivå. Men det kan man ju lösa genom 
att föreläsa själv.

att föreläsa är också utbildande och får 
tillgodoräknas i utbildningskravet.

Varje enskilt utbildningstillfälle får inte 
vara kortare än 1,5 timmar i effektiv utbild
ningstid, för att räknas, och antal deltagare 
får inte understiga fem personer, exklusive 
utbildningsledaren. 

– Det räcker inte med till exempel ett 
månatligt lunchmöte där man dryftar olika 
allmänna frågor, förklarar Catharina Wi
kloff. Det ska ju vara kompetenshöjande, 
poängterar hon.

GW

Nytt utbildningskrav
från årsskiftet

• Från och med den 1 januari 2009 ändras utbildningskravet för advokater. 

• Antalet utbildningstimmar utökas från 15 till 18 timmar per år, motsvarande tre dagar à sex 

timmars kurs. 

• Man ska även kunna föra över upp till tolv redan inlästa timmar från ett år till ett annat.

• Det går dock inte att skjuta upp ej inlästa utbildningstimmar till nästföljande år. 

• Varje enskilt utbildningstillfälle får inte vara kortare än 1,5 timmar i effektiv utbildningstid. 

• Antal deltagare får inte understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren. 

• Att föreläsa själv kan tillgodoräknas i utbildningstimmarna. 

FAKTA/ Om utbildningskravet

FALUN 023-79 23 00�
info@standardbolag.se
www.standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25
MALMÖ 040-720 20�

S lutstenen -  den S-märkta avveckl ingen  Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar 
vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8 -10 månader på utskiftningen. Vi tar hand om all 
hantering av bolaget. Se säljarens checklista på vår webbplats.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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nyheter

Signalspaningslagen antogs i riksdagen den 18 juni efter en intensiv 
debatt. Sedan alliansen i september presenterat en lista om femton 
punkter för ett förbättrat integritetsskydd i lagen tystnade debatten 
nästan helt. Men det är ännu mycket osäkert om förbättringarna 
hinner införas innan FRA börjar spana i kabel.

Att alliansens femton förbättringspunkter skulle hinna införas i 
lagen som träder i kraft vid årsskiftet är uteslutet. Men enligt vad tid
skriften Advokaten erfar hoppas man på regeringskansliet att kunna 
lägga fram ett ”förbättrat” lagförslag för riksdagen att ta ställning 
till innan lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den 1 
oktober 2009 – och FRA får tillgång till teleoperatörernas data. 

– Debatten är inte död än, konstaterade Clarence Crafoord från 
Centrum för rättvisa, CFR, när han vid ett seminarium i slutet av 
november konstaterade att alliansens femton punkter ännu inte in
kluderats i lagen. 

även advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg deltog 
i seminariet om FRAlagens eftersvall, som arrangerats av CFR. 

– Konsekvensen blir att förtroendet för myndigheterna faller när 
man tvingar igenom lagar som på ett omotiverat sätt inkräktar på 
människors integritet, varnade hon. Anne Ramberg uttryckte också 
stark kritik mot hur lagstiftningsprocessen gått till i det aktuella 
fallet.

CFR lämnade i somras in ett klagomål till Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter om signalspaningslagen. Men då alliansen med 
sin femtonpunktslista inkluderat alla de punkter som CFR själva 
listat som krav för att acceptera lagen övervägde CFR att återkalla 
klagomålet. Slutsatsen blev dock att eftersom man valde att inte 
skjuta på ikraftträdandet låta klagomålet stanna för prövning. GW

Från och med årsskiftet träder den så kallade FRA-lagen 

i kraft, men utan de integritetsskyddande förbättringar av 

lagen som många av kritikerna räknat med.

FRA-lagen träder i kraft
utan integritetsskydd

Ny LAg FRåN åRssKiFTET Utredare föreslår bidragsspärr mot brott
Dra in bidraget till den som döms för ett allvarligt bidragsbrott. Det 

föreslår Utredningen om bidragsspärr. Uppskattningsvis 18-20 mil-

jarder kronor per år betalas felaktigt ut från välfärdssystemen, varav 

hälften antas bero på medvetna fel. Enligt undersökningar som gjorts 

har delar av befolkningen en hög tolerans till bidragsbrott. Utreda-

ren anser att regeringen bör införa en så kallad ”bidragsspärr”, som i 

samband med den straffrättsliga påföljden skulle kunna avskräcka från 

bidragsbrott. (SOU 2008:100)

Fingeravtryck i pass
ytterligare övervakning
Sveriges Advokatsamfund har i ett remissvar angående förslaget Fing-

eravtryck i pass påpekat det bekymmersamma i en utveckling som går 

mot ett alltmer omfattande övervakningssamhälle. Advokatsamfundet 

ställer sig inte avvisande till förslaget om fingeravtryck i pass i sig. 

Men samfundet anser att även denna typ av förslag till författnings-

ändringar – även om fingeravtrycken inte kommer att sparas i några 

register – måste sättas in i det större sammanhanget. Enskildas fri- 

och rättigheter sätts alltmer på undantag till förmån för övervakning 

och brottsbekämpning.

Polisen rensade ut hälften 
av fingeravtrycken
Polisens fingeravtrycksregister har halverats efter den kritik som fram-

fördes från Datainspektionen förra året. Polisen följde enligt kritiken 

inte de direktiv som kom 2005 där det står att polisen bara får lagra 

fingeravtryck på personer som finns i polisens brottsregister eller miss-

tankeregister. Nära 100 000 personer har nu gallrats bort från registret.

I fortsättningen ska registret rensas löpande varje månad. Samtidigt 

har landets polismyndigheter uppmanats att vara noga med att ta nya 

fingeravtryck på misstänkta för att bygga upp registret igen. Läs mer 

på www.polisen.se

Tryggerska villan färdigrenoveras
Renoveringen av Tryggerska villan, Advokatsamfundets hus i Stock-

holm, är nu färdig. Byggnaden har bland annat sanerats från kreosot 

och kaseinflytspackel och fått bergvärme.

Nu byggs villans gamla garage också om till hörsal, sedan byggnads-

nämnden givit tillstånd till detta.

Claes Peyron och Anne Ramberg 
i Prövningsnämnden
Regeringen har utsett advokat Claes Peyron till ledamot och Advo-

katsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg till ersättare i den 

nyinrättade Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Regeringen 

har även utsett före detta justitierådet Bo Svensson och justitierådet 

Gertrud Lennander att under tiden för förordnandet vara ordförande 

respektive vice ordförande i nämnden. Prövningsnämndens tre leda-

möter och fyra ersättare förordnas fram till den 30 juni 2011. 

Bland annat att FRA:s nuvarande verksamhet blir lagreglerad, samt 

att kontrollorganet Försvarets underrättelsenämnd, FUN, får ökade 

resurser för att förbättra kontrollen. 

FRA måste efter årsskiftet söka tillstånd även för den riktade signal-

spaning som sker i etern, något som inte varit fallet förut. 

FAKTA/Det gäller från 1 oktober 2009
Då träder lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär 

att teleoperatörerna tvingas lämna ut data från kabeltrafiken till 

FRA. Lagen om elektronisk kommunikation röstades också igenom i 

riksdagen den 18 juni 2008, och det är i egentlig mening först när den 

lagen träder i kraft som alla integritetsskyddande förbättringar bör 

vara klara.

FAKTA/Det gäller från 1 januari 2009
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nyheter

Alla advokater omfattas av en obligatorisk 
ansvarsförsäkring. Premien för denna ingår 
i den årliga serviceavgiften till samfundet. 
Den obligatoriska försäkringen har ett 
maximalt försäkringsbelopp på 3 miljoner 
kronor. 

Under 2008 har Advokatsamfundet hand
lat upp ansvarsförsäkringen på nytt, med 
hjälp av försäkringsmäklaren Willis AB.

– Samtliga inbjudna försäkringsbolag läm
nade väl genomarbetade offerter och upp
handlingen resulterade i bättre villkor, säger 
Anders Bergsten på Willis AB.

från och med den 1 januari 2009 halveras 
självrisken i den obligatoriska ansvarsför
säkringen från två till ett basbelopp, alltså 
42 800 kronor för 2009. Försäkringsgivare 
är liksom tidigare Länsförsäkringar.

Rose Marie Lundström i Advokatsam
fundets arbetsgrupp avseende försäkringar 
förklarar att en stor del av de krav som riktas 
mot advokatbyråer stannar inom eller obe
tydligt överstiger självrisken.

– För byrån blir det förstås kännbart att 

Advokater är skyldiga att ha ett 

tillräckligt försäkringsskydd. Från års-

skiftet kan fler advokater få detta 

genom samfundets tilläggsförsäkring, 

när det maximala försäkringsbeloppet 

höjs från 27 till 47 miljoner kronor.

betala skadorna helt eller till stor del ”ur 
egen ficka” och det är lätt hänt att försäk
ringen upplevs som mindre meningsfull. 
Det känns riktigt bra 
att självrisken nu kun
nat halveras så att för
säkringen kan fylla sitt 
syfte i ännu flera fall, 
säger hon.

Försäkringsbeloppet 
på 3 miljoner kronor 
räcker för en stor del av 
advokatbyråerna. Men 
många, inte minst af
färsjuridiska byråer som 
biträder i stora transak
tioner, måste teckna yt
terligare försäkringar för att få ett fullgott 
skydd. Detta krävs också enligt de nya väg
ledande reglerna om god advokatsed. Advo
katsamfundet erbjuder därför en til läggs
försäkring, som också den förändras från 

årsskiftet. Bland an
nat höjs det maximala 
försäkringsbeloppet, 
av Advokatsamfun
dets tillhandahållna 
försäkring, från 27 
till 47 miljoner kro
nor. Advokaterna kan 
därmed totalt sett få 
ett skydd på upp till 
50 miljoner kronor 
för ren förmögen
hetsskada, utan att 
särskild due diligence 
av advokatbyrån er
fordras.

Bättre ansvarsförsäkring
från och med årsskiftet

ADVOKATFöRsäKRiNgARNA

– Genom höjningen av försäkringsbelop
pet kommer nu fler att kunna klara försäk
ringsbehovet inom ramen för Advokatsam

fundets försäkring. En 
gruppförsäkring innebär 
ju normalt fördelakti
gare premier och andra 
villkor liksom en enklare 
hantering, säger Rose
Marie Lundström.

Från och med 2009 är 
Länsförsäkringar ansva
rigt även för denna för
säkring.

genom willis kan ad
vokater också teckna en 

kontorsförsäkring, med If som försäkrings
givare. Kontorsförsäkringen omfattar bland 
annat egendomsförsäkring, avbrottsförsäk
ring, allmänt ansvar och rättsskydd. Ungefär 
650 advokatbyråer har idag tecknat denna 
försäkring. Det stora intresset gör det lättare 
att hålla nere premierna för försäkringen.

Intresset för sjukvårdsförsäkringen och 
avbrottsförsäkringen vid arbetsoförmåga 
är också fortsatt stort. Sedan den 1 januari 
2008 erbjuder Willis också en rehabilite
ringsförsäkring. Försäkringen innebär att 
den som blir sjukskriven får hjälp på flera 
sätt för att snabbt komma tillbaka i arbete. 
Länsförsäkringar är försäkringsgivare för 
samtliga dessa försäkringar. UB

Läs mer om Advokatsamfundets försäkringar på 

www.advokatsamfundet.se. För mer informa-

tion, kontakta Willis på telefon 08-5463 5960 

eller advokatservice@willis.com.

• Självrisken i den obligatoriska försäkringen sänks till ett basbelopp.

• Det maximala försäkringsbeloppet i tilläggsförsäkringen höjs till 47 

miljoner kronor.

• Tilläggsförsäkringen omfattar styrelseuppdrag. Från nyåret krävs inte 

längre att försäkringsbolaget godkänner styrelseuppdrag i börsföretag 

eller finansiella institutioner. Den som inte behöver skydd för externa 

styrelseuppdrag kan välja bort detta skydd och får då en sänkning av 

premien med 20 procent.

• Om byrån läggs ned finns idag en möjlighet att teckna en av-

vecklingsförsäkring för ett år i taget. Från årsskiftet tecknas den 

försäkringen i stället med ett efterskydd för en tioårsperiod och till 

engångspremie.

Nyheter ansvarsförsäkringar 2009

”Genom höjningen av
försäkringsbeloppet 
kommer nu fler att kunna 
klara försäkringsbehovet 
inom ramen för Advokat-
samfundets försäkring.”
 RoSE-mARiE LUNdSTRöm

Rose-Marie Lundström. Anders Bergsten.
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Nya rutiner på Migrationsverket
Migrationsverket införde den 12 november 

nya rutiner kring förordnandet av juridiska 

ombud i utlänningsärenden. I princip inne-

bär det att ombud som inte anses lämpliga 

svartlistas. I dag finns åtta namn på listan 

över olämpliga ombud, sedan de uppträtt 

berusade eller kommit sent med inlagor vid 

upprepade tillfällen. En advokat finns med 

på listan efter att ha missat att lämna in 

ett överklagande. Någon praxis för vad som 

kan leda till att man hamnar på ”svarta 

listan” finns inte, men varje enskilt fall kan 

överklagas hos Migrationsdomstolen. En ny 

prövning kan begäras efter en period om 

ett eller två år.

Brottsoffer med funktions -
hinder en dold grupp
Ett funktionshinder kan spela stor roll för i 

vilka situationer man riskerar att utsät-

tas för brott, och hur man kan beskriva 

situationen i polisförhör. Både polis och 

socialtjänst måste bli bättre på att se detta, 

hävdar Denise Malmberg, vid Uppsala 

universitet, som tillsammans med Kerstin 

Färm, forskningsledare vid FoU Välfärd, har 

undersökt hur polisen och socialtjänstens 

handikappomsorg hanterar ärenden då 

vuxna personer med olika funktionshinder 

utsatts för brott och övergrepp.

www.gender.uu.se/node288

Stärkt personuppgiftsskydd
EU-länderna har enats om att stärka skyd-

det för personuppgifter inom ramen för po-

lissamarbete och straffrättsligt samarbete 

inom EU. Rambeslutet motsvarar i stora de-

lar det så kallade dataskyddsdirektivet som 

har genomförts i Sverige genom personupp-

giftslagen. Men därutöver inkluderar EU:s 

dataskyddsrambeslut särskilda bestäm-

melser avsedda att begränsa möjligheterna 

att behandla utbytta personuppgifter.

(Justitieutskottet 2008/09:7)

Ny rutin för skadestånd utreds
Regeringen har tillsatt en utredning för att 

överväga om det bör införas en särskild 

rutin för att underlätta frivillig betalning 

av skadestånd som dömts ut på grund av 

brott. I dag får den skadeståndsskyldige ofta 

vänta till dess att ett kravbrev dimper ner 

från Kronofogden. Det är då den måls-

ägande inte går att nå på grund av sekretess 

eller i övrigt inte vill ha kontakt med den 

skadeståndsskyldige, och därmed vänder 

sig till Kronofogdemyndigheten för att få ut 

det skadestånd domstolen dömt ut.

nyheter

I september ändrade EGdomstolen För
stainstansrättens beslut om det informella 
nätverket AlBarakaat och ogiltigförklarade 
frysningen av organisationens tillgångar.

Thomas Olsson företräder alBarakaat 
och de tre Somaliasvenskarna som har 
koppling till nätverket. Olsson berättar att 
han fått ett brev från kommissionen med 
innebörden att det är EUkommissionen 
och inte EGdomstolen som ska besluta om 
vad som ska hända med pengarna från al
Barakaat.

– Vi har besvarat detta och krävt besked 
om kommissionens behörighet att anta en 
sådan här rättsakt och även bemött dess på
ståenden. Sedan dess har det varit tyst, säger 
Olsson.

Olsson berättar att i brevet hänvisar EU
kommissionen till en del antaganden utan 

Under tiden kommer man att kompensera 
halveringen av antal rum genom att hålla 
öppet för besök till klockan 20.00 fyra dagar 
i veckan, i stället för till klockan 18.00 som i 
dag, enligt häkteschef Christer Krohn. 

Häktet i Göteborg har tidigare fått kri
tik från advokater för att tillgängligheten 
är undermålig. Öppettiderna har varit snålt 
tilltagna och det har varit svårt att få tid att 
träffa klienter över helger och lov. Tillgäng
ligheten blir knappast bättre de närmaste 
två åren, då centralvakten ska flyttas upp 

EU-kommissionen vill att det 

informella nätverket al-Barakaat ska 

kvarstå på FN:s sanktionslista. 

Agerandet visar på desperation menar 

advokat Thomas Olsson.

Det finns idag femton besöksrum på 

häktet i göteborg. Från och med ja-

nuari och knappt två år framöver kom-

mer den siffran att reduceras till sju. 

Först när det nya häktet står klart 2010 

kommer tillgängligheten på häktet i 

göteborg att vara återställd. 

”Desperat agerande 
av EU-kommissionen”

Häktet i Göteborg får färre besöksrum

att närmare redogöra varifrån dessa härrör. 
Man berör inte svenska alBarakaat utan tar 
upp olika påståenden angående alBarakaats 
grundare Ali Ahmed Nur Jim´ale och hans 
kontakter med alQaida och Usama bin La
den.

Olsson kommer nu att avvakta. Om kom
missionen, som brevet antyder, stoppar en 
utbetalning, planerar Olsson att vidta rätts
liga åtgärder mot kommissionen.

händer ingenting före mitten av december 
ska pengarna som frysts släppas. Då ska det 
bara vara att gå till banken och ta ut peng
arna.

Olsson tycker att EUkommissionens 
brev är ett oroväckande tecken på en viss 
desperation. Huruvida kommissionen kom
mer att lyckas eller inte återstår att se.

– Skulle det vara så att man stoppar ut
betalningen utan att ha något egentligt 
laga stöd för det så gör man sig skyldig till 
domstolstrots. Det skulle medföra ett all
varligt misstroende mot institutionerna. Så 
jag antar att man är noga med att få det här 
formellt rätt, säger han. TK

en våning och placeras i anslutning till be
söksvakten. Det dubbla vaktkontoret kräver 
större ytor och då blir det besöksrummen 
som får maka på sig. 

– Man bereder plats för ett tillagningskök 
som ska serva det gamla och det nya häktet 
med mat, det är därför centralvakten får flyt
ta upp en våning, berättar Christer Krohn.

ombyggnationen av häktet sker då man 
planerar ett rättscentrum där såväl häkte, 
som polis, åklagare och tingsrätt ska finnas 
samlade. Häktet kommer också att byggas 
ut till att omfatta 350 platser totalt, mot 175 
idag. Enligt Krohn är tillgängligheten yt
terst en ekonomisk fråga.

– Det är ändå huvudkontoret som avgör 
vad som är viktigast att prioritera i verk
samheten. Vår ambition är att häktet även 
i framtiden skall ha förlängd öppettid för 
besök. Det kanske blir en arrest med dygnet 
runtservice också, som i Stockholm. GW
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Den nya brittiska Legal Services Act (LSA), 
som började gälla förra året, inkluderar nya 
regler för hur ”annan” verksamhet ska få be
drivas under advokatbyråns tak – med det 
uttalade syftet att ge de brittiska byråerna 
bättre konkurrensfördelar, ökad flexibilitet 
och ett större utbud för kunderna. 

Nya LSA fokuserar också på byråerna, 
snarare än enskilda advokater, varför de 
”andra” verksamheterna ska kunna ingå un
der advokaternas strikta regelverk.

I Sverige träffade nyligen advokatbyrån 
Delphi en överenskommelse med kommu
nikationsbyrån Sund om att erbjuda gemen
samma tjänster på den svenska marknaden. 
Delphi och Sund vill gemensamt kunna er

bjuda kunderna tjänster inom till exempel 
förvärv, lobbying, miljöfrågor och krishan
tering. Men de två byråerna kommer inte 
att sitta i samma lokaler och inte heller ta 
gemensamma uppdrag. 

enligt advokatsamfundets regler accep
teras inte så kallade MDP:s (multi discipli
nary practices). Det betyder bland annat att 
ingen främmande verksamhet får bedrivas i 
advokatbyråns lokaler. 

Kommunikatörerna hos Sund kommer 
därmed inte heller att kunna ta del av det 
förtroendekapital det innebär att stå under 
det svenska advokatsamfundets sekretess 
och etikregler. GW

I november fattade regeringen beslut om 
ny timkostnadsnorm. Timkostnadsnormen 
blir för rättsliga biträden med Fskatt 1 104 
kronor exklusive mervärdesskatt. För dem 
som inte innehar Fskattsedel blir den nya 
timkostnadsnormen 840 kronor.

Höjningen följde som väntat Domstols
verkets rekommendation med en uppräk
ning på 23 kronor eller 2,13 procent. Tim
kostnadsnormen styr ersättningen till bland 
annat offentliga försvarare, målsägandebi
träden och offentliga biträden.

advokatsamfundet har i flera år kritiserat 
systemet med timkostnadsnorm och hur 

normen beräknas. I ett brev till justitiemi
nister Beatrice Ask i mars i år skrev general
sekreterare Anne Ramberg bland annat att 
”Advokatsamfundet anser inte att nuvarande 
system med timkostnadsnorm är tillfreds
ställande. Även med bortseende från tim
kostnadsnormens storlek finns anledning att 
ifrågasätta systemet som sådant. Den stel
benthet som kännetecknar tillämpningen av 
systemet är av ondo. Det innebär bland an
nat att effektivitet och yrkesskicklighet inte 
premieras.” I stället för en fast norm vill Ad
vokatsamfundet att arvodet ska bestämmas 
efter skälighet. 

Samfundet har också under flera år ifråga
satt grunderna för beräkningen av timkost
nadsnormen. Utgångspunkten för normen 
är bland annat att en advokat kan debitera 
72,5 procent av sin arbetade tid. En under
sökning visar att 65 procent är en mer rätt
visande siffra. UB

Läs mer på www.advokatsamfundet.se/rat-

ten_till_advokat

Storbritannien öppnar för ”legal pr”

Liten höjning av
timkostnadsnormen

nyheter

Växande intresse för
företagens samhällsansvar
CCBE har nu uppdaterat sin vägledning för 

företagens samhällsansvar (Corporate Social 

Responsibility, CSR), med en koncis översikt 

över de frågor som advokater bör känna 

till.  Arbetsgruppen för CSR inom CCBE 

konstaterar samtidigt att ett växande antal 

advokatbyråer engagerat sig och skrivit 

rapporter om samhällsansvar de senaste 

åren. Allt fler samfund och organisationer 

framhäver också i dag frågorna som viktiga 

och med stor inverkan på de juridiska 

yrkena. Arbetsgruppen noterar även att 

klienter i allt högre grad begär information 

från advokatbyråerna om policy angående 

samhällsansvaret. 

Ökat brittiskt intresse
för outsourcing
Intresset för outsourcing av juridiska tjäns-

ter till Indien har tredubblats bland brittiska 

advokatbyråer under hösten. Det hävdar 

Chris Veator, vice vd på CPA Global.

CPA Global, som specialiserat sig på out-

sourcing av juridiska tjänster, planerar att 

investera 50 miljoner dollar (motsvarande 

nära 400 miljoner kronor) på outsourcing 

till Indien. Företaget har tidigare aviserat 

planer på att utöka sin indiska kår om 450 

advokater till 3 500. Chris Veator säger 

också till The Gazette of the Law Society 

of England and Wales att bolaget för långt 

gångna diskussioner med ett antal brittiska 

”top 50”- byråer om outsourcing till Indien.

Webbjournalist fri
enligt habeas corpus
IBA:s avdelning för mänskliga rättigheter 

(IBAHRI) välkomnar den frikännandet av en 

malaysisk webbjournalist i landets högsta 

domstol, som blivit godtyckligt häktad. Raja 

Petra Kamarudin greps den 12 september 

i år misstänkt för att i sina webbartiklar 

ha förolämpat islam och den malaysiska 

regeringen. Den 22 september häktades Ka-

marudin. Dagen efter begärde hans advokat 

Malik Imtiaz Sarwar att häktningen skulle 

prövas. Vid förhandlingarna i högsta dom-

stolen den 22 oktober deltog två observa-

törer från IBAHRI. ”Både pressfriheten och 

rätten till prövning enligt habeas corpus är 

viktiga verktyg för att upprätthålla ett fritt 

och rättvist samhälle”, konstaterade Richard 

Goldstone vid IBAHRI.

Läs mer på: www.int-bar.org/IBAHRI.aspx

Länktips
• www.sra.org.uk/sra/consultations/338.article

• www.sra.org.uk/securedownload/file/350

• www.lawgazette.co.uk/news/039fragmentation039-fears-over-regulation-review

• www.legalweek.com/Navigation/18/Articles/1177971/Olswang+weighs+up+multi-

disciplinary+partnership.html

Timkostnadsnormen höjs med 23 

kronor nästa år. Normen är felaktigt 

beräknad, anser Advokatsamfundet, 

som också ifrågasätter hela systemet 

med en fast nivå för ersättning till 

advokater med offentliga uppdrag.



11 ADVOKATEN NR 9 • 2008

 

Det finns kanske anledningar att inte välja Mercedes som 
tjänstebil. Utseendet brukar inte vara en av dem. Inte 
ryktet heller. Faktiskt inte ens ekonomin, när vi tänker efter. 
Inte när det gäller säkerhet, körglädje, mijö, pålitlighet 
eller service heller – fråga dem som kör en idag. När det 

kommer till kritan kan vi inte komma på någon särskild 
anledning till att du inte skulle kunna välja en Mercedes 
nästa gång du byter tjänstebil. Inte så här på rak arm. 

Hoppas det inte är ett problem. 
www.mercedes-benz.se/mintjanste-bil.

Mintjänste-Bil

Bränsledeklaration: Gå in på www.mercedes-benz.se för information om bränsleförbrukning och CO
2
-utsläpp för Mercedes-Benz samtliga modeller.

MEBE 36_210x297_C-KlassSedan.indd   1 08-11-18   12.06.24
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världen

UTVäRDERiNg AV EUROpEisKA RäTTssysTEM

Europarådets kartläggning av rätts-

väsendet i 46 medlemsländer visar att 

rättssystemen utvecklas, inte minst i 

de nyaste medlemsstaterna. Men skill-

naderna inom Europa är fortsatt stora.

Det är Europarådets ”Commission for the 
Efficiency of Justice” som för andra gången 
sammanställt statistik över rättsväsendet i 46 
europeiska länder. Den nya kartläggningen 
omfattar åren 2004–2006.

Rapporten visar att de flesta länderna i 
Europarådet ökar sina anslag till rättsväsen
det. Detta gäller också för Sve
rige, som dock haft en betydligt 
blygsammare ökning av anslagen 
än länder som Belgien, Island 
och Storbritannien. De största 
ökningarna, över 30 procent, 
har skett i nya demokratier som 
Armenien, Bulgarien, Georgien 
och Polen.

Sverige var ett av de tio län
der i Europarådet som satsade 
mest pengar på rättsväsendet 
per invånare under 2006, 81 
euro per invånare under 2006. 
I Moldavien var motsvarande siffra 2 euro 
per invånare.

I förhållande till BNP per invånare fanns 
det dock bara elva länder som la mindre 
pengar på rättsväsendet än Sverige. De to
tala anslagen till domstolar, åklagare och 
rättshjälp uppgick här till 0,23 procent av 
BNP per capita.

europarådets kommitté har också granskat 
medlemsstaternas advokatkårer, och funnit 
stora skillnader, bland annat i hur många ad
vokater ett land har i förhållande till antalet 
invånare. Sverige och Finland skiljer sig här 
kraftigt från framför allt länder i Sydeuropa. 
I Sverige finns 49 advokater per 100 000 in
vånare. Genomsnittet för alla länderna var 
103 advokater per 100 000 invånare, med 
en variation från 6 i Azerbadjan till 342 i 
Grekland och 290 i Italien. Grannländerna 
Island, Danmark och Norge har en större 
andel advokater med siffror nära genom
snittet. 

En förklaring till den låga siffran är natur

ligtvis att Sverige inte har något advokatmo
nopol, och därmed konkurrerar med andra 
yrkesgrupper på många områden. Men det 
handlar också om vilka uppgifter advokater 
utför. I vissa länder anlitar man till exempel 
advokat för att köpa eller sälja sin bostad.

Också tillsynen över advokatkåren skiljer 
sig åt mellan länderna. I en majoritet av sta
terna är det precis som i Sverige den profes
sionella organisationen, advokatsamfundet, 
som i första hand granskar advokaternas 
agerande. Den svenska disciplinnämndens 
tillsyn tycks vara hårdare än i de flesta andra 
länder. År 2006 behandlade nämnden 516 

disciplinärenden, eller 117 per 
1000 advokater. Genomsnit
tet för Europarådsstaterna var 
samma år knappt 46 ärenden 
per 1000 advokater.

elisabet fura-sandström, do
mare i Europadomstolen och 
före detta advokat. Hon tror 
att kulturella skillnader kan 
förklara många av skillnaderna 
i Europa.

– Vi har helt enkelt olika 
rättsliga traditioner och löser 

problem på olika sätt. I vissa stater vill man 
gå till domstol medan andra föredrar att lösa 
frågan på det administrativa planet. Men det 
handlar också om tillit. Om man litar på att 
myndigheterna är oberoende och omutbara 
nöjer man sig lättare med ett negativt beslut, 
säger hon.

Hon påpekar också att vissa av Europarå
dets medlemsländer är helt unga demokra
tier och de rättsstatliga reflexerna har inte 
hunnit ”sätta sig” där ännu.

Samtidigt betonar Elisabet FuraSand
ström att resultaten av undersökningar som 
denna måste tas med en nypa salt

– Jag tror också att det ligger en felkälla i 
statistikinsamlingen som sådan. Det är helt 
enkelt omöjligt att finna exakt jämförbara 
storheter i olika länder, vilket förstås inte 
innebär att undersökningar av detta slag är 
ointressanta, säger hon

Som domare i Europadomstolen upplever 
Elisabet FuraSandström att den rättsliga 
utvecklingen i Europa i stort sett går åt rätt 
håll. 

Sverige har få advokater

– Rättsstaten och rättssäkerhet för indivi
den har etablerats i en rad länder och stärkts 
i andra. Ny lagstiftning har följts upp med 
ny praxis och nya vanor hos myndigheterna 
och, inte minst viktigt, en ny attityd hos 
medborgarna, säger Elisabet FuraSand
ström.

men det finns också orosmoln, i form av 
lagar och regler för att bekämpa terrorism.

– För att skydda demokratin och rättssta
ten har många lagstiftare gått i fällan och 
antagit lagstiftning som i sig riskerar att 
kränka de grundläggande värdena, konsta
terar Elisabet FuraSandström.

Rapporten European judicial systems, Edition 

2008 (data 2006): Efficiency and quality of 

justice kan laddas ner via Advokatsamfundets 

hemsida.

skillnaderna mellan rättssystemen i Europa är 
stora, visar en utvärdering gjord av Europarådet.

FOTO: ELLEN WUIBAUX

Elisabet Fura-sandström

TEXT  ULRIKA BRANDBERG
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EUROpADOMsTOLEN

Tjänstemän har fackliga rättigheter

Nya riktlinjer kan öka IT-säkerheten

Målet ”Demir och Baykara mot Turkiet” 
rör artikel 11 av Europakonventionen, om 

Informationsteknologi är numera ett själv
klart inslag i advokatverksamheten. Tekni
ken spar tid, men innebär också nya risker 
för att sekretessbelagd information kommer 
på avvägar.

advokat per furberg arbetar med ITrätt 
och är Advokatsamfundets ITexpert i Rå
det för advokatsamfunden i Europa, CCBE. 
Hans erfarenhet är att advokaterna tänker på 
riskerna med den nya tekniken, men ibland 

föreningsfrihet. De kommunala tjänstemän
nen Kamal Demir och Vicdan Baykara var 
aktiva i tjänstemannafacket Tüm Bel Sen, 
som också slutit kollektivavtal med kommu
nen Gaziantep.

sedan facket vänt sig till domstol för att få 
kommunen att följa kollektivavtalet fastslog 
dock en kassationsdomstol att tjänstemän 
enligt då gällande turkisk lag varken fick 
bilda fackföreningar eller sluta kollektivav

tal. Två av tjänstemännen vände sig då till 
Europadomstolen.

europadomstolen skriver i sin dom att 
Turkiet kränkt Kamal Demirs och Vicdan 
Baykaras rättigheter enligt Europakonven
tionen. Rätten till fackligt arbete och att 
sluta kollektivavtal omfattar enligt Europa
domstolen även tjänstemän.

Europadomstolen dömde i detta mål i så 
kallad stor kammare, med 17 domare.

pressas att tumma på säkerheten. 
Klienterna ställer krav på samma 
effektivitet som inom näringsliv 
och myndigheter, där säkerheten 
ofta är dålig.

– Det är angeläget att öka med
vetenheten om riskerna och hur 
man ska använda tekniken. Vi 
talar väldigt mycket om behovet 
av sekretess i advokatyrket. När 
informationen sedan flyttar från 
papper, post och telefonsamtal till webbplat
ser och epost är det viktigt att det används 
på ett sätt så att säkerheten och sekretessen 
blir lika god, säger Per Furberg.

som en hjälp till advokaterna tar CCBE 
fram riktlinjer för elektronisk kommunika
tion och internet. Riktlinjerna ses över med 
jämna mellanrum för att de ska spegla den 

snabba teknikutvecklingen, och 
en ny version antogs i slutet av 
oktober. 

per furberg har medverkat i 
arbetet med CCBE:s nya väg
ledning, och han är nöjd med 
resultatet.

– Det som är bra med de här 
riktlinjerna är att man lyckats 
hålla dem på en nivå där det ändå 

går att förstå vad det handlar om. Ofta när 
det gäller dessa saker blir texten så omfat
tande och så svårbegriplig att den sedan inte 
används, konstaterar han.

CCBE:s riktlinjer för e-kommunikation och 

internet finns att ladda ner på advokatnätet, 

www.advokatsamfundet.se/referensdokument 

Inloggning krävs.

statstjänstemän och kommunala 

tjänstemän har rätt att bilda 

fack föreningar och sluta kollektivavtal, 

enligt Europakonventionen. Det 

fastslog Europadomstolen i ett 

avgörande i november.

informationsteknologin ökar 

effektiviteten på advokatbyrån. Men 

tekniken innebär också risker. CCBE:s 

nya riktlinjer för e-kommunikation 

och internet kan vara en hjälp att öka 

säkerheten.

per Furberg

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala: 018-38 00 56      
Stockholm: 08-661 37 75 
Västerås: 021-13 11 06       
Göteborg: 031-707 09 59 
Örebro: 019-33 30 66   

     Hemsida           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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arbro Thorblad var lagman på 
Malmö tingsrätt när hon fick för
frågan om att bli chef för Dom
stolsverket. Då hade hon arbetat 

inom domstolsväsendet i 36 år, från första 
notarietjänsten i Varberg via olika nivåer i 
såväl tingsrätt som hovrätt – till Domstols
verket, sommaren 2008.

– Jag blev förvånad. Och det är ett ”un
derstatement”. Jag sökte ju inte ens tjänsten. 
Min första tanke när jag blev tillfrågad var: 
Varför jag? Men när jag tänkte efter så kun
de jag ju se vad de hade tryckt på i annonsen: 
aktuell domstolserfarenhet. Det hade jag, 
och långvarig sådan också.

porträtt

Barbro Thorblad – ett enstaka  exemplar
När Domstolsverkets nuvarande chef var en av totalt tio kvinnliga lagmän 

i svea rike fick hon höra att de utgjorde – inte en minoritet – men enstaka 

exemplar. Några år senare var hon med och startade nätverket Hilda för kvinnliga 

jurister. Barbro Thorblad är en chef som ser till att de anställda får tid för både 

arbete och familj. 

Det var – efter att ha tänkt på saken – ett 
erbjudande Barbro Thorblad inte kunde 
tacka nej till. 

– När man får en sådan möjlighet ska man 
ta den. Och det är intressant att få se dom
stolarna från ett lite annorlunda perspektiv.

hennes företrädare Thomas Rolén lämna
de efter sig en myndighet som domstolarna 
runt om i landet gärna samarbetar med, till 
skillnad från hur situationen såg ut 1520 
år tidigare. 

– I dag är det nog ingen som tror att dom
stolarnas självständighet hotas av Domstols
verket, säger hon. 

TEXT oCH FoTo GABRIELLA WESTBERG

B

Hon har nu varit chef för Domstolsverket 
i sex månader, och har börjat identifiera de 
största utmaningarna. Först och främst mås
te man alltid arbeta med att ärenden hante
ras och avgörs på ett rättssäkert sätt, konsta
terar hon. Alla ska få sina ärenden prövade 
inom rimlig tid, och man måste också kunna 
avsätta mer tid åt varje enskilt fall så att det 
döms rätt och domstolens motivering blir 
tydlig. Barbro Thorblad konstaterar att 
förtroendet för domstolarna enligt senare 
enkäter ligger på en acceptabel nivå. Det 
duger inte, resonerar hon, förtroendet för 
domstolarna måste höjas.

En annan utmaning är att ”få folk och 
pengar att räcka till”. När polisen får ut
ökade resurser blir följden att fler hamnar 
i rätten. Domstolarnas anslag har också 
ökat, men inte i proportion till ökningen 
av antal ärenden. Målen tenderar också att 
ta längre tid, och därmed bli kostsammare. 
Förhoppningsvis kan de nya rutinerna efter 
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niska kan kanske göra att man tappar kon
centrationen i högre grad varpå tilltrosbe
dömningen skulle kunna bli lidande. 

– Ännu har det inte slagit till riktigt, efter
som testperioden inte gällde överprövning
arna. Så vi får se nu. 

en annan utmaning förDomstolsverket är 
densamma som hotar hela rättsväsendet – 
att ersätta en åldrande yrkesgrupp. Barbro 
Thorblad har identifierat ett antal olika 
vägar för att attrahera yngre jurister till 
domstolarna, varav det första hon nämner 
är bättre arbetstider.

– Man måste kunna arbeta inom dom
stolarna och samtidigt ha tid för sin familj, 
poängterar hon. 

– Hamnar man i en situation då man mås
te välja mellan barnen och jobbet måste man 
kunna välja barnen. Allt annat vore orimligt, 
säger hon med viss emfas. Jobbet får klara 
sig ändå.

Barbro Thorblad – ett enstaka  exemplar

Barbro Thorblad var en av de så kallade 
”Storhildorna”, som i januari 2006 startade 
nätverket Hilda för unga kvinnliga jurister 
med chefsambitioner. Behövs något liknan
de för unga manliga jurister?

– Det finns manliga jurister som anser 
det. Men jag har själv svårt att se behovet. 
Kvinnorna har fortfarande så mycket svårare 
att komma upp till chefspositioner, männen 
tycks ju ta sig fram ändå. 

– Det har länge funnits många kvinnliga 
rådmän, notarier, juridiska biträden och 
även advokater, men väldigt få kvinnliga 
chefer. Det är väl ändå märkligt! När det är 
så många kvinnor i systemet, som har samma 
utbildning och lika lång erfarenhet…

när barbro thorblad blev lagman vid 
Malmö tingsrätt fick hon höra att hon och 
hennes nio andra kvinnliga kollegor i landet 
inte ens utgjorde en minoritet.

– Vi var enstaka exemplar. I dag är det i 
alla fall 16 kvinnliga domstolschefer runt 
om i landet, så i dag har de väl nått upp till 
minoritet. ”Enstaka exemplar”…

Barbro Thorblad åker mycket tåg. Två 
dagar i veckan tillbringar hon i genomsnitt 
på huvudkontoret i Jönköping, någon dag i 
veckan är hon på annan ort och två dagar i 
veckan finns hon i Domstolsverkets lokaler 
på Riddarholmen i Stockholm. 

– Tåg är för mig den perfekta arbetsmil
jön, utbrister hon.
Men blir du inte störd av pratglada kol-
legor, som ofta åker samma sträckor 
som du själv?

– Nej, kollegorna verkar alla ha samma 
inställning: ”Låt mig jobba i lugn och ro.” 
Men även om man bara vill läsa en bok eller 
sitta och slappa tycker jag att man ska ha rätt 
till det på tåget. Det är en andhämtnings
paus, det är viktigt, understryker hon.

När hon inte arbetar på tåget läser hon 
deckare, gärna brittiska sådana. Då kan hon 
också acceptera de juridiska aspekter och 
domstolsscener som beskrivs. Det brittiska 
systemet känner hon inte lika väl som det 
svenska – så där slipper hon bli irriterad över 
hur fel det kan bli när hennes egen bransch 
blir litteratur.

I Stockholm finns också hennes två vuxna 
barn.

– Och barnbarnen, säger hon och skiner 
upp i det novembermörka kontoret. Hon 
fortsätter: 

– Man kan väl inte säga att det är större 
att få barnbarn än egna barn, men det är en 
otrolig upplevelse. n

Barbro Thorblad nämner också vikten av 
ett öppet diskussionsklimat och ökat sam
arbete.

– Vi har redan intressanta arbetsuppgifter. 
Vad vi måste skapa är en bättre arbetsmiljö, 
säger hon och fortsätter: Jag tror att det 
redan har blivit mindre ensamt att arbeta i 
domstolarna i dag. 

Den första januari startar domstolsakade
min med kompletterande utbildning för nya 
domare, som jurister från andra håll som vill 
in i domaryrket: advokater, åklagare, akade
miker eller företagsjurister. 

– Nu kan vi också erbjuda en delvis indi
viduell lönesättning. Det kan nog hjälpa till 
att attrahera jurister från andra områden till 
domstolarna, hoppas Barbro Thorblad.

de statliga anslagen har på senare tid 
höjts mer för domare och åklagare än för 
försvarssidan. Riskerar försvaret att halka 
efter?

– Det beror på hur man ser på det. Om 
man bortser från timkostnadsnormen – vil
ket naturligtvis är svårt att göra som advo
kat – men om man ändå gör det ser man att 
samhällets kostnader för försvar och biträ
den har ökat enormt de senaste åren. Kanske 
bland annat på grund av att målen tar längre 
tid i dag. 

– Men oavsett typ av mål är det viktigt att 
få ha en advokat vid sin sida. 

Det är mycket man som vanlig människa 
inte känner till inom det juridiska, även 
när det gäller mindre ärenden. Och klien
ten känner sig ofta ändå liten och ensam i 
rättssalen, även med en advokat vid sin sida. 
Sedan tror jag inte att man absolut måste 
blanda in advokat i vartenda mål, det beror 
på omständigheterna. Vi har ett bra system, 
säger Barbro Thorblad och lägger händerna 
på bordet. Men snart åker de upp igen när 
hon berättar att verket nu fått i uppdrag av 
regeringen att se över om det är rätt perso
ner som får rättshjälp.

Nyligen framkom att Migrationsverket 
sammanställt listor över de juridiska ombud 
man tycker är lämpliga respektive direkt 
olämpliga att driva utlänningsärenden. 

– Asylärendet är ju så oerhört viktigt och 
genomgripande för den det gäller, så det är 
viktigt att de får ett lämpligt ombud. Samti
digt saknar den asylsökande ofta kännedom 
om vilka ombud som finns att tillgå och vil
ken erfarenhet de har. Någon kontroll måste 
göras. Det är svårt att se vilka som skulle 
sköta den kontrollen om inte Migrations
verket gör det, menar hon.

processreformen ”En modernare rättegång” 
bidra till att processerna effektiviseras och 
snabbas på, även om de nuvarande anslagen 
knappast kommer att räcka till ändå.

barbro thorblad är mycket positiv till 
den nya ”moderna” rättegången, som hon 
tror också kan bidra till att processerna blir 
rättssäkrare då man inte får olika versioner 
i förhören i tings och hovrätt. Regelför
ändringarna i tingsrättsprocessen kommer 
också att leda till en effektivare handlägg
ning, tror hon. 

– Men det är ingen enkel lagstiftning. Det 
kan ta tid att hitta praxis vad gäller skäl för 
omförhör och tilläggsfrågor, att definiera 
undantagstillstånden.
Ser du någon fara med de nya kamerabe-
vakade rättegångarna?

– Inledningsvis trodde jag att vittnen 
skulle bli mer rädda för att framträda, när 
de filmades. Men testperioden visade att 
det inte var så. Det var roligt att ha fel där, 
utbrister hon. 

Men visst finns viss oro för hur det ska 
fungera i praktiken, det medger Barbro 
Thorblad. Att sitta och titta på ett förhör 
i stället för att lyssna till en levande män
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A

S advokatvärderingarna bör bestå över tiden. Vad som för 
med sig behov av nya regler är nya tillämpningssitua
tioner, inte nya värderingar. Att man sedan kan ha olika 
uppfattningar om vad de varaktiga värderingarna bör 
leda till när omvärlden förändras är en annan sak.

Den process varigenom det nya regelverket har tagits 
fram har, som jag ser det, haft ett värde i sig. Olika 
frågor har i skilda sammanhang stötts och blötts. Många 
synpunkter har brutits mot varandra, i snävare kretsar 
såsom i kafferummet på advokatkontoret eller i öppna 
fora såsom på årsmöten i lokalavdelningarna eller full
mäktigemöten. Processen som sådan har gett anledning 
till ett nyttigt självreflekterande. Och jag tror att detta 
självreflekterande har fördjupat insikten hos många om 
advokaternas viktiga samhällsuppgifter och om betydel
sen av de grundläggande och bestående värderingarna. 

Advokatyrkets särart nödvändiggör en självreglering (i 
mening av att regleringen skall komma från advokatkol
lektivet). I min nya roll som domare har jag ställt mig 
frågan vad som kan gälla i fråga om god domarsed. Visst 
finns de i den blå lagboken intagna domarreglerna. Vi
dare finns i främst rättegångsbalken ingående föreskrif
ter om det procedere som en domare har att följa. Men 
detta svarar inte riktigt mot den goda advokatseden.

En viktig skillnad är att den goda advokatseden är 
ett uttryck för självreglering. Även om oberoendet för 
domare är lika viktigt som oberoendet för advokater är 
svårt att tänka sig att domarkollektivet skulle ha samma 
utrymme för självreglering som advokater. För egen 
del tycker jag dock att det kunde vara intressant att 

gästkrönika

Dags att diskutera frågan      
om god domarsed
Så har vi då fått ett nytt regelverk om god advokatsed. 
Ja, jag vet! Jag borde inte skriva ”vi”, eftersom jag inte 
längre tillhör samfundet. Likväl känns det alldeles rätt 
att uttrycka sig så.

Det har möjligen något att göra med den process som 
föregått regelverket. Färden var ju till en början inte 
helt friktionsfri, och de initiala skärmytslingarna inträf
fade under min tid som ordförande i Advokatsamfundet. 
Men det är historia nu.

En viktigare förklaring till känslan av att jag är berörd 
är nog att efter så många år i advokatyrket – 27 år som 
ledamot i samfundet – har de advokatetiska värdering
arna stämplat sina avtryck ända in i själen. Det handlar 
närmast om en identitetsfråga. Och ytterst bottnar det i 
uppfattningen om rättsstatens betydelse.

Det sist sagda leder till vad jag tror är den viktigaste 
anledningen till känslan av att det nya regelverket berör 
mig. Ett oberoende advokatsamfund vari fria, engagera
de och kunniga advokater organiserar sig är en hörnpe
lare i rättsstaten. Det har jag skrivit förut och sagt ännu 
fler gånger. Men det är centralt för min rättssyn.

De fria domstolarna med oberoende, kompetenta och 
integritetskännande domare utgör den tredje statsmak
ten (obunden massmedia kommer efter). Men domsto
larna kan inte fullgöra sina samhälleliga uppgifter på ett 
godtagbart sätt utan advokater. Därför måste det finnas 
oberoende advokater. Därför är de advokatetiska värde
ringarna så viktiga. Och därför borde advokatsamfun
dets och advokaternas oberoende ställning grundlags
säkras på samma sätt som domstolarnas och domarnas 
ställning knäsätts i grundlag.

Det kan nu sägas det nya regelverket är mer nytt på 
ytan än på djupet. Men det är inget fel. De centrala 
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N

STEFAN LINDSKOG

Justitieråd, tidigare 

ordförande i Advokatsamfundet

diskutera frågan om god domarsed som ett uttryck för 
ett slags domarnas självreglering. 

När jag nu – helt vårdslöst – kastar fram den tanken är 
jag väl medveten om att det finns domarkolleger som 
skulle invända, att oberoendet gäller inte bara i förhål
lande till staten och parterna, utan i förhållande till alla. 
Det betyder att en domare har rätt och skyldighet att 
följa sin egen uppfattning även om den inte delas av 
andra domare. I det perspektivet skulle, förmenar säker
ligen många, den goda domarseden snarare vara något 
som var och en domare själv har att överväga inom de 
ramar som lagstiftaren har stakat ut. 

Det kanske är så. Men oavsett hur det förhåller sig 
med det vill jag mena att en diskussion om god do
marsed som ett slags pendang till god advokatsed ändå 
skulle kunna föra med sig något nyttigt, nämligen just 
detta med självreflektering. Det är viktigt för alla. Det 
är särskilt viktigt för advokater och domare, i ljuset av 
deras samhällsviktiga uppgifter.

tolkning@semantix.se
www.semantix.se   

Tolkning till och från alla språk
Alla typer av tolkning. Dygnet runt. 
Kvalitet, sekretess och snabb service.

Telefon 0770-457 400

Sjönära Möten
Möten mellan människor blir ännu bättre av inspirerande 
och stimulerande miljöer! Hos oss kan ni välja mellan att 
förlägga konferensen i härlig skärgårdsomgivning på Småda-
larö Gård, i lantlig Herrgårdsmiljö på Krusenberg Herrgård 
eller modern Country Housestil på FågelbroHus, alla hotel-
len ligger på bekvämt bilavstånd från Stockholm. 

www.sjonaramoten.se
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Nya advokatregler
visar riktningen

fokus TEXT ULRIKA BRANDBERG OCH TOM KNUTSON FoTo NORDIC PHOTOS, SCANPIX OCH TOM KNUTSON

Efter ett långt arbete är de nya vägledande reglerna för god advokatsed 
antagna. På köpet har advokatkåren fått en ordentlig debatt om yrkets 
kärnvärden och hur de ska värnas i en snabbt föränderlig värld. I många 
andra länder pågår liknande diskussioner.

Bakom de nya regelverken ligger samhällsförändringar och nya villkor 
för advokatbyråerna. Men advokatetiken aktualiseras också av att lagar, 
skapade såväl på nationellt som europeiskt initiativ, hotar att nagga 
grundläggande advokatvärden såsom advokat sekretess och ovillkorlig 
lojalitet med klienten i kanten. Samtidigt blir etikens betydelse allt 
större för kårens identitet och ”varumärket” advokat.

FOTO: NORDIC PHOTOS
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fokus NYA ADVOKATREGLER

dvokatetiken och de värden den skyddar – lo
jalitet med klienten, sekretess och oberoende 
– är intimt förknippad med advokatrollen och 
advokatens speciella ställning i rättsväsendet. 

Till skillnad från övriga aktörer i rättsväsendet har advo
katerna fått förtroendet att, inom de ramar som lagstift
ningen ger, reglera sig själva. Det är ett förtroende som 
förpliktigar.

– Om advokatkåren ska kunna göra anspråk på att vara 
en viktig del i rättssamhället och få de speciella förmåner 
som den rollen för med sig krävs det att advokaterna tar 
ansvar. Det ansvaret går längre än att låta bli det som  är 
straffbart. Vi måste ställa betydligt högre krav, säger ad
vokat Bo G H Nilsson, ordförande i Etikkommittén, som 
beredde frågan om de nya vägledande reglerna.

tiden mogen för nya regler
De nya vägledande reglerna träder i kraft den 1 januari 
2009, och ersätter ett regelverk från 1984. Under dessa 
25 år har mycket hunnit hända. Advokatyrket har blivit 
alltmer specialiserat och nischat. Advokatmarknaden har 
blivit alltmer internationell, affärerna större, affärsbyrå
erna likaså. Men situationen för såväl den svenska som för 
andra länders advokatkårer är långt ifrån bekymmersfri. 
Advokatkårens kärnvärden hotas av åtgärder mot pen
ningtvätt och terrorismbekämpning.

– Man kan egentligen säga att översynen var ”long 
overdue”. Det var hög tid. Sedan var förstås debatten om 
intressekonflikter en bidragande orsak till att översynen 
kom just nu. Men oavsett den var tiden mogen, säger Bo 
G H Nilsson.

Bo G H Nilsson anser att diskussionen om att före
träda fler än en köpare vid företagstransaktioner, så kal
lade controlled auctions, bara var ett av många skäl till 
en översyn.

– Man måste se över alla regelverk emellanåt på grund 
av förskjutningar i omvärlden och i rättsuppfattningen, 
säger han.

Diskussionerna om nya vägledande regler handlade 
delvis om de olika villkoren för ”traditionella advokater”, 
med allmänpraktik och humanjuridik som inriktning, och 
affärsadvokater. Men Bo G H Nilsson pekar på att de båda 
grupperna har nytta av varandra för att stärka varumärket 
advokat och öka kårens legitimitet.

– Affärsjuristerna är många och ekonomiskt starka. De 
kan finansiera ett starkt samfund och sprida varumärket 
advokat. Samtidigt är det viktigt för kårens legitimitet 
med de mer traditionella advokaterna som företräder en
skilda. Alla känner till advokaten som står vid sin klients 
sida, och som fyller en viktig funktion för enskilda i utsatta 
situationer. Det skänker legitimitet till hela kåren, säger 
han.

Etikkommitténs förslag till nya vägledande regler 
vilade på en stadig grund. 

– Vi gick igenom alla regler för att se vad som behövde 
ändras eller läggas till och om något kunde tas bort. Vi såg 

A också över själva systematiken i regelverket. Målet var att 
lyfta fram centrala delar av reglerna, som förhållandet till 
klienten, före de mer introverta delarna, förklarar Bo G 
H Nilsson, som beskriver arbetsklimatet i Etikkommittén 
som gott, även om man inte var enig på alla punkter.

En av nyheterna i 2008 års vägledande regler är att de 
inleds med en portalparagraf som betonar advokatkårens 
betydelse för rättssamhället. Inspirationen till portalpara
grafen hämtades i andra länder och inte minst i CCBE:s 
regler för gränsöverskridande advokatverksamhet.

– Många regelsystem behandlar advokatens roll i rätts
samhället. Paragrafen blir ett avstamp som sätter in advo
katen i ett större sammanhang, säger Bo G H Nilsson.

Etikkommitténs förslag diskuterades vid en rad hea
rings innan det överlämnades till Advokatsamfundets sty
relse, som efter vissa justeringar antog de nya vägledande 
reglerna i slutet av augusti 2008.

viktig debatt
Advokat Ingrid Wiklund har följt debatten om de vägle
dande reglerna. Hon är nöjd med resultatet.

– Det är mycket som har hänt i vårt samhälle som gör 
att man behöver modernisera reglerna. Det är ju länge 
sedan de uppdaterades, konstaterar hon.

Själva debatten har också en viktig funktion att fylla.
– De unga får ju med sig kunskapen genom advokat

examen, men jag tror att många av de äldre advokaterna 
tappat en hel del av medvetenheten om advokatetiken. Då 
är det viktigt att bli medvetandegjord igen om det hela, 
säger Ingrid Wiklund.

Justitiekansler Göran Lambertz, som ansvarar för till
synen av den svenska advokatkåren, berömmer översynen 
som gjorts.

– Det är bra att man ser igenom reglerna och tänker 
igenom reglerna ordentligt ibland. Det verkar ha varit 
en väldigt kvalificerad process tycker jag, säger Lambertz 
och tillägger att han även ser ett värde i att man diskuterar 
etikfrågorna.

– Debatten ökar medvetenheten, och den är väldigt vik
tig. Alla internaliserar etiken på ett annat sätt om reglerna 
diskuteras. Så debatten är jätteviktig, säger han.

nya regler på gång i Finland
Sveriges advokatsamfund är inte ensamt om att vara mitt 
i en förändringsprocess. I Finland behandlar Advokat
förbundets styrelse ett förslag till nya vägledande regler i 
december. Förslaget ska sedan godkännas av delegationen, 
Advokatförbundets motsvarighet till Advokatfullmäktige, 
i januari. Arbetet med de nya vägledande reglerna har 
pågått sedan 2006. Enligt Advokatförbundets vice ordfö
rande Mika Ilveskero fanns det en allmän uppfattning om 
att reglerna från 1972 behövde moderniseras för att bättre 
spegla advokaternas verklighet idag. 

– En alltför stor del av de frågeställningar om god ad
vokatsed som väcks i dagens läge grundar sig på sådana 
förfaranden, som inte alls nämns i de vägledande reglerna 
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från år 1972. Framför allt har bedömningen av jävsituatio
ner varit svår, säger Mika Ilveskero.

Också i Finland har de nya reglerna väckt intresse i ad
vokatkåren.

– Reformen av de vägledande reglerna om god advo
katsed har varit advokaternas mest omfattande gemen
samma förehavande hittills. Alla av Advokatförbundets 
avdelningar har arrangerat flera tillfällen där de nya reg
lerna diskuterats, säger Mika Ilveskero.

Danmarks advokater fick en ny lagstiftning som reglerar 
advokatsamfundet i april i år. I samband med detta ändra
des också Advokatsamfundets roll genom ny lagstiftning. 
Advokatsamfundet ska från och med i år enbart ägna sig 
åt etiska regler, tillsyn och disciplinverksamhet, bedriva 
advokatutbildning och svara på remisser. Advokaternas 
yrkesintressen faller numera utanför samfundets område. 
För dessa intressen har en särskild organisation skapats.

myndighet får tillsyn över advokatreglerna
Utvecklingen i Danmark visar på en tendens som varit 
stark i de europeiska länderna under de senaste åren: ett 
allt större intresse från politikernas sida för advokatrollen 
och advokatorganisationernas verksamhet.

Tydligast syns spåren av detta i Storbritannien. Under 
2007 antogs en ny lag, The Legal Services Act, såväl som 
nya vägledande advokatetiska regler. Det etiska regelverket 
behandlar i likhet med det svenska bland annat frågor som 
rör intressekonflikter och MDP (multi disciplinary prac
tices).

I och med den nya lagen skapas en statlig myndighet med 
tillsyn över de olika advokat och juristorganisationerna. Ett 
viktigt syfte med The Legal Services Act är att förenkla för 
klienterna på den brittiska juristmarknaden, där ”solicitors”, 
”barristers”, ”trade mark attorneys” och flera andra kårer 
verkar parallellt och delvis arbetar med samma saker. Dess
utom skapas en nämnd, dit missnöjda kunder kan vända sig 
med sina klagomål på olika juridiska tjänsteutövare. Legal 
Services Act innehåller också regler som gör det möjligt för 
andra än jurister att bli delägare i advokatbyråerna. 

Hur stort mandat den nya myndigheten får att ingripa 
och styra över de advokatetiska reglerna lär tiden få utvisa.  

Med nya advokatetiska regler i Sverige, Danmark och 
England fortsätter debatten om advokatetik. Frågan är då 
vilken betydelse de vägledande reglerna har i advokatverk
samheten och i förhållandet till omvärlden.

– De vägledande reglerna för god advokatsed är ab
solut grundläggande, eftersom advokaternas funktion i 
rättsväsendet är så viktigt. De ger en etisk ram för hur 
advokaterna ska arbeta, säger Göran Lambertz, som tror 
att kårens medvetenhet och kunskap om de etiska ramarna 
är goda.

Bengt Gustafson är chefsjurist på Securitas. För honom 
som köpare av advokattjänster är etiken helt grundläg
gande.

– Det mest centrala med att anlita just advokater är att 
yrkeskåren har ett regelverk som styr etiken – tystnads

plikten, åtskillnad av medel, administrativa krav. Etik är 
för mig lite av en kvalitetsstämpel på advokater. Den andra 
sidan av etiken är disciplinnämnden, som kan utdöma 
straff i olika sammanhang. Det är viktigt, och det är vik
tigt att disciplinnämnden upprätthåller den höga standard 
som lagstiftningen avser, säger han.

etik stärker varumärket
Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i Rådet för advo
katsamfunden i EU, CCBE, tycker liksom Bengt Gustaf
son, att advokatetiken är ett starkt kort i marknadsföringen 
av advokatkåren. Inte minst sedan oreglerade institutioner 
som kreditvärderingsinstitut och hedgefonder råkat i blås
väder i spåren av finanskrisen.

– Vi inträder nu till slut, tack och lov, i en period där 
reglering uppfattas som bra och brist på reglering som 
dåligt. Våra egna etiska regler kommer att vara till nytta, 
och hjälpa oss att sälja varumärket advokat i den nya era 
vi nu inträder i, säger han och räknar också upp andra 
funktioner som advokatetiken fyller: att advokater har en 
oerhört viktig uppgift i rättsväsendet, att de utför viktigt 
arbete åt sina klienter, och att reglerna behövs för att ga
rantera att advokaten inte missbrukar klientens pengar 
och förtroende. Men att tala om den aktuella utvecklingen 
intresserar honom mer.

– Nu förväntar sig alla en ny era av regleringar. Vi ad
vokater har under de senaste åren utkämpat hårda slag för 
att skydda våra regelverk mot marknadskrafterna, men nu 
har vi ett utmärkt tillfälle att marknadsföra oss som obe
roende rådgivare som styrs av hårda regler, sammanfattar 
Jonathan Goldsmith.

risk för överreglering
Men reglering är inte nödvändigtvis av godo. I Storbritan
nien och Danmark har advokatorganisationerna oroats av 
regeringarnas intresse av att reglera verksamheten. Advo
katkårens oberoende från staten och rätt att själv reglera 
advokatverksamheten brukar ju anses vara en grundsten 
i rättsstaten.

Jonathan Goldsmith vill inte kommentera dessa länder, 
utan ger ett diplomatiskt svar.

– Hur regleringen ser ut är en diskussionsfråga. CCBE 
har ett öppet sinne när det gäller detta. Det finns många 
olika modeller i Europa, säger han.

Samtidigt manar han till vaksamhet.

”Jag tror att många av de äldre advokaterna 
tappat en hel del av medvetenheten om 
advokatetiken. Då är det viktigt att bli med
vetandeg jord igen om det hela.” iNGRid WiKLUNd

»
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– När tron på reglering ökar finns risken för överregle
ring, det har vi sett förr.

Han ger ett exempel. EUkommissionen har i sin strä
van att reglera kreditvärderingsinstituten föreslagit att 
den myndighet som ska ha tillsyn över kreditvärderings
instituten ska få rätt att begära ut vilka handlingar som 

fokus NYA ADVOKATREGLER

Kungörelse

Stiftelsen Emil Heijnes Fond

I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande, 
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag 
enligt denna del av Stiftelsens ändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 9 januari 2009.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. 

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 24 november 2008
Styrelsen

helst från kreditvärderingsinstitutet, även konfidentiell 
korrespondens mellan ett institut och dess advokat. 

– Det säger vi nej till. Sådant faller under de advokat
etiska reglerna om konfidentialitet. Vi kommer att få käm
pa hårt för att bevara advokatsekretessen när det gäller 
kreditvärderingsinstituten, säger Goldsmith.

harmoniseringsarbete påbörjat
Advokatmarknaden blir alltmer internationell med kon
kurrens över gränserna. Behövs det kanske en gemensam 
advokatetik till exempel inom EU för att möta globali
seringen?

– Generellt sett går vi mot större likheter. Samtidigt är 
det en process som tar lång tid, eftersom rättstraditionerna 
och synen på advokatens roll skiljer sig mycket åt mellan 
länderna, säger Bo G H Nilsson.

En arbetsgrupp inom CCBE har påbörjat arbetet med 
att jämföra de nationella regelverken och om möjligt jäm
ka samman dem och lösa de motsättningar som finns. Sve
riges advokatsamfund representeras där av advokat Claes 
Lundblad, som också satt i den svenska etikkommittén.

Arbetsgruppen är ett försök att förekomma eventuella 
krav på harmonisering av etikreglerna.

– Det har kommit påtryckningar från flera håll med 
frågor och synpunkter på att olika regler gäller i olika 
länder. Bland annat EUkommissionen trycker på för ett 
enda gemensamt regelverk för advokater i EU, förklarar 
Jonathan Goldsmith.

Han ger ett exempel där skillnaderna kan förvirra och 
kanske avskräcka företag från etablering i EUländer: I 
England ingår bolagsjurister i Law Society, medan Sveri
ges advokatsamfund inte tillåter sådana att bli ledamöter. 
Om Cocacola startar verksamhet i dessa båda länder kan 
man alltså ha en advokat anställd i England, men inte i 
Sverige.

lång process
Jonathan Goldsmith tror att arbetet med att hitta gemen
samma regler kommer att bli svårt och ta lång tid.

– Många av våra medlemmar ogillar tanken på gemen

”Många av våra medlemmar ogillar tanken på 
gemensamma regler, eftersom alla är stolta över 
sina nationella regelverk.” JoNATHAN GoLdSmiTH
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samma regler, eftersom alla är stolta över sina nationella 
regelverk, säger han.

Arbetsgruppen har som sin första uppgift frågor om
kring sekretess och konfidentialitet, där det finns många 
olika varianter på regler. Under vintern kommer det att 
sändas ut en enkät till advokatorganisationerna om detta. 
I mitten av mars ska svaren vara inne, och arbetsgruppen 
träffas nästa gång i slutet av april. 

–Jag tror att alla ser framför sig att det kommer att ta 
flera år. Det är ett jättestort arbete och stora skillnader. 
I dagsläget är det heller ingen som tvingar oss att sätta 
en deadline. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, 
men åratal, säger Jonathan Goldsmith.

kompass mot framtiden
I den bild av framtiden som de intervjuade tecknar är de 
nya vägledande reglerna om god advokatsed en viktig 
etisk kompass och en värdefull del av varumärket. Reg
lerna förenar advokater med olika inriktning och kan 
stärka sammanhållningen inom kåren. Dessutom kan det 
nya regelverket fungera som ett skydd för advokatkårens 
oberoende och rätt till självreglering i kommande tider.

När, och om, advokaterna får gemensamma europe
iska vägledande regler återstår dock att se. Processen 
med att jämka samman de advokatetiska reglerna har 
bara börjat. Kanske kan den processen ytterligare öka 
engagemanget för och stoltheten över de värden som 
advokatetiken skyddar. n FO
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Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag

Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom 
bolagsjuridik. Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt 
förvaltat det förtroende våra uppdragsgivare visat när de anlitat 
oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta 
när du kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla 
av och lägg upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig!

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag
» Snabbavveckling (likvid omgående)
» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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Med de nya väg ledande
reglerna får advokat kåren ett

uppdaterat och modernt regelverk.
FOTO: SCANPIX
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1

»

I portalparagrafen slås viktiga och grundläggande principer fast för advokat-

kårens roll i samhället. Bland annat poängteras att advokaten har en särskild 

ställning och därför ett särskilt ansvar. I sin yrkesgärning ska advokaten 

också verka för att främja det goda rättssamhället.

Det är otillåtet att ta del av ärenden som man inte har med att göra medan 

det är tillåtet för den ärendeansvarige att i den utsträckning som kan anses 

vara lämpligt rådgöra med kollegor.

Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, 
har en motsvarande portalparagraf i sina 
etiska regler för gränsöverskridande advo
katuppdrag. Detsamma gäller för många 
advokatorganisationer i andra länder.

I de svenska vägledande reglerna är por
talparagrafen en nyhet. I takt med samhälls 
och den ekonomiska utvecklingen har advo

katyrkets ställning och sättet det organiseras 
på i flera länder i västvärlden kommit att 
utsättas för olika typer av ifrågasättande, 
inte minst av olika länders konkurrensmyn
digheter. På EUnivå har olika initiativ ta
gits som lett till att det i flera länder gjorts 
genomgripande översyner av det sätt som 
advokatkårerna organiserar sig på.

Portalparagrafen

För andra yrkesgrupper än advokater som 
också hanterar känslig information finns 
det inte sällan sådana regler, till exempel 
inom vården finns det regler som starkt 
begränsar hur information som rör patien
ter får hanteras. Med denna regel införs 
ett uttryckligt förbud mot ”snokande” i 
ärenden som advokaten inte har med att 

göra. En advokat får inte ”utan skäl” ta del 
av ärenden på byrån som advokaten inte 
själv arbetar med. Regeln tar dock inte 
sikte på situationer där advokaten av skäl 
att ta reda på uppgifter i sin professionella 
verksamhet, till exempel kunskapsutbyte 
eller inhämtande av uppgifter för att göra 
en jävsbedömning. n

Tystnads- och
diskretionsplikt
– ”snokförbudet”2

Här är de viktigaste
förändringarna i korthet

Tidigare har advokatkåren till stor del 
grundat sin legitimitet på det speciella för
troendeförhållandet till klienten. Men runt 
om i världen är det på väg att förändras. 
I stället grundar advokatkåren alltmer sin 
yrkeslegitimitet i rollen som försvararen av 
rättsstatens principer. Detta synsätt har Jo
nathan Goldsmith, CCBE:s generalsekrete
rare, beskrivit i Advokaten nr 6 2008.

Med denna nya portalparagraf sätts ad
vokaten in i ett större sammanhang, som 
en väsentlig och avgörande aktör i arbetet 
med att främja rättsstaten och ytterst själva 
demokratin. n
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Kungörelse

Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds understödsfond

Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 9 januari 2009.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, 
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 24 november 2008
Styrelsen

Varje advokat måste ha ett för sin verksamhet anpassat försäkringsskydd.

Denna regel saknar en tidigare motsvarighet. 
Alla advokater har ett grundläggande för
säkringsskydd (upp till tre miljoner kronor 
vid ren förmögenhetsskada och förmögen
hetsbrott), som en del av den serviceavgift 
som varje advokat betalar in till Advokat
samfundet. Men advokaters verksamheter 
skiljer sig kraftigt åt, och därmed varierar 
också behovet av försäkringsskydd. Inom till 
exempel affärsjuridiken kan beloppen som 
utbetalas vid ett skadefall bli betydande. En
ligt denna regel är det alltså varje advokats 
skyldighet att se till att man har ett försäk
ringsskydd anpassat till just den verksamhet 
man bedriver.

En motsvarande regel finns i CCBE:s 
etiska regelverk för gränsöverskridande ad

vokatuppdrag (CCBE:s Code of conduct, 
3.9).

Sedan den 1 juli 2007 omfattar aktiebo
lagslagens regler om solidariskt ansvar även 
advokataktiebolag. Tidigare gällde en särre
gel, där varje advokat var personligt ansvarig 
för eventuella skador man orsakade. I takt 
med att uppdragen blivit alltmer omfattan
de, och många personer på en byrå kan ar
beta med samma ärende, togs särregeln bort. 
Ansvarsförsäkringen blev därmed en viktig 
fråga för hela byrån. Den allmänna jämk
ningsregeln i skadeståndslagens 6 kap 2 § är 
också ett skäl att se över sitt försäkringsskydd, 
eftersom domstolen kan jämka ett skadestånd 
så att det täcks av försäkringen, förutsatt att 
försäkringsskyddet är adekvat. n

Försäkringsskyldighet3
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Samtyckesmöjlighet
vid intressekonflikt

Lojalitet med klienten och skyldighet att 
undvika intressekonflikter hör till advokat
kårens kärnvärden. Hur dessa värden ska 
värnas behandlas därför i såväl CCBE:s in
ternationella regler som de olika nationella 
advokatorganisationernas regelverk.

att en klient kan dispensera från sekre
tessintresset är klart och det har nu även 
ansetts finnas anledning att tillåta berörda 
klienter att utöva inflytande i frågan om 
det allmänna lojalitetskravet skall förhindra 

en advokat från att ta ett uppdrag. En ty
pisk situation är då flera parter gemensamt 
önskar att advokaten ska upprätta ett avtal 
mellan parterna. Samtycket tar dock aldrig 
bort själva intressekonflikten, och advokaten 
måste alltid göra en bedömning om det finns 
en intressekonflikt, och om det är möjligt 
att vara lojal med klienten. Regeländringen 
innebär i stort sett en kodifiering av praxis, 
så som disciplinnämnden och styrelsen ut
vecklat den. 

Denna regel tar inte sikte på och kan inte 

användas vid så kallade controlled auctions, 
på så sätt att samtycke i något fall skulle 
möjliggöra för en advokatbyrå att företräda 
flera konkurrerande budgivare i ett sådant 
auktionsförfarande.

internationellt sett varierar synen på 
om advokater, med klientens samtycke, kan 
ta ett uppdrag trots en potentiell intresse
konflikt. I England är detta tillåtet, medan 
Danmark och Finland säger nej. n

En begränsad möjlighet för en advokat att i vissa fall inhämta samtycke från klienten införs. 

Regeln gör det möjligt för advokaten att acceptera ett uppdrag även om intressekonflikt i visst 

avseende kan anses föreligga. Detta förutsätter dock att advokatens förmåga att fullt ut ta 

tillvara klientens intressen inte kan ifrågasättas.

Kollegas intressekonflikt 
– byråsmitta

Undantagen från smittoregeln gäller dels 
då intressekonflikten är av personlig natur, 
dels då den uppkommit vid byråövergång 
utan att den advokat som börjat på byrån 
har någon egen kunskap i konfliktärendet, 
eller med andra ord inte på något sätt tagit 
del i ärendet. Det är i princip inte möjligt att 
undvika intressekonflikt genom att upprätta 

informationsbarriärer.
Frågan om byråsmitta har på senare år 

kommit upp allt oftare, i och med att ad
vokater och biträdande jurister byter ar
betsplats på ett annat sätt än förr. Med den 
nya regeln riskerar inte den nya biträdande 
juristen att ”smitta” hela byrån i ett ärende 
som hon inte arbetat med. n

De nya vägledande reglerna innebär liksom tidigare att en intressekonflikt 

normalt sett ”smittar” samtliga kollegor på samma byrå. Det införs dock två 

undantagsfall. 

4
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Riskavtal

Frågan om riskavtal har ägnats stor upp
märksamhet i etikkommitténs arbete. Ett 
så kallat riskavtal innebär att advokatens 
rätt till ersättning styrs av resultatet, alltså 
utgången av uppdraget. I Sverige har riskav
talens vara eller icke vara diskuterats under 
lång tid. I Advokatsamfundets styrelse har 
förekomsten av riskavtal föranlett ett fåtal 
uttalanden. Disciplinnämnden har uttalat 
att riskavtal allmänt sett är mindre lämpliga, 
men att det kan tänkas fall där sådana är för
svarbara under särskilda omständigheter. Ett 
sådant exempel kan vara då klienten behöver 
advokathjälp men saknar ekonomiska resur
ser, då kan ett avtal om framtida ersättning 
vara enda sättet för klienten att komma till 
sin rätt (access to justice). 

Historiskt sett har bland annat följande 
anförts mot riskavtal:

• Det finns en risk för oskäligt höga arvo
den.

• Advokaten får ett personligt intresse i 
saken som leder till att han förlorar sin fria 
och självständiga ställning i förhållande till 
klienten, vilket i sin tur leder till att advo
katen inte driver saken på det sätt som är 
förenligt med klientens bästa eller på annat 
sätt strider mot god advokatsed.

• Det finns en risk för ökad processbenä
genhet.

Internationellt sett har etikkommittén 
funnit att det endast är i USA som man ge
nerellt tillåter renodlade resultatandelsavtal, 
så kallade contingency fees. Enligt CCBE:s 

Advokaten får som huvudregel inte ingå ett arvodesavtal med klienten 

om rätt till en viss kvotdel av uppdragets resultat. Riskavtal kan dock 

tillåtas om det finns särskilda skäl.

regler om god advokatsed inom EU gäller 
förbud mot sådana avtal. Enligt CCBE:s 
regler kan riskavtal förekomma om det finns 
särskilda omständigheter som kan motivera 
det i det enskilda fallet.

I slutet av 2006 fastslog den tyska författ
ningsdomstolen Bundesverfassungsgericht 
att ett villkorslöst förbud mot success fees 
strider mot landets konstitution eftersom ett 
sådant förbud inte ger klienten tillräckliga 
möjligheter att annars få sin sak prövad. Just 
detta acess to justiceargument från den tys
ka författningsdomstolen tillsammans med 
de öppningar som finns i CCBE:s regler har 
lett fram till att man i de nya etiska reglerna 
behåller den restriktiva synen på riskavtal, 
men ändå medger vissa omständigheter då 
de ska kunna tillåtas. Vad reglerna egentligen 
gör är att fastställa och kodifiera vad som ti
digare ansetts gälla. Det har ju inte tidigare 
funnits något uttryckligt förbud även om Ad
vokatsamfundet ansett dem olämpliga. n

6

Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. 
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

Advokatsamfundets kurser våren 2009

Nu kan du boka Advokatsamfundets
fortbildningskurser våren 2009

www.advokatsamfundet.se

Adv_sam_ann8.indd   1 08-12-01   14.29.42
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Att advokater medverkar i teve, radio och 
tidningar för att uttala sig om kollegors age
rande och mål har blivit allt vanligare under 
senare år. Vid vissa tillfällen har de som ut
talar sig gått väldigt långt. För att komma 
tillrätta med så kallad ”skandalisering” in
förs denna regel som slår fast att det kan 
strida mot god advokatsed att medverka till 
att motparten skandaliseras i medierna. Det 
har förekommit att disciplinnämnden uttalat 

sig i denna typ av ärende och då konstaterat 
att man enligt de tidigare reglerna inte kun
nat agera. 

Inte heller med den nya regeln är det dock 
möjligt att utdela någon disciplinär påföljd, 
eftersom yttrande och tryckfrihetslagstift
ningen inte medger det. Det har dock an
setts utgöra en principiellt viktig markering 
att slå fast att det inte är förenligt med advo
katetiken  att handla på sådant sätt. n

Skandalisering
Att medverka till att en advokatkollega skandaliseras i medierna

strider mot god advokatsed.
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Stockholm Svanströms, Sveavägen 17, 
Tel 08-789 16 82

Göteborg Wettergrens, Olof Asklundsgatan 25, V:a Frölunda, 
Tel 031-706 25 62

Malmö Killbergs, Skomakaregatan 9, 
Tel 040-97 03 03

Linköping Svanströms, Barhällsgatan 10 
Tel 013-24 56 60 

Skaffa dig mer minne  
och några timmar extra
Testa smidiga Olympus DS-2400. En ny standard 
i effektiv minneshantering som ger dig lite extra 
tid över. Utvecklad för advokatbyråer med högt 
tempo. Oändligt minne med SD-minneskort.  
Medföljande 1GB räcker till 158 timmars diktat av 
avtal, brev, pm och minnesanteckningar. Snabbt 
och enkelt skickar du diktaten via e-post eller  
nätverket för utskrift med programvaran DSS 
Player som medföljer. 

Introduktionspris 
DS-2400 Voice recorder 

2.390:- 
(ord.pris 2.800:-) 

AS-2400 Utskriftspaket 

1.440:-
(ord.pris 1.600:-)order@svanstroms.com

Tel kundservice 020-560 560

Alla priser är exkl. moms och erbjudandet gäller endast hos Svanströms t.o.m. 2008-12-31.

• Inspelning i högkomprimerat 
HQ DSS Pro ljudformat

• Redigering (Infoga/Skriv över/
Delradera

• Robust konstruktion i metall

• USB 2.0 

• Bekväm och lätt (105 g 
och113x50x17 mm)

• AS-2400 Utskriftspaket  
för effektiva utskrifter (extra 
tillbehör)



30 ADVOKATEN NR 9 • 2008 

fokus NYA ADVOKATREGLER

I takt med att många advokatbyråer både 
blivit allt större och mer specialiserade har 
kraven på dessa byråers vdprofil kommit 
att hamna alltmer i fokus. Det har redan 
förekommit att vd inte är advokat på ad
vokatbyråer. Med den nya regeln kodi

fieras och klarläggs vad som gäller för vd. 
Huvudregeln är som tidigare att endast 
advokat får utses till styrelseledamot eller 
suppleant i ett advokataktiebolag, däremot 
öppnas alltså för att vd inte behöver vara 
advokat. n

Att advokatbyråer ska ägas av advokater är 
en tumregel som gäller i de flesta länder. 
Syftet är att bevara advokaternas ställning 
som en oberoende yrkesgrupp. Med de nya 
reglerna luckras den principen upp en aning. 
I de lägen då en advokatbyrå har anställt en 
ickeadvokat som vd kan denne bli delägare 
i byrån. Delägarskapet måste upphöra när 

vd lämnar byrån, och dispens från Advokat
samfundets styrelse krävs.

syftet med förändringen är att underlätta 
för advokatbyråer att kunna växa och rekry
tera nyckelmedarbetare. Dispenskraven för 
såväl vdskap som ägande genom vdskap, 
för bland annat med sig den fördelen att 

Verkställande direktör
som inte är advokat

Verkställande direktör i ett advokataktiebolag behöver inte vara advokat.

Dispens från styrelsen krävs.

Delägarskap för ”icke-advokater”
Med de nya reglerna blir det, även detta efter dispens från styrelsen, 

tillåtet för vd att äga aktier eller andel i advokatbolag.

9
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Kontakta oss för prover och mer information.

Binder in  
1-500 blad 

EV BERGQVIST AB
Tel. 08-33 62 01 • sales@evbergqvist.se

Enkelt - Säkert - Snabbt

SureBind  
Inbindningssystem

SureBind Annonsförslag 080909_Hi.indd   1 2008-09-11   11:08:27

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

Box 270  Varvsgränd 8  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

www.bolagsratt.se

Ett lagerbolag
från Bolagsrätt.

Årets Julklapp.

Ett lagerbolag
från Bolagsrätt.

Årets Julklapp.

Medlemmar i Advokatsamfundet 
erhåller fömånliga rumspriser. 

08 459 68 00    www.diplomathotel.com

Hotel Diplomat.indd   1 2008-03-12   10:28:31

styrelsen kan säkerställa att uteslutna leda
möter eller annars olämpliga personer  inte 
får möjlighet att leda eller äga del i advo
katbyråer.

i storbritannien har man gått längre än 
i Sverige. “Legal Services Act” tilllåter ad
vokatbyråerna att ta in upp till 25 procent 
ickejurister som delägare. Reglerna imple
menteras i det hänseendet dock tidigast un
der 2009. n
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Ordet etik är bildat av grekiskans ethos, sed
vänja. Som vetenskap är etiken gammal: i år
tusenden har filosofer försökt fånga det rätta 
och de principer som bör styra människans 
handlande. Advokatetiken är på många sätt 
ett praktiskt verktyg i advokatyrket, men den 
vilar samtidigt på vissa grundläggande vär
den, värden som ytterst ska värna rättsstaten 
och skyddet för den enskilde. Kärnvärdena 
lojalitet med klienten, tystnadsplikt och 
oberoende, är desamma som listas i andra 
västerländska staters etiska regler, och även 
i CCBE:s ”Code of conduct” som gäller vid 
gränsöverskridande advokatuppdrag.

regler för advokatverksamhet
Lojalitetsplikten har en lång historia. Redan 
den romerske politikern och talaren Cicero, 
verksam under århundradet före vår tide
räkning i Rom, skrev att advokatens uppgift 

De vägledande reglerna om god 

advokatsed har inte någon särskilt lång 

historia. Men reglerna vilar ändå på 

starka och gamla värden.

Vägledning utifrån gamla principer
måste vara att ”med obegränsad omsorg 
tjäna den klient vars intressen han lovat att 
försvara”.

Advokatkåren erkändes av statsmakten i 
Sverige i och med införandet av rättegångs
balken 1948. I 8 kap. 4 § står att ”En advo
kat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt 
utföra de uppdrag som anförtrotts honom 
och iaktta god advokatsed.”. Vad som är god 
advokatsed lämnas till Advokatsamfundet att 
bestämma.

De första vägledande reglerna antogs 
1971. Därefter kom nya regler 1984. Det 
regelverk som träder i kraft vid årsskiftet 
är alltså den tredje generationen av svenska 
vägledande regler.

De vägledande reglerna gäller, som rät
tegångsbalken säger, i advokatens verksam
het. Vad det innebär är inte klart definierat. 
Advokatens fritid och privatliv faller i alla 
fall utanför, men även styrelsearbete och 
liknande uppdrag brukar anses vara annat 
än advokatverksamhet.

De vägledande reglerna gäller för alla 
svenska advokater, både i Sverige och ut
omlands. Advokater som tar gränsöverskri

dande uppdrag inom EU ska dessutom följa 
CCBE:s regler om god advokatsed inom 
EU.

yrkesetik i andra professioner
Advokater är långt ifrån ensamma om att ha 
etiska regler som sätter ramarna för vad man 
får göra. Yrkesetik, nedtecknad eller inte, 
är viktig för många professioners identitet 
och roller. Läkare har sina etiska regler, med 
patientens hälsa, sekretess och respekt för 
patientens självbestämmande i centrum, och 
kraven på att alltid handla i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Jour
nalister har att följa publicitetsregler och 
yrkesregler. Revisorer ska iaktta god revi
sorssed, förtydligad i FAR SRS yrkesetiska 
regler. I många länder, till exempel Kanada, 
USA och Danmark, finns domaretiska reg
ler samlade i ett dokument, och behovet av 
en sådan regelsamling har diskuterats även i 
Sverige, även om Olaus Petris domarregler, 
som bifogades Sveriges rikes lag redan 1734, 
i vissa delar fortfarande är aktuella och bör 
leda till efterrättelse. n

Verkställande direktör
som inte är advokat

Advokatens främsta plikt är lojaliteten med klienten, det fastslog redan Cicero. FOTO: NORDIC PHOTOS
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Varje år våldtas 
tusentals  svenska 
barn av utländska 
turister.

varje dag begås grova sexuella övergrepp mot våra svenska barn. Förövaren är ofta 
turist, eller rättare sagt barnsexturist. Offren kan vara mycket unga. Ibland, om 
turisten har specifi ka önskemål, händer det till och med att spädbarn våldtas. Sällan 
eller aldrig anmäls brottet på plats i Sverige. Det innebär att barnsexturisterna i 
lugn och ro kan åka hem utan att behöva oroa sig för juridiska påföljder. 

visst är det nästan omöjligt att föreställa sig att detta sker i Sverige? Det gör 
det inte heller, men det sker, om och om och om igen. Inte i Sverige, men i länder dit 
många svenskar brukar åka på semester. Dessa ofattbara övergrepp tillhör vardagen 
för hundratusentals barn i länder som Brasilien, Sydafrika och Kambodja. Barn som 
dagligen utsätts för sexuella övergrepp av bland annat svenska turister. Mycket få av 
de sexualbrott som begås av svenskar utomlands blir föremål för brottsutredning 
i Sverige. Detta gäller inte minst sexuella övergrepp mot barn. Ett av huvudskälen 
till detta är att fallen läggs ner av svensk polis och åklagare. Det fi nns ingen politisk 
prioritet. Och politikerna fortsätter att blunda. Mer krasst betyder detta att en svensk 
som våldtar ett barn utomlands har mycket stora möjligheter att gå fri, och att Sverige 
blir en fristad för barnsexturister. Det internationella samarbetet måste utvecklas och 
förbättras. Utan ett fungerande polis- och åklagarsamarbete 
mellan olika länder kommer barnsexturismen att fortsätta 
fl orera. För att bekämpa svenskars sexuella övergrepp mot 
världens barn krävs en rejäl insats från regeringen. En insats 
som vi redan har fått vänta för länge på. 

läs mer i den nypublicerade rapporten ”Sexualbrott utom-
lands med svensk anknytning”, från Juridiska Institutionen 
vid Stockholms Universitet, på www.ecpat.se

1010055ea-ECPAT0005_valdtas_Advokaten.indd   1 08-11-10   13.31.40

Hela denna sida är en annons
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SSom ägare och webbmaster till webbpor
talen WhiplashInfo.se och bland annat 
dess hjälpforum med över 2 500 medlem
mar har jag under 2000talet samlat på 
mig en stor erfarenhet av de olika pro
blemområden som möter personskadade 
i allmänhet och trafikskadade i synnerhet. 
Webbplatsen har cirka 45 000 unika besök 
per månad, vilket betyder en avsevärd 
mängd kontakter med dessa grupper av 
människor och deras anhöriga. Ofta för
söker vi rekommendera duktiga advokater, 
vilka inte är så många, för att skadade skall 
få adekvat hjälp.

De problemområden de stöter på rör 
inte sällan sambandsfrågor vid försäkrings
reglering inom såväl det förvaltnings som 
civilrättsliga området. Alltför ofta får de 
då problem med dels bristande kompetens 
hos de advokater de anlitar, dels problem 
med att finansiera den juridiska processen 
såväl utom som inom rätta. De få advoka
ter som behärskar detta riskerar snart att 
försvinna.

Dagligen har jag kontakt med skadade 
och anhöriga som är totalt vilsna när 
det gäller att hävda sin rätt mot försäk
ringsgivare. Men med dagens system 
för advokatarvoden är uppdragsgivaren 
utlämnad till slumpen om denna behöver 
hjälp att hävda sin rätt gentemot banker, 
privata och allmänna försäkringsbolag och 
myndighetsbeslut.

När det gäller advokatkontakter saknas 
idag möjligheten att få ersätta ombudet 

efter förtjänst. Dagens regler 
är därför alldeles för utläm
nande för dessa individer.

I stort sett vem som helst 
med advokattitel kan åta sig 
civil eller förvaltningsrätts
liga uppdrag från en privatperson utan 
att behöva dokumentera sin kompetens 
inom det berörda sakområdet. Kunden 
har ingen möjlighet att i förväg värdera 
kompetens och kvalitet på geografiskt till
gängliga advokater. I bästa fall kan kunden 
ha uppfattat djungeltrummor som antytt 
något, men beslutsunderlag värda namnet 
finns inte att få för kunden vid upphand
ling av advokattjänster.

föreställ dig att advokaten föreslår 
kunden att kunden betalar arvode i 
förhållande till framgång i ärendet. Det 
skulle ge kunden tryggheten av att veta 
att advokaten inte ”kör sitt race” oavsett 
den ekonomiska framgången för kunden i 
den aktuella tvisten. Nu är det allför ofta 
jag hör att ”advokaten får ju betalt i alla 
fall medan jag riskerar att stå med tvättad 
hals…”.

Det behövs betydligt bättre incitament 
för att trygga tillgången till kompetenta 
advokater inom humanjuridiken i allmän
het och den komplexa personskadejuridi
ken i synnerhet.

Ett företag eller en myndighet har inga 
problem att kunna mobilisera såväl juri
diska som ekonomiska resurser och kom

petenser, till skillnad mot 
motparten – en privatperson. 
Att tvista i domstol är ett 
ekonomiskt risktagande som 
för en vanlig privatperson 
inte har någon ekonomisk 

motsvarighet i dennes vanliga liv. Detta 
gäller i ännu högre grad när det gäller 
tvister om medicinska orsakssamband. Vid 
förlust riskeras skulder i halvmiljonklassen 
efter det att rättsskyddet förbrukats.

Om inte dagens system med bland 
annat advokatarvoden omgående blir 
mer konsumentvänliga, kommer snart en 
webbplats att finnas som låter sina läsare 
betygsätta och värdera advokater, såsom 
redan skett när det gäller läkare.

det är dags att införa prestationsarvoden 
för advokater. Öppna för att advokater får 
överenskomma med klienter om att få ett 
grundarvode och därutöver betalt i förhål
lande till utfall i klientens ärende. Om 
så inte sker ställer sig Advokatsamfundet 
utanför denna möjlighet att hjälpa en svårt 
utsatt grupp.

Jag överväger att sluta hänvisa skadeli
dande till duktiga advokater för att i stället 
uppmuntra jurister fristående från Advo
katsamfundet att driva skadelidandes fall i 
domstolar. De är ju fria att ingå riskavtal 
och därmed i praktiken möjliggöra att 
skadelidande kan få sin sak prövad utan att 
ha ont i magen av oro över att en advokat 
går på löpande räkning. n

Advokatarvoden efter förtjänst 
dEBATTöR

TOMAS ALSBRO

whiplashinfo.se / 

skadeståndsportalen.se

debatt

Domar kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

För mer info gå in på Juridikjobb.se

Sveriges jobbsajt för dig som 
söker jobb inom juridik!

Just nu finns det många lediga tjänster på Juridikjobb.se 
Gå in för att registrera ditt CV och bevaka jobb.

Är du arbetsgivare och söker jurist? 
Kontakta oss på info@juridikjobb.se
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SMS:a 
EUROCARD
mellanslag ditt
namn till 72104 

så berättar 
vi mer.

Eurocard hjälper Sveriges advokater att bistå sina klienter
istället för att administrera. Just nu bjuder vi på extra företags-
kort i ett år*så att fl er kan jobba smartare.

Läs mer på eurocard.se!
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VVarför krävs ingen legitimation för att få 
uppträda som jurist? Är det inte lika vik
tigt att den som åtar sig att hjälpa en an
nan person i rättsliga frågor kan det han/
hon ska kunna, som att den man anlitar 
för sina medicinska problem är det?

Uppenbarligen inte. I Sveriges Radios 
P1 (Ekosändningar och Studio Ett 31/10) 
berättades om inkompetenta jurister som 
får hållas i åratal utan att någon stoppar 
dem.

Helt riktigt påpekades att det i rätte
gångsbalken (12 kap. 5 §) finns en regel 
om att oskickliga ombud ska avvisas av 
rätten:  

Visar ombud oredlighet, oskicklighet eller 
oförstånd eller finnes han eljest olämplig, skall 
rätten avvisa honom som ombud i målet; 
rätten äge ock, om skäl äro därtill, förklara 
honom obehörig antingen för viss tid eller tills 
vidare att brukas som ombud vid den rätten.

Men, som lagmannen i Stockholms 
tingsrätt Lena Berke konstaterade i 
Ekot, detta är inte något som i praktiken 
förekommer annat än helt undantagsvis. 
Personer som saknat grundläggande 
kunskaper har fått agera ombud, trots att 
domstolen länge känt till deras bristande 
kompetens. De har förmodligen omintet
gjort många av sina klienters utsikter att få 
sin rätt. Till yttermera visso blir effekten 
av ett misskött ombudsuppdrag ofta att 
klienten drabbas inte bara av egna utan 
också av sin motparts rättegångskostnader.

Så här ser det inte ut överallt i vår om
värld. I USA, till exempel, finns ett system 
för legitimering – och därmed möjlighet 
att dra in legitimationen – för jurister. 
För att överhuvud taget få practise law i en 
delstat måste man vara medlem av the Bar, 
och detta kräver att man blivit godkänd 
vid ett inträdesprov. Man kan bli utesluten 

om man visar inkompetens 
eller olämplighet i annat 
avseende. 

Lena Berke menar att vi i 
Sverige i det här avseendet 
har ett uppenbart konsu
mentskyddsproblem. Men hon får inte 
något stöd från regeringshåll. Statssekre
teraren i justitiedepartementet Magnus 
Graner uttryckte stor tvekan om det 
lämpliga i att överväga ett systemskifte i 
Sverige. Det är främst den rättsökande all
mänhetens ansvar, menade han, att skaffa 
sig ombud med de kunskaper som behövs. 
Förmodligen menar han att det oftast bör 
vara någon som är ledamot av Sveriges 
advokatsamfund. Graner arbetade själv 
som advokat innan han blev regerings
tjänsteman.

sveriges advokatsamfund är en betydligt 
snävare motsvarighet till en Bar. Det finns 
regler i rättegångsbalken om att vara advo
kat, regler som stipulerar om inträdeskrav, 
om disciplinverksamhet och om uteslut
ning av den som ”gör orätt eller eljest 
förfar oredligt”. Att anlita en advokat ger 
därmed en form av garanti för sakkunskap. 
Från advokathåll är man tydligen nöjd 
med sakernas tillstånd. Generalsekretera
ren i samfundet, Anne Ramberg, uppgav 
att man där inte velat driva frågan om 
legitimering av alla jurister för att det vore 
att ”verka för en egen monopolställning”.

Visst kan man, som Magnus Graner, 
säga att det innebär en frihet att var och 
en får välja vem han vill som sitt om
bud. Men den friheten måste vägas mot 
riskerna för förluster för enskilda män
niskor. Idag kan man knappast räkna med 
att svenskar i gemen vet skillnaden mellan 
advokater och andra ”jurister” – om man 

möjligen kunnat det förr. 
Jurist är inte en skyddad 
titel. Idag finns för övrigt en 
rad olika juristutbildningar, 
varav en del inte innehål
ler elementära kunskaper i 

processrätt. Och ”jurist” kallar sig säkert 
en hel del personer som över huvud taget 
inte avlagt någon examen.

konsumentintresset är ett gott skäl att 
inte avfärda tanken på ett systemskifte. 
Men det finns flera goda argument för ett 
svenskt system för legitimering av jurister. 
Ett är att ett kunskapsprov, väl utformat, 
för en legitimation att arbeta som jurist 
skulle vara ett medel att få bukt med be
tygshetsen bland juridikstudenterna. Den 
är sedan länge ett mycket stort problem 
med direkt skadliga effekter både på stu
denthälsan och på utbildningens kvalitet. 
Det skulle avdramatisera tentorna om det 
fanns en ytterligare möjlighet att visa sina 
kunskaper efter fullbordade studier. 

En tredje, riktigt intressant konsekvens 
av att införa en legitimering med ett 
kunskapsprov (Bar Exam) kan jag se. Det 
har att göra med den omfattande, men ack 
så svåra evalueringen av högskoleutbild
ningar på vilken Högskoleverket numera 
lägger ner betydande resurser. I USA ges 
en verkligt säker mätare på en juristutbild
nings kvalitet, genom att alla studenter in
för studiestarten har avlagt ett Law School 
Admission Test och efter avlagd examen går 
upp i Bar Exam. Genom att jämföra en 
skolas studenter vid dessa båda tester kan 
man se vad utbildningen går för.  

Tre flugor i en smäll alltså. Men framför 
allt en möjlighet att stoppa dem som verk
ligen drar skam över juristyrket. n

Dags att införa juristlegitimation
dEBATTöR

MADELEINE

LEIJONHUFVUD

Professor emerita

debatt
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KARNOV PÅ
INTERNET

TRE MÅNADER
UTAN EXTRA

KOSTNAD 

Thomson Förlag är nu en del av koncernen Thomson Reuters, 
www.thomsonreuters.com, som är världens ledande leverantör 
av intelligent information till företag och professionella.

TVÅ BLIR ETT.

KARNOV gER DIg RäTTSlägET 
I DÅTID, NUTID Och fRAMTID

Svensk lagsamling med 
kommentarer
 
Karnov är ett stort juridiskt 
uppslagsverk i vilket lagar och  
andra författningar kommen-
teras. Verket gör det möjligt 
att snabbt finna lösningen på 
juridiska frågor och problem.

Bättre jobbarkompisar 
än så här får du inte

Mer än 200 av Sveriges mest 
erfarna jurister, alla specialister 
inom sina områden, bidrar till 
en omfattande lagsamling med 
kommentarer. Allt för att du ska 
få en bild av gällande lagstift-
ning och en bra plattform att 
utgå ifrån i ditt arbete.

Vi samlar allt du behöver 

I Karnov finns all information du 
behöver. På så sätt kan du vara 
säker på att alltid vara uppdat-
erad med de senaste lagändring- 
arna och ny praxis.
 

Läs mer och beställ på:

www.thomsonforlag.se/karnovbok

www.thomsonforlag.se/karnovbok
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hildaryTEXT GABRIELLA WESTBERG FoTo ULRIKA BRANDBERG

– Det spelar ingen roll längre om statsmi
nistern heter Reinfeldt eller Sahlin, de är 
båda lika beroende av vindarna som blåser i 
samhällsklimatet, sa Rankka.

– Advokatsamfundet, tillade hon, är ett 

”Att påverka är större
än att bestämma”
politiken håller på att avpolitiseras, därför tar tankesmedjor och opinionsbildare 

allt större plats på den politiska arenan. Det hävdade den liberala tankesmedjan 

Timbros vd Maria Rankka när hon talade inför ett hundratal kvinnliga jurister i 

nätverket Hilda, i Mannheimer swartlings lokaler den 3 november.

lysande exempel på en opinionsbildare som 
blåser de här vindarna i ansiktet på politi
kerna.

Enligt Maria Rankka beror framväxten av 
denna typ av opinionsbildare på att partipo »

litiken tvingats bli allt mer pragmatisk och 
följa de idéströmningar som råder i samhäl
let, oavsett politisk färg. Det har blivit vikti
gare att påverka än att ta besluten.

vad är det då som behövs för att bli fram
gångsrik som opinionsbildare? Maria Rank
ka lyfte fram den ”oheliga alliansen” som en 
nyckel till framgång. För att få genomslag är 
det effektivt att hitta en minsta gemensam 
nämnare med sin absoluta motbild och göra 
ett gemensamt utspel. I Timbros fall kan det 
innebära att – som 
i debatten om den 
så kallade FRA
lagen – gå ihop 
med just den radi
kala tankesmedjan 
Ordfront. Den 13 
november 2007 
skrev Maria Rank
ka och Ordfronts 
ordförande Stefan 
Carlén en gemen
sam debattartikel i 
Svenska Dagbla
det mot signalspaningslagen, under våren 
arrangerades gemensamma seminarier. Det 
fick stort genomslag.

I övrigt behövs framför allt två omistliga 
egenskaper för att bli en framgångsrik opini
onsbildare, förklarade Rankka: långsiktighet 
och uthållighet. Där skiljer sig tankesmed
jornas verksamhet från till exempel lobbyis
ternas, som snarare riktar in sig på att baxa 
igenom beslut i olika detaljfrågor som berör 
en viss uppdragsgivare. Som opinionsbildare 
fokuserar man mer på samtalets riktning. n

Maria Rankka talade
på Hildarys möte.

”Advokatsamfundet
är ett lysande
exempel på en
opinionsbildare 
som blåser de här 
vindarna i ansiktet 
på politikerna.”

Uthyres
för internutbildning, 

konferens etc.
Kursgård i mycket trivsam miljö,  

spatiösa utrymmen med stora öppna 
spisar och jakttroféer, bibliotek, bastu, 

spa, vedeldad badtunna, tennisbana.

Belägen nära fjällen med åtföljande 
möjligheter till t ex skidåkning och ripjakt.

Vi har även eget kursutbud med ett 
nätverk av föreläsare

Åre Kursgård
Advokat Jan-Åke Nyström AB

0647-107 50
Karolinervägen 8, 830 05 Järpen
se närmare www.advokat-jan.se

har ett till två lediga 
kontorsrum för uthyrning. 

Adressen är centralt 
belägen på Skeppsbron 28 

i Gamla stan. 

För mer information 
kontakta advokaten 
Henrik Olsson Lilja 

per e-post: 
henrik@advokatalthin.se 

eller per telefon: 
08-14 15 70.

Advokat Bengt Loquist AB,
Advokathuset Öster, 

Strelowgatan 11, 62145 Visby, 
söker advokat för samarbete. 
Vi finns i rymliga och trevliga 

lokaler i egen, centralt belägen 
fastighet. Alternativt sökes 
biträdande jurist, som bör 
vara tingmeriterad och gärna 

ha annan yrkeserfarenhet. 
Tillträde lämpligast under 
senare delen av 2009. 

Intresseanmälan med CV 
per post till byrån  enligt ovan. 

Tel: 0498-214340
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Stefan Carlén, ordförande på vänsterradi
kala Ordfront, tycker att tankesmedjorna 
har en fördel framför de politiska partierna, 
och det är snabbheten. 

– Partierna har en inre demokratisk pro
cess att ta hänsyn till, förklarar han. Tanke
smedjorna är en mindre enhet med rakare 

Advokatsamfundet har varit 

aktivt i samhällsdebatten som 

handlar om skyddet av rätts-

staten.

– Jag tror att jag fick uppdraget 

bland annat för att sätta Advo-

katsamfundet på kartan. Men det 

är också samfundets uppgift att 

vara rättssamhället till godo, det 

är därför vi svarar på remisser, gör 

utredningar och deltar i hearings, 

säger generalsekreterare Anne 

Ramberg och fortsätter:

– Vi har inget egenintresse, 

till skillnad från många andra 

instanser, utöver att skydda rätts-

samhället. 

En av de frågor där Advokat-

samfundet varit framgångsrikt 

som opinionsbildare är i debatten 

kring den så kallade FRA-lagen, 

rättssäkerhetsdebatten och inte-

gritetsfrågorna. 

– Timkostnadsnormen är väl 

den fråga där vi inte har nått 

framgång. Men ingen fråga är en 

ensam ö, den uppstår i ett sam-

hälle, och frågan om timkostnads-

normen är inte något allmänhe-

ten eller politikerna prioriterar. Vi 

har ändå skrivit debattartiklar i 

frågan, skrivit brev till justitiemi-

nistern, vi har deltagit i radioinslag 

och i Rapport. Men vi har väl inte 

lyckats förklara vikten av att det 

finns oberoende försvarare.

hildary

puckar mellan idé och aktion. Fristående 
organisationer har också en större möjlighet 
att nå ut medialt – just därför att de inte är 
kopplade till partier. 

En annan stark faktor inom opinions
bildandet i dagens samhälle är naturligtvis 
bloggosfären. Den fick sitt första stora ge

Rakare puckar för tankesmedjorna

Ett opinionsbildande samfund

Antalet svenska tankesmedjor har vuxit lavinartat det senaste decenniet.

på webbens uppslagsverk Wikipedia räknar man till inte mindre än 33  

i sverige verksamma tankesmedjor. Men även intresseorganisationer  

som Advokat samfundet fungerar alltmer som opinionsbildare.

nombrott i Sverige genom just debatten om 
FRAlagen. Det var en fråga som Advokat
samfundet riktat högljudd kritik mot redan 
på remisstadiet. När sedan tankesmedjor så 
spridda som marknadsliberala Timbro, vän
sterradikala Ordfront och nätanarkistiska 
Piratbyrån såg lagförslaget som gemensam 
måltavla, var det bara att dundra på för lan
dets alla bloggare. Då blev också reaktionen 
i sig något att rapportera om för medierna, 
politikerna ställdes mot väggen och frågan 
tvingades till omtagning. Riksdagen fick 
rösta igenom en reviderad FRAlag. n

Fritt val i vård och omsorg

Konkurrensverket har regeringens uppdrag att sprida kunskap om fritt val för 
vård, omsorg och service. Vi kommer att vara tillsynsmyndighet för den nya 
lagen om valfrihetssystem, LOV.

Vår vision är välfärd genom väl fungerande marknader.

•  Lagen om fritt val ger nya möjlig-        
 heter för fler och mindre företag 
 som vill arbeta inom service, vård 
 och omsorg.

•  Fritt val innebär att patienter och   
 personer i behov av omsorg själva   
 väljer fritt vem eller vilket företag         
 som ska hjälpa eller vårda dem.

•  Det blir lättare för kommuner och   
 landsting att införa fritt val i vård 
 och omsorg.

Läs mer om den nya lagen om valfrihets-
system på www.konkurrensverket.se          
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TVÅ BLIR ETT.

Inkomstskatt
– en djup kommentar på internet

TESTA GRATIS!
Gå in på www.thomsonforlag.se/inkomstskatt

Där kan du också läsa mer om varje författare.

Laguppställningen är komplett

Nu släpper vi tjänsten Inkomstskatt på internet, en 

helt ny lagkommentar inom ämnet inkomstskatt. Ett 

välrenommerat författarteam med Arne Baekkevold i 

spetsen har skrivit en djup kommentar som innehåller 

samtliga lagar om inkomstskatt, utförligt kommen-

terade och integrerade med Karnov på internet. 

Med andra ord: Laguppställningen är komplett.

Arne Baekkevold
f.d. Regeringsråd

Carl Gustav Fernlund
Regeringsråd

Mahmut Baran
Advokat

Peter Kindlund
Regeringsråd

Mattias Dahlberg
Professor

Hases Per Sjöblom
Generaldirektör

Leif Eriksson
Skattejurist

Niclas Virin
f.d. Bankdirektör
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zenit

Svenska advokater
krockade med val

De båda kollegorna vid ad
vokatbyrån Hammarskiöld & 
Co är inbitna sportdykare, och 
tog tillfället i akt när de var på 
konferens i Argentina. Strax 
utanför Buenos Aires ligger 
kustorten Puerto Madryn, 
känd för sitt enorma marina 
liv. Advokaterna for dit för att 
ta sig en närmare titt på sjölejon, späckhuggare och så kallade syd
kapare, en jättelik val av familjen rätvalar.

På väg tillbaka efter en dag med härliga dyk satt Claes Langenius 
i båten och smälte sina intryck. Peder Hammarskiöld stod upp, och 
spejade ut över havet då han plötsligt skrek till:

– Se upp! 
I nästa sekund flög den lilla båten sex–sju meter innan den slog ner 

på ytan igen. När de vände sig om såg de en enorm valstjärt vända 
upp och dyka ner i havet. De hade krockat med en val. 

Vattnen var fulla av späckhuggare. I runt tjugo minuter satt de 
fyra männen och diskuterade vem av dem som skulle hoppa ner och 
kontrollera båten och eventuella blodspår. 

Det blev dykguiden som till slut fick dyka ner och leverera de goda 
nyheterna att varken båten eller valen verkade ha kommit till fysisk 
skada. Krocken resulterade blott i några blåslagna advokater med ett 
otippat mästerskap i valhopp. GW

Advokaterna Claes Langenius och Peder Hammarskiöld 

hamnade i en oväntad situation vid IBA-mötet i Buenos 

Aires i oktober. De krockade med en val.

Ny journalist på Advokatsamfundet
Journalisten och webbredaktören Gabriella 

Westberg anställdes på Advokatsamfundet 

den 3 november. Hon kommer att arbeta 

med tidskriften Advokaten och med samfun-

dets webbplatser. Gabriella kommer senast 

från webbredaktörstjänst på SVT Rapport, 

och har tidigare arbetat på bland annat 

Dagens Nyheter, Expressen och VLT. Hon är 

utbildad journalist vid JMK i Stockholm och 

har en master i Communication for Develop-

ment. Hon har även studerat arbetsrätt vid Stockholms universitet.

Stefan Strömberg lagman 
i Göteborgs tingsrätt
Förre rikspolischefen Stefan Strömberg utsågs till lagman i Göteborgs 

tingsrätt den 13 november. Strömberg var rikspolischef under åren 

2005–2007 och dessförinnan var han generaldirektör och chef för 

Domstolsverket 1998–2005. Från 1995-1998 var han också expedi-

tionschef i justitiedepartementet. Under slutet av 1980-talet deltog 

Stefan Strömberg som sekreterare i den statliga kommissionen med 

anledning av mordet på Olof Palme. Han har även haft regeringens 

uppdrag att utreda Stockholms tingsrättsorganisation. Stefan Ström-

berg tillträder sin tjänst i Göteborgs tingsrätt den 1 februari 2009.

Staten och Rättens pris 
till ekonomijournalist
Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2007 har tilldelats 

ekonomijournalisten Anders Andersson.

Stiftelsen Staten och Rätten främjar vetenskaplig forskning på om-

rådet rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren. 

Sedan 1986 delar man också ut stipendium till den eller de journalister 

som gjort särskilda insatser i linje med stiftelsens intentioner. 

Fredrik Malmberg ny BO
Fredrik Malmberg har tillträtt som ny barnombudsman. Han är 42 år 

gammal och kommer närmast från Rädda barnen, där han varit repre-

sentant i Syd- och Centralasien. Tidigare har han också varit Sverige-

chef för samma organisation. Han var en av 47 sökande till tjänsten 

som ny barnombudsman, BO, efter avgående Lena Nyberg. 

Advokaterna peder Hammarskiöld och 
Claes Langenius strax före valkrocken.

gabriella Westberg

( juridiska texter på världens alla språk)
Telefon 077-440 05 50

info@semantix.se
www.semantix.seÖVERSÄTTNING   KURSER   SKRIBENTER   AFFÄRSSPRÅK   WEBBPRODUKTION   TOLKNING                    
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Svenska advokater
krockade med val

STIFTELSEN INSOLVENSRÄTTSLIGT FORUM 
bakom vilken står Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Rekonstruktör & Konkursförvaltarkollegiet i Sverige, 

Skatteverket, Sveriges Ackordscentral, Finansbolagens Förening och Svenska Bankföreningen

arrangerar den 5–6 februari 2009 i universitetsaulan i Uppsala ett TIONDE insolvensrättsligt forum.

Torsdagen den 5 februari

08.30–09.30 Samling, registrering och morgonkaffe

09.30–10.00 Öppnande och stipendieutdelning

10.00–12.00  Återblick på tidigare års forum och deras betydelse. 
Centrala ämnen och frågor vid tidigare forum följs upp och utvärderas. Hur har dessa kommit att hanteras av 
domstolar, lagstiftare och andra aktörer? Vilken betydelse har forumet egentligen haft för svensk insolvensrätts 
utveckling i stort och smått? Professor Mikael Möller inleder och särskilt inbjudna talare kommenterar.

12.00 Lunch

13.30–15.00 Insolvens inom banksystemet – med några därtill relaterade frågor. 
Riksgäldsdirektören Bo Lundgren inleder och f.d. arbetande styrelseordföran den i Föreningssparbanken Göran 
Collert kommenterar. Därefter diskuteras en departementsprome moria, med förslag till lag om särskild förvaltning 
av banker, som väntas gå ut på remiss i november 2008. Förslaget har kopplingar till bl.a. frågor om aktieägandets 
ställning vid företagsrekon struktion i allmänhet, vilka belyses i ett internationellt perspektiv.

15.00-15.30 Kaffepaus

15.30–16.00 Insolvens inom banksystemet (fortsättning)

16.00-17.00 Ett samlat insolvensförfarande
Riksdags- och utredningsmannen Jan Ertsborn informerar om arbetet i 2007 års insolvensutredning, som i maj 
2009 lägger fram sitt huvudbetänkande. Det väntas innehålla förslag till stora förändringar av framför allt reglerna 
om företagsrekonstruktion och deras samordning med konkursreglerna.

19.00 Middag på Uppsala slott.

Fredagen den 6 februari

09.30–12.00 Återvinning i konkurs – problemfrågor och reformbehov. 
Återvinningsreglerna har inte tagits upp vid något tidigare insolvensrättsligt forum och har inte på länge 
utvärderats av lagstiftaren. 2009 års forum initierar en bred diskussion med fokus på sådant som kan uppfattas som 
särskilt problematiskt, svårtillämpat eller principiellt diskuta belt. Inledare är bl.a. justitierådet Torgny Håstad.

Forumet har hållits regelbundet sedan 1990 och är öppet för alla som intresserar sig för allsidig diskussion av aktuella 
insolvensrättsliga frågor, med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning.

Anmälan sker i första hand på Congrex Sweden AB:s hemsida www.congrex.se (sök under Kongresser efter 
Insolvensrättsligt forum) senast den 19 december 2008. En sådan anmälan bekräftas genom e-post inom tre dagar.

Priset för deltagande, kaffe, lunch och middag – men inte hotell – är 3 000 kr. Denna avgift jämte eventuell logikostnad 
faktureras i förskott.

För papperskopia på anmälningsblanketten, eller frågor om gjord anmälan, vänligen kontakta Congrex Sweden AB, 
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, på e-post ins09@congrex.se, fax 018-13 40 50 eller tel. 018-15 00 60. 

Uppsala den 20 oktober 2008

Mikael Möller                 Jan Jönzén

Insolvensrattsligt_forum.indd   1 08-11-19   09.24.23
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juridiska biblioteket

Kontakta biblioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie. Telefon: 08-4590320

E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Samtyckesutredningen: lagskydd för den 

sexuella integriteten

Författare: Madeleine Leijonhufvud

Förlag: Thomson

På miljöpartiets uppdrag har professor eme-

rita Madeleine Leijonhufvud i samarbete 

med en rad experter tagit fram ett färdigt 

utredningsförslag på en skärpt våldtäktslag-

stiftning.

Lagförslaget som presenteras i utredning-

en innebär att dagens krav på våld, hot eller utnyttjande av offrets 

hjälplösa tillstånd ersätts med en samtyckesmodell. Enligt förslaget är 

sex mot någon som inte frivilligt deltar ett sexualbrott och rubrice-

ras som sexuellt utnyttjande. Sex med våld/hot rubriceras våldtäkt. 

Straffskalan för sexuellt utnyttjande föreslås omfatta fängelse i högst 

fyra år, för våldtäkt fängelse i lägst två, högst åtta år.

Att förhöra ett vittne: en handbok i förhörs-

teknik

Författare: Per E Samuelson

Förlag: Thomson

Boken beskriver hur ett vittnesförhör går 

till. Tyngdpunkten utgörs av en beskrivning 

av de grundläggande förhörsmetoder som 

finns för huvudförhör, motförhör, återför-

hör och förhör med sakkunniga samt en 

genomgång av gällande lagregler. Denna 

tredje upplaga illustrerar förhörstekniken med autentiska förhör från 

svenska rättegångar. Bland exemplen finns Trustor-, Knutby- och Anna 

Sjödin-målen. 

Lästips – straff och processrätt

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns  

på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt (6. uppl. 

Norstedts juridik. 374 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 146)

Björne, Lars: Den nordiska rättsvetenskapens historia. D. 4, Realism och 

skandinavisk realism: 1911–1950 (Institutet för rättshistorisk forskning, 

2007. 732 s) 

BRÅ-rapport 2008:14: Illegal handel med hotade djur- och växtarter (BRÅ. 

86 s)

BRÅ-rapport 2008:20 : Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstör-

ningar (BRÅ. 92 s)

Dansk privatret: en lærebog / af Paul Krüger Andersen .... (15. udg. Køben-

havn: Jurist- og Økonomforbundets forl. 862 s)

Ernby, Birgitta: Norstedts etymologiska ordbok (Norstedts akademiska 

förlag. 792 s)  

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (Regeringskansliet. 119 s)

Geijer, Ulrika: Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol/Ulrika Geijer, 

Peder Liljeqvist, Göran Lundahl (Lunds domarakademi, 2007. 110 s)

Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt (7. uppl. Thomson. 295 s)

Johansson, Sture: Entreprenadjuridiska uppsatser: samt PRIPPSDOMEN och 

Elektroniskt kungörande 
av författningar
Alla lagar och förordningar i Sverige 

ska i framtiden bara publiceras på 

en särskild webbplats. Endast ett 

exemplar ska framställas i pap-

persversion av säkerhetsskäl. Detta 

föreslår Utredningen om elektroniskt 

kungörande av författningar, SOU 

2008:88). Enligt förslaget blir den 

elektroniska versionen den officiella 

och giltiga versionen. Reglerna före-

slås träda i kraft den 1 januari 2011.

Nya avhandlingar
Börje Ekenvall: En oförvitlig polis?: 

studier i polisetik (Stockholms 

universitet)

Avhandlingen behandlar svenska 

polisers och polisstudenters inställ-

ning till oegentliga beteenden som 

begås inom poliskåren under tiden 

1999-2005. Den bygger på enkäter 

och intervjuer av närmare 4 000 

poliser och polisstudenter.

Linda Gröning: EU, staten och rätten 

att straffa (Santérus)

Boken analyserar den legitimi-

tetsproblematik som uppstår när 

straffrättslig kompetens etableras 

på EU-nivå. Den grundläggande frå-

gan är om straffrätten kan regleras 

på EU-nivå  och ändå vara legitim. 

Har EU rätt att straffa, och i så fall  

på vilka grunder och inom vilka 

gränser? Avhandlingen är indelad i 

tre delar där den inledande delen 

innefattar en beskrivning och analys 

av EU:s straffrättsliga utveckling. 

Del 2 och 3 analyserar EU-straff-

rättens legitimitetsproblematik, där 

också frågor rörande straffrättens 

kompetensfördelning mellan EU 

och medlemsstaterna behandlas.

Jörgen Hettne: Rättsprinciper som 

styrmedel: allmänna rättsprinciper i 

EU:s domstol (NJ)

Avhandlingen fokuserar kring de 

allmänna rättsprincipernas prak-

tiska betydelse i EG-domstolens 

verksamhet. Dessa allmänna rätts-

principer utgör en central rättskälla 

i gemenskapsdomstolarna. Boken 

analyserar EG-domstolens använd-

ning av dessa principer i en mängd 

olika situationer.

Lisa Westfelt: Migration som straff?: 

utvisning på grund av brott 1973–

2003 (Stockholms universitet)

Allt fler utvisas efter brott, visar 

denna avhandling. Andelen utvis-

ningar bland personer som var i 

Sverige på tillfälligt besök och som 

lagfördes för brott ökar under pe-

rioden, från cirka 5 till 18 procent. 

Författaren har studerat samtliga 

utvisningsdomar 1973–2003, 

(över 14 000  domar) och kopplar 

ökningen till en hårdare asyl- och 

invandringspolitik.

KÄPPALADOMEN (Svensk byggtjänst. 350 s)

Johansson, Svante O.: An outline of transport law: international rules in 

Swedish context (Jure. 216 s)

Law and society / ed. by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandina-

vian Law. 449 s. Scandinavian studies in law; 53)

Linander, Bo: Kommentarer till ABM 07 / Bo Linander, Åke Rådberg (Svensk 

byggtjänst. 112 s)  

Lomio, J. Paul: Legal research methods in the U.S. & Europe / J. Paul Lomio, 

Henrik Spang-Hanssen (2. ed. Copenhagen: DJØF. 329 s)

Rubenson, Stefan: Miljöbalken: den nya miljörätten (4. uppl. Norstedts 

juridik. 352 s)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 

7–36 §§ aktiebolagslagen ( 2. uppl. Norstedts juridik. 297 s)

Svanberg, Katinka: En introduktion till traktaträtten (4. uppl. Norstedts 

juridik. 112 s)

Svenska skrivregler / Språkrådet (3. utg. Liber. 263 s. Språkrådets skrifter 8)

Utmätning (5. utg. Kronofogden. 477 s)

Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (4. uppl. Norstedts juridik. 537 s)
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samfundet

Nya ledamöter 14 november 2008
Jonas Conradsson, Rydin Carlsten Advokatbyrå 

AB, Stockholm

Marion Ehmann, Advokatfirman Vinge KB, 

Stockholm

Frida Fexler, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 

AB, Stockholm

Adam Grabavac, C J Advokatbyrå AB, Stockholm

Ulrika Guldstrand, Tomelilla Advokatbyrå Per 

Guldstrand, Tomelilla

Anders Hulegårdh, Setterwalls Advokatbyrå 

i Göteborg AB, Göteborg

Lars Häggström, Advokat Lars Häggström AB, 

Gävle

Kristofer Johannesson, Grönberg Cederlöv

Advokatbyrå HB, Stockholm

Slobodan Jovicic, Advokatfirman Salomonsson 

& Liljekvist HB, Stockholm

Esa Kymäläinen, Danowsky & Partners Advokat-

byrå KB, Stockholm

Börje Leidhammar, Wistrand Advokatbyrå, 

Stockholm

Ola Lidström, Advokatfirman Törngren  

Magnell KB, Stockholm

Lars G. Mattsson, Lofalk Advokatbyrå AB, 

Stockholm

Tora Molander, Fredersen Advokatbyrå AB, 

Malmö

Therése Nandrup, Advokatfirman Glimstedt 

Norrköping KB, Norrköping

Jonas Nilsson, Advokatfirman Sjölund AB, Lund

Kenneth Nilsson, Advokatbyrån Eriksson 

& Bengtsson AB, Alingsås

Paula Röttorp, Advokatfirman Vinge KB, 

Stockholm

Fredrik Schalin, Advokatfirman Öberg & Associés 

AB, Stockholm

Christian Sjöqvist, MAQS Law Firm Advokatbyrå 

AB, Göteborg

Camilla Swart, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, 

Stockholm

Johan Svensson, Advokatfirman Credo AB, 

Göteborg

Förteckning över remissärenden,  
i vilka samfundet avgivit yttrande

R2008/0713  Rapporten Regeringsrättens 
handläggning av mål om förhandsbesked i 
skattefrågor
R2008/0814  Byggprocessutredningens 
betänkande Bygg – helt enkelt! (SOU 
2008:68)
R2008/0815  Delbetänkandet Enklare 
redovisning (SOU 2008:67)
R2008/0817  Frekvensutredningens 
betänkande Effektivare signaler (SOU 
2008:72)
R2008/1039  Departementspromemorian 
Enklare informationsutbyte i brottsbe
kämpningen inom EU (Ds 2008:72)
R2008/1040  Promemorian Fingeravtryck 
i pass
R2008/1041  EGkommissionens förslag 
till förenklingar av EG:s bolagsrättsliga 
direktiv

Nina Svensson, Mannheimer Swartling Advokat-

byrå AB, Stockholm

Harri Elste Vattsjö, Lewis Advokatbyrå AB, 

Stockholm

Per Westman, Advokatfirman Vinge KB, 

Stockholm

Utträdda ledamöter
Karin Ebbinghaus, Malmö, 10 november 2008

Gunnel Edgren, Stockholm, 13 november 2008

Malin Fries, Stockholm, 20 oktober 2008

Eva Bergkvist Grabö, Paris, 13 november 2008

Ulf Grundel, Kristinehamn,13 november 2008

Sofia Hassander, Stockholm, 7 november 2008

Marika Isberg, Stockholm, 20 augusti 2008

Peter Krauklis, Kramfors, 13 november 2008

Jacob Landén, Stockholm, 1 november 2008

Fredrik Lüning, Lund, 15 november 2008

Malin Thunberg McCann, Stockholm, 

17 oktober 2008

Kristina Månesköld, Göteborg,  24 oktober 2008

Patricia Nilsson, Stockholm, 17 november 2008

Camilla Wiksten, Stockholm, 12 november 2008

Avlidna ledamöter
Jan-Olof Bergman, Stockholm, 22 september 

2008

PrENUMErEra
På aDVokatEN

Kontaktuppgifter
finner du på sidan 3

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

Sveriges Domstolar söker 

Domare och annan personal
Se Sveriges Domstolars webbplats, www.domstol.se, för mer information.

www.domstol.se

Sveriges Domstolar omfattar 100 olika myndigheter och sysselsätter närmare 6 000 medarbetare. I Sveriges Domstolar ingår tingsrätter, hovrätter, 
Högsta domstolen, länsrätter, kammarrätter, Regeringsrätten, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.
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Juristens bästa vän växer  
på djupet och bredden.     

ZeteoTM
 

hittar mer.

Vi på Norstedts Juridik är stolta över att ha de 
främsta experterna bland våra författare. Det är 
deras förtjänst att våra djupa lagkommentarer blivit 
oumbärliga för så många. Nu införlivas allt fler, 
tillsammans med annat kvalificerat material 
i Zeteo, vårt arbetsverktyg på internet. 

Du tar dig från breda sökningar till smala på några 
få klick. Strukturen är välbekant och rättsutrednings-
verktyget samlar snabbt ihop det viktiga du hittar. 
Med Zeteo kan du ägna mindre tid åt att söka och 
mer till att göra ett bra jobb. 

Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se
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