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Om rätten 
till en rättvis 

rättegång 
och förtroendet 

för rättsväsendet
F örra året firade Advokatsamfundet 125 år. För att hedra detta gav vi ut en jubileumsbok. 

Den skildrar den mycket snabba utvecklingen de senaste tjugofem åren. Mer har hänt 
under denna tid än under de föregående hundra åren. Boken blev ett tidsdokument över 

Advokatsamfundets och rättsväsendets utveckling, med många intressanta bidrag om rättslivet 
och dess olika aktörer. 

denna verksamhetsberättelse speglar Advokatsamfundets verksamhet under 2012. Vad ut-
märkte då det sistlidna året? Det är alltid vanskligt att välja ut någon särskild fråga av alla de 
många angelägna saker som berört advokatkåren. Ett område som det av naturliga skäl har varit 
särskilt mycket fokus på, är rätten till en rättvis rättegång och förtroendet för rättsväsendet. »
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sverige är enligt world justice project ett föredöme när det gäller upprätthållande av 
rättsstatens principer. Vi är bäst i klassen i fyra av de nio parametrar som bedömts. Inom övriga 
kriterier är vi bland de tio främsta av de totalt 97 länder som undersökts. Detta till trots, har vi 
fått vidkännas upprepad och allvarlig kritik, i flera hänseenden, såväl vad gäller bristande rätts-
säkerhet, som åsidosättande av mänskliga rättigheter. Särskilt allvarlig är kritiken mot de excep-
tionellt långa häktningstider som tillämpas i Sverige, liksom de ingripande restriktioner som 
häktade och inte sällan även interner utsätts för. 

tilltron till det svenska rättsväsendet har under det gång-
na året även utsatts för allvarliga påfrestningar på basis av enskilda 
rättsaffärer. Det handlar inte minst om den rättsskandal som fallet 
Thomas Quick måste anses utgöra. Men det handlar också om det 
uppmärksammade Södertäljemålet, liksom några andra omskrivna 
brottmål. Dessa saker har bidragit till att förtroendet för rättsvä-
sendet naggats i kanten.

när det gäller quick är den självklara frågan om hur det kunde 
gå så fel mycket berättigad. Det är förödande för förtroendet för 
rättsväsendet att fem oberoende domstolar, med stöd av synnerli-
gen tvivelaktiga rättspsykiatriska och polisiära förhörsmetoder, en 
manipulativ neddrogad misstänkts erkännande och en ofullständig 
och allt annat än objektiv förundersökning innefattande anmärk-

ningsvärd selektering av bevismaterial, avkunnat domar mot Quick gällande åtta mord. Dess-
utom innebär detta att ett antal mördare gått fria. En oberoende utredning bör därför tillsättas 
för att i första hand klargöra om det föreligger några systemfel och hur dessa i sådana fall ska 
kunna undvikas för framtiden. Rättspsykiatrin, liksom rättsväsendets samtliga aktörer, inklu-
sive ansvarig kontrollinstans, bär en förklaringsbörda. Det finns många frågor som kräver sina 
svar. Det inkluderar advokatrollens svåra dilemman när det gäller lojalitetsplikten vid biträde 
av psykiskt sjuka och unga. De inrymmer svåra överväganden som inte alla har enkla lösningar. 
Advokatsamfundet har därför inlett ett arbete med att analysera dessa frågor ur ett principiellt 
advokat–klientperspektiv.

quick, numera bergwall, har tack vare en hängiven journalist och en lika hängiven som skick-
lig advokat beviljats resning i samtliga de mål där han dömts för mord. Om inte advokaten lagt 
ned tusentals timmar på att, utan ersättning, gå igenom de synnerligen omfattande förunder-
sökningarna hade Quick inte beviljats resning och en allvarlig rättsskandal hade aldrig avslöjats. 

även om advokaters, 
åklagares och domares 
olika roller skiljer sig 
åt har de dock alla en 
skyldighet att främja 

god rättsvård.

»

generalsekreteraren har ordet
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I ljuset av detta är möjligheten att erhålla rättsligt biträde för den som söker resning en välkom-
men förbättring.

men, det är inte bara quick-målet som – rätt eller fel – har skadat tilltron till rättsväsendet 
och försvararrollen. Till detta har även det mycket omskrivna Södertäljemålet bidragit. Efter att 
ett av de mest omfångsrika brottmålen i svensk historia någonsin avslutats i tingsrätten, upp-
dagades att en av nämndemännen varit jävig. Hovrätten visade prov på stor integritet när den 
fastslog detta, trots allt vad det innebar ifråga om kostnader, sämre bevisning, obehag för vitt-
nen och målsäganden med mera. I det målet har motsättningarna mellan aktörerna i rättssalen 
framträtt på ett sätt som inte är ägnat att bidra till förtroendet för rättsväsendets auktoritet och 
integritet. Dessvärre förekommer flera andra liknande fall, där oenigheten och tonläget mellan 
åklagare och advokater påtagligt har utvecklats till det sämre och där ordföranden i målet inte 
alltid intagit sin roll med den auktoritet som kan förväntas. Det handlar oftast om mycket stora 
och komplicerade mål, med flera tilltalade och omfattande bevisning. Vi kommer med säker-
het få se flera liknande brottmålsprocesser i framtiden. Åklagare, domare och advokater har vid 
sidan av lagstiftaren ett gemensamt ansvar för att också dessa stora mål uppfyller kraven på en 
rättvis rättegång, med allt vad det innebär. 

tillsammans med riksåklagaren och hovrättspresidenten vid Svea hovrätt har Advokatsam-
fundet därför inlett en dialog i syfte att identifiera och komma till rätta med några av de brister 
som vi bedömer finns. En sådan fråga är att öka förståelsen och respekten för de olika roller som 
rättens aktörer har. En arbetsgrupp med erfarna representanter för åklagare, domare och advoka-
ter har utsetts. Även om advokaters, åklagares och domares olika roller skiljer sig åt har de dock 
alla en gemensam skyldighet att främja god rättsvård. Straffprocessen bygger på denna princip. 

god rättsvård bör Förstås prägla alla processer. Det gäller inte minst skatteprocessen. Den-
na lämnar dessvärre mycket övrigt att önska till följd av allvarliga brister i rättssäkerhetshänse-
ende. Skatteverkets framfart har under året på goda grunder allvarligt ifrågasatts. Hanteringen 
av ”carried interest” för riskkapitalister har, oavsett vad man må tycka i sakfrågan, inte fått en 
rimlig behandling. Skatteverkets tilltag att bakvägen angripa 3:12-reglerna är även den ägnad att 
förvåna. Det synes uppenbart att Skatteverket inte på egen hand ska bedriva skattepolitik. Det 
ska regering och riksdag göra. Därför är det glädjande att regeringen tillsatt en utredning med 
uppdrag att åstadkomma ett rättssäkrare skatteförfarande. Det behövs. Skatteprocessen har 
långt kvar till vad som kan anses motsvara kraven på en rättvis rättegång. Men därtill behövs 
en ordning som gör att Skatteverket ägnar sig åt de uppgifter som anförtrotts verket. Det finns 
anledning att överväga initiativ med anledning av verkets nya aktivism. »

generalsekreteraren har ordet
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det är ytterst lagstiFtarens ansvar att stifta lagar som myndigheter och domstolar kan 
tillämpa på ett rättssäkert sätt. Den svenska lagstiftningsproceduren måste också i en interna-
tionell jämförelse framstå som god. Även om mycket av den svenska lagstiftningen i dag be-
slutas i Bryssel eller Strasbourg utgör vår beredningstradition en kvalitetssäkring som inte kan 
underskattas. Advokater deltar i många utredningar och i remissgrupper. Vår huvuduppgift i 
dessa sammanhang är att bevaka rättssäkerhetsaspekter, förslagets förenlighet med normhie-
rarkin och lagtekniska frågor. Under året har flera advokater medverkat som experter i ett antal 
angelägna utredningar som berör straffprocessen, påföljder, nämndemannainstitutet, hemliga 
tvångsmedel och spionerilagstiftningen, bara för att nämna några. Dessa utredningar behandlar 
alla frågor med anknytning till rätten till en rättvis rättegång. 

denna Fråga har också varit Föremål för Yttrandefrihetskom-
mitténs arbete. Slutbetänkandet som kom under 2012 behandlar ett 
svårt och i takt med den snabba teknikutvecklingen, ökat dilemma 
i den demokratiska rättsstaten, nämligen förhållandet mellan å ena 
sidan integritet och å andra sidan tryck- och yttrandefrihet. Vilken 
rättighet ska äga företräde? I den konflikten aktualiseras frågan om 
en rättvis rättegång när det gäller processen på tryck- och yttrande-
frihetens område. Den kan i sin nuvarande utformning inte anses 
tillgodose ens lågt ställda krav på en rättvis rättegång. De föreslagna 
ändringarna om kvittning av rättegångskostnader och ökad möjlig-
het för JK att väcka åtal är i det perspektivet därför positiva.      

i den kris som råder ute i Europa får rättssamhället vidkännas 
betydande ekonomiska inskränkningar. Inte minst advokatkåren 

och dess klienter har drabbats allvarligt. I kölvattnet av den ekonomiska krisen med negativ 
eller obefintlig tillväxt med upp till 25 procents arbetslöshet på sina håll och ekonomisk misär 
skapas en grogrund för extremism och främlingsfientlighet. Denna utveckling påverkar även 
Sverige. Sverigedemokraterna har kommit in i kommuner, landsting och riksdagen. Därmed 
också i domstolarna - som nämndemän. Den rättspolitiska syn som präglar många av partiets 
företrädare tycks mer höra hemma i gatans parlament än i demokratiska församlingar. En sådan 
syn gagnar varken förutsättningarna för en rättvis rättegång eller förtroendet för rättsväsendet. 

det Finns också andra hot mot en rättvis rättegång och därmed tilltron till rättsväsendet. Kri-
get mot terrorismen, kampen mot penningtvätt, liksom arbetet mot korruption, representerar 
alla legitima intressen. Formerna för att angripa denna brottslighet riskerar dock att undergräva 

»

alla ska kunna förlita 
sig på att advokaten 

med integritet oförtrött-
ligt och lojalt arbetar 
för tillvaratagande av 
sin klients intressen.

generalsekreteraren har ordet

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012



9

en rättssäker brottmålsprocess och därigenom möjligheten till en rättvis rättegång. Ändamålet 
anses helga medlen. Inför den utvecklingen är advokatens roll central. Alla ska ha rätt till en ad-
vokat. Alla ska kunna förlita sig på att advokaten med integritet oförtröttligt och lojalt arbetar 
för tillvaratagande av sin klients intressen. Därför är det ägnat att inge oro när regeringen i år 
tillsatt en utredning med uppgift att analysera varför kostnaderna för rättshjälpsanslaget skjutit 
i höjden. Man kan misstänka att kriterierna kommer från Finansdepartementet. 

utredaren ska överväga vilka kostnadsdämpande åtgärder som kan vidtas. Han ska särskilt 
titta på om det är befogat att begränsa möjligheten till offentlig försvarare och målsägandebiträ-
de, överväga skärpning av återbetalningsskyldigheten för dömda, överväga begränsning av möj-
ligheten till byte av försvarare och justering av inkomstgränserna och avgifterna vid rättshjälp. 
Utredaren ska vidare föreslå olika nivåer i timarvoderingssystemet för offentliga försvarare och 
målsägandebiträden, tidsfrister i timarvoderingssystemet för målsägandebiträden, utökad an-
vändning av taxa i brottmål och timarvoderingssystem för konkursförvaltare. Direktiven inger 
betänkligheter i ljuset av Europakonventionens och regeringsformens uppställda krav på en rätt-
vis rättegång. I det ligger att en rättvis rättegång inte bara ska vara förbehållen de rika i samhäl-
let, utan envar. För att stärka rättssamhället behövs därför mer pengar. Inte mindre.

advokatsamFundets 125-årsjubileum firades bland annat med att introducera ett nytt pris 
för framstående advokatinsatser. Priset som kommer att delas ut årligen består frånsett äran, av 
att etthundratusen kronor avsätts i den prisbelönte advokatens namn till pro bono-aktiviteter. 
2012 års utmärkelse gick till advokaten Thomas Olsson för hans stora insatser, inte minst när 
det gäller oegennyttigt pro bono-arbete för klienter utan egna ekonomiska resurser. Ett sådant 
ärende var de fem svenskar med somaliskt ursprung vars tillgångar i den så kallade terroristbe-
kämpningens namn frystes för flera år sedan. De fick inte någon rättvis rättegång. Men, de fick 
efter lång tid framgång, tack vare en synnerligen lojal advokatinsats. Ett annat exempel är Sture 
Bergwalls framgångsrika resningsansökningar. Det ledde till att också Thomas Quick slutligen 
fick en rättvis rättegång. Och detta borde bidra till att ytterligare stärka förtroendet för det 
svenska rättsväsendet. Men också till självrannsakan.

Anne Ramberg
Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

generalsekreteraren har ordet

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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advokatsamfundet I korthet

advokatsamfundets ändamål
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning, som bildades på ett enskilt ini-
tiativ 1887. Advokatsamfundet fick officiell status när rättegångsbalken trädde i kraft 1948. När 
samfundet bildades hade det 38 ledamöter. Under de senaste 20 åren har antalet ledamöter mer 
än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet över 5 250 ledamöter. 

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål
• att till främjande av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
• att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo,
• att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt
• att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.
Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning som remissorgan och avger yttranden över i stort 

sett alla förslag till central lagstiftning. Dessutom deltar Advokatsamfundet i den offentliga de-
batten i ämnen som är särskilt angelägna för rättsutvecklingen. Advokatsamfundet har även gi-
vits en i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten.

så styrs advokatsamfundets verksamhet
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av 1 § framgår att det ska finnas ett all-
mänt advokatsamfund i Sverige och att samfundets stadgar fastställs av regeringen. Endast den 
som är ledamot av Advokatsamfundet får använda titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår 
att en advokat är skyldig att följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed framgår av Vägle-
dande regler om god advokatsed. God advokatsed är inte något som är en given storhet för alla 
tider, utan den förändras och utvecklas över tiden genom vägledande uttalanden av styrelsen och 
genom disciplinnämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga allmänhetens intresse av att kunna få 
rättsligt biträde av kvalificerade ombud.

Detta är Sveriges advokatsamfund
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advokatsamfundet i korthet

så organiseras advokatsamfundet
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelningar. Varje avdelning har en lokal verk-
samhet och egen styrelse. Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets styrelse bland 
annat i ärenden som gäller ansökningar om inträde i samfundet. Samfundets ledamöter utövar 
sitt inflytande över Advokatsamfundet genom fullmäktige, som utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse, som består 
av ordförande, vice ordförande, nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Fullmäktige väljer 
också ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre 
ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna, utses av regeringen.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av en generalse-
kreterare. I Advokatsamfundets fastighet finns även Juridiska biblioteket, som är ett av Sveriges 
främsta juridiska fackbibliotek med en boksamling på uppemot 60 000 volymer. Biblioteket är 
öppet för alla som har avlagt examen vid juridiska fakulteter och för juridikstuderande.

På samfundets kansli finns även den redaktion/informationsavdelning som producerar Advo-
katsamfundets tidskrift Advokaten och driver samfundets webbplatser.

så beviljas inträde i advokatsamfundet
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet. För att bli advokat krävs 
en omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Efter cirka fem års juridisk utbildning och 
juristexamen vid universitet krävs tre års juridiskt arbete. Under dessa tre år ska man ha arbe-
tat som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen juridisk byrå. Från och med den  
1 januari 2004 krävs dessutom att sökanden har avlagt advokatexamen för att inträde ska beviljas.

så fungerar tillsynen
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att följa god advokatsed. I sin verksamhet är advo-
katen underkastad Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

Advokatsamfundets kontroll i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplinnämnd. Ett 
disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslutning, varning med straffavgift på maxi-
malt 50 000 kronor, varning eller erinran. •

Detta är Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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ordföranden har ordet

enligt 25 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund skall allmänt advokatmöte hållas 
minst vart tredje år. Inom Advokatsamfundet kunde med tiden konstateras, att det all-
männa advokatmötet rönte ett minskat engagemang från samfundets ledamöter. Denna 

utveckling är inte unik för Advokatsamfundet. Andra organisationer har mött en liknande ut-
veckling. Utbudet på aktiviteter är i dag, särskilt i storstäderna, så omfattande att det blir svårt 
för ledamöterna att hinna med allt. Valen är många. Till detta kommer sedan att professionella 
engagemang skall balanseras i förhållande till privatlivet.

Mot bakgrund av den ovan redovisade utvecklingen var det nödvändigt att ändra formerna för 
det allmänna advokatmötet. Utan sådan förändring förelåg en betydande risk för att det allmän-
na advokatmötet skulle bli meningslöst. Under generalsekreterarens ledning påbörjades därför 
ett förändringsarbete. Enkelt uttryckt var frågan hur det allmänna advokatmötet skulle kunna 
förändras och moderniseras på ett sådant vis att engagemanget från ledamöterna ökade. Det 
allmänna advokatmötet skulle göras meningsfullt, attraktivt och engagera ledamöterna.

sedan Förslag presenterats för styrelsen och beslut fattats anordnades Advokatdagarna. Vi 
har nu erfarenhet från dessa, dels 2011, dels 2012. Erfarenheterna är mycket goda. Det är ett 
flertal faktorer som lett till detta goda resultat. Av stor betydelse är naturligtvis att Advokatsam-
fundet haft möjlighet att engagera kunniga och kompetenta föreläsare, som gemensamt täckt in 
många olika ämnen. Bredden på föreläsningarna gör att varje advokat bör kunna finna något av 
intresse på programmet. Detta räcker emellertid inte som förklaring. Även tidpunkten på året, »

Framgångsrikt 
förändringsarbete

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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ordföranden har ordet

höst snarare än vår, samt valet av lokal, Grand Hôtel i Stockholm, har bidragit till det positiva ut-
fallet. Ett annat inslag i advokatdagarna som rönt uppskattning är banketten med underhållning. 
2012 hade vi inte enbart professionella underhållare utan även ett bejublat tal av advokat Sven 
Unger. Den som tror att ett gott skratt förlänger livet förlängde livet högst väsentligt genom att 
lyssna till Sven.

genom advokatdagarna har vi kommit en bit på väg när det gäller att bygga en plattform där 
vi kan träffas under trevliga former för gemensamt utbyte av tankar och synpunkter rörande 
advokatyrket. Det är en byggsten av flera när det gäller att verka för sammanhållning och sam-
förstånd mellan advokaterna.

Att Advokatdagarna 2011 och 2012 fungerat utmärkt innebär inte att det saknas utrymme för 
förbättringar. Det vore till exempel önskvärt om vi kunde se ett ökat inslag av yngre advokater 
bland deltagarna. Vidare vore det önskvärt om fler stora affärsjuridiska byråer prioriterade del-
tagande i Advokatdagarna för sina medarbetare. 2013 äger Advokatdagarna rum den 17 och 18 
oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Det finns en gräns för antalet deltagare. Det är därför 
klokt att redan nu notera tiden och anmäla sig så fort som möjligt, när möjlighet till det finns.

Den 26 november 2012 arrangerades prisceremonin för Stockholm Human Rights Award för 
fjärde gången. Bakom priset står tre organisationer – International Legal Assistance Consortium 
(ILAC), International Bar Association (IBA) och Sveriges advokatsamfund. Priset ges till en per-
son eller organisation som gjort betydande insatser för rättsstaten och för försvaret av mänskliga 
rättigheter. Det är med andra ord ett pris som Advokatsamfundet med stolthet kan stödja. Vår 
uppgift, som en viktig del av rättssamhället, är att hävda enskildas fri- och rättigheter. Det gör vi 
bland annat genom att vara en av organisationerna bakom detta pris.

»

advokatdagarna är en byggsten av flera             när det gäller att

verka för sammanhållning             och samförstånd mellan advokaterna

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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ordföranden har ordet

Advokatsamfundet tillhör den europeiska organisationen för advokatorganisationer i Europa 
– Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). CCBE representerar omkring 1 miljon 
advokater och har en viktig roll när det gäller att bevaka och slå vakt om advokatens ställning 
och integritet, bland annat i förhållande till lagstiftaren. Sedan 2007 delar CCBE ut ett pris till 
advokat som gjort framstående insatser i försvaret av mänskliga rättigheter. 

som aFFärsjurist sysslar man med affärer som sällan, direkt eller indirekt, rör annat än eko-
nomiska värden. Det kan då vara lätt att tro att rättsstaten och de mänskliga rättigheterna ligger 
långt från ens egen dagliga verksamhet. Det är ett gravt felslut. Det vilar på att vårt land är en 
rättsstat med respekt för mänskliga rättigheter. Det är först när dessa rättigheter ifrågasätts eller 
avskaffas som det står klart att inte heller affärsjuridisk verksamhet kan bedrivas utan rättsstaten 
eller respekt för mänskliga rättigheter. Det illustreras mycket tydligt när man lyssnar till 2012 
års mottagare av Stockholm Human Rights Award, Thomas Hammarberg och representanter 
för European Roma Rights Centre, samt mottagaren av CCBE:s Human Rights Award, Pavel 
Sapelka. Det är därför viktigt för alla, oavsett om man biträder asylsökande eller företag vid mil-
jardtransaktioner, att försvara rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Något enkelt recept 
som löser dessa frågor i en tid då statens makt och insyn expanderar till förfång för individens 
integritet och privata sfär finns inte. Stödet till Stockholm Human Rights Award är ett bidrag. 
För Advokatsamfundet liksom för individen gäller att en person inte kan uträtta allt, men att alla 
kan uträtta något.   

advokatdagarna är en byggsten av flera             när det gäller att

verka för sammanhållning             och samförstånd mellan advokaterna

Claes Zettermarck
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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a dvokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och nio andra le-
damöter jämte nio suppleanter. Styrelsen har sammanträtt nio gånger under 2012. 
Styrelsemötena föregås av presidiemöten. Cirka tio dagar innan styrelsemötet 

läggs alla handlingar till de ärenden som ska behandlas på mötet ut i ett datarum på nätet. 
Vid två tillfällen under året har även styrelsemötena skett på nätet. En föredragningslista 
till ett styrelsemöte innehåller cirka 100 ärenden: inträdes ärenden, utträdesärenden, disci-
plinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar, arvodesärenden och remis-
ser. I anslutning till styrelsemötet brukar samfundet gästas av personer från advokatkåren, 
rättsväsendet och närliggande områden. Under 2012 gästades styrelsen av chefsjustitieom-
budsmannen Elisabet Fura, före detta justitierådet Sten Heckscher och utredningssekrete-
raren David Löfgren samt advokat Thomas Olsson.

Styrelsen

»



18

styrelsen

Från vänster övre raden: 
Eva-Maj Mühlenbock, 

Dick Lundqvist, Paula Save, 
Johan Wilkens, Sophie Palmgren 

Paulsson, Fredrik Sandberg, 
Per Sandell, Robert Wikström, 

Börje Leidhammar, Karl 
Woschnagg, Henrik Snellman, 

Lili-Ann Tapper Tullborg, 
Andreas Victor, Per Jadelind, 

Petter Hetta och Claes Langenius.

Från vänster nedre raden: 
Pär Andersson, Maria Billing, 

Claes Zettermarck, Anne Ramberg, 
Bengt Ivarsson och 

Anna Fridh Welin.

Ej med på bilden: 
Anders Forkman och Martin Wallin.

Ordinarie ledamöter
Claes Zettermarck
Ordförande, f. 1947. Advokat 1980, 
White & Case Advokataktiebolag, 
Stockholm
Bengt Ivarsson
Vice ordförande, f. 1963. Advokat 
1994, Kihlstedts Advokatbyrå Hb, 
linköping
Claes Langenius
F. 1962. Advokat 1994, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co Ab, Stockholm

Dick Lundqvist
F. 1962. Advokat 1998, Gernandt & Da-
nielsson Advokatbyrå Kb, Stockholm
Pär Andersson
F. 1954. Advokat 1985, mannheimer 
Swartling Advokatbyrå Ab, malmö
Anders Forkman
F. 1964. Advokat 1996, Advokatfirman 
Vinge Kb, malmö
Fredrik Sandberg
F. 1951. Advokat 1994, Advokatfirman 
Sylwan och Fenger-Krog Ab, mora

Per Sandell
F. 1960. Advokat 1993, Heilborns 
Advokatbyrå Hb, nyköping
Andreas Victor
F. 1962. Advokat 1993, F. Victors 
Advokatbyrå Hb, Östersund
Johan Wilkens
F. 1949. Advokat 1987, Setterwalls 
 Advokatbyrå Ab, Göteborg
Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003, Advokatfirman 
lindahl Kb, Stockholm

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Maria Billing, 
Advokat-
samfundets 
chefsjurist.
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styrelsen

Suppleanter
Lili-Ann Tapper Tullborg
F. 1958. Advokat 2003, lAW & TAX 
Advokatbyrå, Göteborg
Robert Wikström
F. 1964. Advokat 1998, Advokatfirman 
Upsala Juridiska byrå Hb, Uppsala
Sophie Palmgren Paulsson
F. 1965. Advokat 1998, Tre Advokater 
Hb, malmö
Henrik Snellman
F. 1970. Advokat 2002, Avant Advokater 
Ab, Växjö

Martin Wallin
F. 1964. Advokat 2003, Hannes Snell-
man Advokatbyrå Ab, Stockholm
Börje Leidhammar
F. 1950. Advokat 2008, Wistrand Advo-
katbyrå, Stockholm
Petter Hetta
F. 1963. Advokat 1997, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Paula Save
F. 1968. Advokat 2001, Advokatfirman 
Hammar Kb, Uddevalla

Per Jadelind
F. 1960. Advokat 2003, Amber Advoka-
ter Halmstad Handelsbolag, Halmstad
Karl Woschnagg
Adjungerad, f. 1961. Advokat 2001, 
buse, Heberer, Fromm, Frankfurt am 
main, Tyskland
Anna Fridh Welin
F. 1977. Huvudstyrelsens sekreterare

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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dIscIplInnämnden

under ett antal år har vi sett att antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplin-
nämnd ligger konstant eller till och med sjunker samtidigt som antalet advokater och 
biträdande jurister hela tiden ökar. Detta är alltså ingen tillfällig trend.

Det finns säkert flera förklaringar till denna positiva utveckling. Men det faktum att vi inte 
ser särskilt många nyblivna advokater i disciplinärendena leder ändå tankarna till Advokatsam-
fundets satsning på etikutbildning under senare tid. Från och med år 2004 är godkänd advokat-
examen ett krav för att bli antagen som advokat, och vid examinationen prövas just de etiska 
kunskaperna. Inför examinationen ska examinanden ha genomgått tre kurser, var och en på två 
och en halv dag. Kurserna heter delkurs 1, 2 och 3, men baserat på innehållet har de fått smek-
namnen Etik, Retorik och Butik. Hela den första kursen ägnas alltså åt advokatetik. Men inte 
nog med det; vissa av områdena, till exempel sekretessen, återkommer för djupare behandling 
i efterföljande kurser. Våra blivande advokater får således en grundlig etisk utbildning, och de 
allra flesta blir utomordentligt duktiga på advokatetik.

även För den som redan är advokat finns det möjlighet att få utbildning i advokatetik om man 
så önskar. I samband med att det omarbetade advokatetiska regelverket trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2009 började Advokatsamfundet att gratis tillhandahålla så kallade vuxenkurser i advokat-
etik. Kurserna riktade sig i första hand till dem som arbetat under det gamla regelverket och som 
ville uppdateras om nyheter och skillnader. Ganska snart började vi se att kursdeltagarna blev 
yngre och yngre. Det visade sig att de blivande advokaterna hade hittat ytterligare en möjlig-
het till etikundervisning som passade särskilt bra som repetition inför examinationen. Eftersom 
kurserna var populära har de fortsatt att ges, dock fungerar de numera som en översiktlig ge-
nomgång av hela regelverket och är inte inriktade på jämförelsen mellan det gamla och det nya.

en annan Förklaring till att antalet anmälningar till disciplinnämnden inte återspeglar ök-
ningen i kåren – men en förklaring som inte alls är positiv – kan vara att antalet humanjuridiska 
uppdrag inte ökar i samma takt som antalet advokater. Det har visat sig att det är främst i de »

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Trenden med allt färre
anmälningar fortsätter

Från vänster övre raden: Dan Bullarbo, Börje Samuelsson, Lotty Nordling, Jesper Hansen, Charlotta Falkman, Leif Ljungholm, Olle Lindén och Sofia Rahm.
Från vänster nedre raden: Eva Eriksson, Lena Frånstedt Lofalk och Anne Ramberg. 

Ej med på bilden: Lars-Erik Lövdén och Jan Karlsson.
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disciplinnämnden
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dIscIplInnämnden

»

Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande i disciplinnämnden

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Kort om disciplinnämnden
Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn 
över advokater. Alla advokater ska i sin 
verksamhet iaktta god advokatsed. 
Vad som är god advokatsed avgörs av 
Advokatsamfundets disciplinnämnd 
och av dess styrelse.

Utifrån disciplinnämndens beslut har 
vägledande regler om god advokatsed 
utvecklats. I reglerna behandlas bland 
annat vilka skyldigheter och rättighe-
ter en advokat har i förhållande till sin 
klient och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en 
advokat brutit mot god advokatsed kan 
nämnden besluta att tilldela advokaten 
en disciplinär påföljd.

Påföljderna är erinran, varning (som 
kan kombineras med en straffavgift om 
högst 50 000 kronor) och i de allvar-
ligaste fallen uteslutning. Disciplin-
nämnden har även möjlighet att enbart 
göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva le-
damöter varav tre utses av regeringen 

(offentliga representanter). nämnden 
är indelad i tre prövningsavdelningar. 
Justitiekanslern, som utövar tillsyn 
över Advokatsamfundet, kan i vissa fall 
begära om- eller överprövning av beslut 
av nämnden. en advokat som uteslutits 
ur samfundet kan överklaga beslutet till 
Högsta domstolen.

humanjuridiska ärendena som advokater riskerar anmälan till disciplinnämnden. Inom affärsju-
ridiken har det tidigare varit rätt sällsynt med anmälningar, och även om det numera kommer in 
fler sådana anmälningar utgör dessa fortfarande en mindre del av det totala antalet. Den relativa 
minskningen av de humanjuridiska uppdragen beror säkert till viss del på att det tillkommit 

konkurrenter utanför advokatkåren, men kanske till största delen på problemet 
med tillväxten bland advokater som sysslar med humanjuridik. Den frågan har 
Advokatsamfundet länge arbetat med och vi hoppas att utvecklingen kan vändas.

även om man är duktig på advokatetik kan man naturligtvis göra fel. Alla gör 
fel någon gång. Men glädjande nog är de riktigt allvarliga felen sällsynta. Många 
disciplinärenden rör advokater som låtit ärendet bli liggande och inte hört av sig 
till klienten eller motparten. En rätt onödig kategori ärenden rör advokater som 
inte fullgjort fortbildningskravet eller inte skickat in det årliga revisorsintyget till 
Advokatsamfundet. Till detta kommer ärenden där advokaten inte svarar disci-
plinnämnden. Det ser nämnden allvarligt på eftersom det omöjliggör tillsynen. 

Påföljden blir regelmässigt varning och straffavgift första gången. Kommer det fortfarande inte 
in något svar höjs straffavgiften ordentligt andra gången.

i detta sammanhang vill jag avslutningsvis stillsamt påpeka att disciplinnämnden inte ser som 
sin främsta uppgift att straffa advokater. Nämndens viktiga uppdrag är att ge vägledning om vad 
som är god advokatsed. 

alla gör fel någon 
gång. glädjande 
nog är de riktigt 
allvarliga felen 

sällsynta.
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Totalt fick Advokatsam-
fundets disciplinnämnd 
under 2012 ta emot 567 
disciplinanmälningar. 
Endast 73 avgjorda ärenden 
ledde till någon påföljd för 
de anmälda advokaterna. 
Motsvarande siffra 2011 var 
136. Särskilt minskade de 
allvarligaste påföljderna, 
uteslutning (inte någon 
under 2012, jämfört med 
1 2011), varning med straff-
avgift (8 under 2012 jämfört 
med 26 2011) samt varning 
(10 under 2012, jämfört med 
31 2011). Den vanligaste 
påföljden var erinran, som 
utdelades till 55 advokater 
(att jämföra med 78 under 
2011).

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Disciplinnämndens sammansättning 2012
Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande, f. 1958. Advokat 1989, 
nord & Co Advokatbyrå Kb, Stockholm
Börje Samuelsson
Vice ordförande, f. 1952. Advokat 1985, 
Advokaterna Peyron Kb, Helsingborg
Leif Ljungholm
ledamot, f. 1945. Advokat 1977, 
Advokatfirman Glimstedt malmö Ab, 
malmö
Charlotta Falkman
ledamot, f. 1969. Advokat 2000,  

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
Kb, Stockholm
Jan Karlsson
ledamot, f. 1954. Advokat 1986, 
Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners 
Ab, Stockholm
Olle Lindén
ledamot, f. 1960. Advokat 1991,  
Advokatfirman Vinge Kb, Göteborg
Dan Bullarbo
ledamot, f. 1959. Advokat 1996, Setter-
walls Advokatbyrå Ab, Göteborg

Jesper Hansen
ledamot, f. 1948. Advokat 1984, 
Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog 
Ab, Falun
Eva Eriksson
Offentlig representant, f. 1947, Tidaholm
Lars-Erik Lövdén
Offentlig representant, f. 1950,  
Halmstad
Lotty Nordling
Offentlig representant, f. 1945, 
Stockholm
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status och trender

inträdesärenden 2012
Antalet slutbehandlade inträdesärenden har de senaste åren, med undantag för 2011, varit mellan 
250 och 300. Under 2011 slutbehandlades 529 ansökningar om inträde. Anledningen till nästintill 
en fördubbling är den ändring i Advokatsamfundets stadgar avseende tidskravet (trädde i kraft 
den 1 januari 2011) i kombination med de stora affärsjuridiska byråernas omfattande rekrytering 
av biträdande jurister 2007 och 2008. Antalet inträdesärenden har under 2012 alltjämt legat på 
en hög nivå. Under året slutbehandlade styrelsen 406 ansökningar om inträde i samfundet (205 
män och 201 kvinnor). Av dessa bifölls 394 (520 föregående år). Grund för avslag var i sex fall 
att sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes 
föreligga och i fem fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet. I ett fall var grunden dels att 
sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes fö-
religga, dels att sökanden inte styrkt sin lämplighet. Av dessa tolv har tre sökanden överklagat 
avslagsbeslutet till Högsta domstolen. Vid utgången av 2012 hade endast ett av dessa avgjorts av 
Högsta domstolen, som avslog överklagandet.

ledamöter
Den 31 december 2011 hade Advokat-
samfundet 5 063 ledamöter. Under 
2012 har antalet ledamöter ökat med 
192 till sammanlagt 5 255 (varav 4 712 är 
verksamma). Av det totala antalet leda-
möter är 3 878 män och 1 377 kvinnor. 
Av nettoökningen med 192 ledamöter 
var 88 män och 104 kvinnor. 

Antalet advokater fortsätter att öka. 
Det är framför allt i storstadsregioner-
na som expansionen sker. Rörligheten 
inom advokatkåren är alltjämt hög, dels genom att ledamöterna i större utsträckning byter till 
annan advokatbyrå, dels genom att fler ledamöter lämnar advokatkåren till förmån för såväl 
kort- som långsiktiga anställningar inom övriga näringslivet eller rättsväsendet.

Advokatkåren fortsatte      att öka
under 2012 ökade advokatkåren med 192 ledamöter. andelen kvinnor i yrket 
fortsatte att öka. det skriver anna fridh Welin, styrelsens sekreterare.

Advokaternas fördelning på avdelningarna
 2012 2011 11–12
Stockholm 2 521 2 418 +103
Västra 866 842 +24
Södra 829 782 +47
mellersta 371 361 +10
Östra 321 314 +7
norra 250 243 +7
Utland 97 103 −6
Summa 5 255 5 063 +192

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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status och trender

biträdande jurister
Antalet biträdande jurister är i stort sett oförändrat jämfört med 
2011. De senaste åren har tillväxten bland biträdande jurister varit 
låg och 2011 minskade antalet biträdande jurister. Anledningen 
till det minskade antalet är bland annat det sänkta tidskravet för 
inträde i Advokatsamfundet som inneburit att fler biträdande ju-
rister kunnat antas som ledamöter. Antalet kvinnliga biträdande 
jurister ökade något med knappt 2 procent, medan antalet manli-
ga biträdande jurister minskade med nästan 3 procent. Rörlighe-
ten bland biträdande jurister, och då särskilt övergång till annan 
advokatbyrå, har varit fortsatt hög under året. Vid utgången av 
2012 fanns det sammanlagt 1 802 biträdande jurister varav 1 682 är 
verksamma. Av det totala antalet biträdande jurister är en majoritet, 1 043, kvinnor och 759 män.

eu-advokater
Vid utgången av 2012 fanns det 17 EU-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men auk-
toriserade i ett annat land. Av dessa var 10 män och 7 kvinnor.

kvinnor i yrket
Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat något i förhållande till föregående år. Av det totala an-
talet ledamöter är drygt 26 procent kvinnor (1 377 av 5 255). Av den totala nettoökningen om 192 
ledamöter var 104 kvinnor. För sjunde året i rad översteg antalet kvinnliga biträdande jurister 
antalet manliga. Andelen kvinnliga biträdande jurister ökade något och uppgick under 2012 till 
strax under 58 procent.

byråstorlek
Mindre advokatbyråer utgör den största andelen av landets byråer. Av landets totalt 1 667 advo-
katbyråer var 1 060 enmansbyråer, vilket motsvarar drygt 63 procent. På 518 advokatbyråer fanns 
det mellan 2 och 10 jurister. Endast 11 byråer hade fler än 70 jurister. Dessa byråer sysselsätter 
emellertid drygt 23 procent av den verksamma advokatkåren och knappt 43 procent av de verk-
samma biträdande juristerna. •

Advokatkåren fortsatte      att öka

Biträdande juristers fördelning på avdelningarna
 2012 2011 11–12
Stockholm 1 100 1 123 −23
Västra 253 229 +24
Södra 213 237 −24
mellersta 74 64 +10
Östra 57 50 +7
norra 33 26 +7
Utland 72 76 −4
Summa 1 802 1 805 −3

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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tImkostnadsnormen

under våren 2011 gav regeringen så äntligen Statskontoret i uppdrag att göra en översyn 
av timkostnadsnormens beräkningsmodell. Av uppdraget framgår att Statskontoret ska 
överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen bör förändras. Övervägan-

dena ska i första hand omfatta hur biträdenas kostnader bör beaktas och hur nedlagd tid bör 
ersättas. I uppdraget anges att Statskontoret får överväga också andra frågor som rör timkost-
nadsnormens beräkningsmodell, om Statskontoret anser att det behövs. Uppdraget redovisades 
till regeringen i mars 2012 och har därefter varit föremål för remissbehandling.

enligt Förslagen i statskontorets rapport ska principerna för beräkningen av den nuvarande 
timkostnadsnormen överges. Detta eftersom det inte är möjligt att på ett tillförlitligt sätt bedöma 
kostnaderna som de rättsliga biträdena har för sin verksamhet. Statskontoret konstaterar vidare 
att det inte finns något tydligt samband mellan den verksamhet som de allmänna advokatbyråerna 
bedrev och den verksamhet som de rättsliga biträdena i dag bedriver. Kostnaderna för de allmänna 
advokatbyråerna ska därför inte längre ligga till grund för beräkningen av timkostnadsnormen.

Eftersom svarsfrekvensen på den enkätundersökning till advokater och biträdande jurister 
som genomfördes som ett led i utvärderingen enbart uppgick till 45 procent, anser Statskontoret 
att det är stor osäkerhet förknippad med de beräkningar som gjorts. Enligt Statskontorets me-
ning finns dock ingenting i utredningen som tyder på att nivån på den nuvarande timkostnads-
normen är felaktig. Tvärtom konstaterar Statskontoret att den nuvarande timkostnadsnormen 
har varit fördelaktig för de rättsliga biträdena. 

statskontoret kommer trots detta fram till att den nya normen bör omräknas i förhål-
lande till nivån på den norm som gäller i dag och i förhållande till vissa index avseende arbets-
kraftskostnader för tjänstemän inom tillverkningsindustrin, lokaler och övriga kostnader. Därtill 
anser Statskontoret att ett produktivitetsavdrag bör göras vid uppräkning av timkostnadsnormen.

Timkostnadsnormen bör enligt Statskontorets bedömning även fortsättningsvis vara enhet-
lig. Ingen hänsyn ska således tas till geografisk belägenhet, erfarenhet eller skicklighet.

Advokatsamfundet riktade omfattande kritik mot innehållet och förslagen i rapporten, vilket 
framgår av samfundets remissvar som avgavs den 14 juni 2012. Remissvaret finns tillgängligt på 
Advokatsamfundets hemsida. 

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Hård kritik mot Statskontorets          översyn av timkostnadsnormen
advokatsamfundet har alltsedan timkostnadsnormen tillkom påpekat felaktigheter 
i hur man beräknar normen, som styr ersättningen till bland andra försvarare, 
målsägandebiträden och offentliga biträden. trots detta har systemet inte 
förändrats. det skriver maria billing, advokatsamfundets chefsjurist.
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tImkostnadsnormen

Beredningen av Statskontorets rapport pågår inom Justitiedepartementet, och timkostnads-
normen för 2013 har beräknats utan hänsyn till förslagen i rapporten. Regeringen har beslutat att 
timkostnadsnormen för 2013  ska uppgå till 1 242 kronor exklusive mervärdesskatt.

Vid regeringssammanträdet den 31 januari 2013 fattade regeringen beslut om kommittédirek-
tiv avseende en översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Enligt direktiven ska en 
särskild utredare göra en samlad översyn av utgifterna för rättsliga biträden. Utredaren ska över-
väga vilka åtgärder som kan få en kostnadsdämpande effekt på anslaget. •

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Hård kritik mot Statskontorets          översyn av timkostnadsnormen

Rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2013

• Rättsväsendet 4 %

• Övrig statsbudget 96 %

Timkostnadsnormen 2013 
totalt 1 242 kr exkl. moms

• lön 500 kr

• lönebikostnader 236 kr

• biträden 206 kr

• lokaler 84 kr

• Övrigt 216 kr

Finansiering av rättsväsendet 2013

• Polis (inkl. Säpo) 21,6 miljarder kr

• Kriminalvård 7,8 mdkr

• Domstolar 5,2 mdkr

• Rättsliga biträden 2,3 mdkr

• Åklagare (inkl. ebm) 1,8 mdkr

• Övrigt  0,8 mdkr
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Inspiration för yngre kvinnliga jurister
till att våga, vilja och välja chefskap

hilda
Hilda grundades, på initiativ av generalsekreterare Anne Ramberg, vid ett möte på Advokatsam-
fundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, 
som består av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren, har till 
syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. 
Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och 
därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Ansvarig för Hildas projekt är styrelsens se-
kreterare Anna Fridh Welin.

soFia: uppskattat och etablerat mentorprogram
Den sjunde omgången av Sofia inleddes under 2012. Sofia är ett mentor- och praktikprogram med 
korsvist utbyte mellan olika verksamheter som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad 
chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med 
projektet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvud-
sak på mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens 
och mentorns förutsättningar. Deltagarna i Sofia 2012/2013 består av femton mentorer och femton 
adepter. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande positioner inom olika delar av rättsväsendet 
och advokatkåren. Adepterna som har valts ut kommer från åklagarväsendet, domstolarna, advo-
katbyråer, universitet, olika myndigheter och Justitiedepartementet. Projektet avslutas i maj 2013.

hildary: välbesökta lunchklubbar med föredrag
Hildas lunchklubbar – Hildary – har till syfte att vara en mötesplats för kvinnliga jurister där de 
kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under 2012 har mer än 750 kvinnliga jurister deltagit 
i Hildarysammankomsterna. Hildaryluncher samt kvällsarrangemang har under 2012 anordnats i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping. Bland talarna kan nämnas chefsjustitieombudsman-

2012 blev ett intensivt år för det kvinnliga nätverket hilda.

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Sammankomster 2012 Hildary i Stockholm: Åtta sammankomster (lunch och kvällsarrangemang), totalt cirka 230 delta-
gare. Hildary i Göteborg: Fyra luncher, totalt cirka 270 deltagare. Hildary i Malmö: Tre luncher, totalt cirka 160 deltagare.  
Hildary i Jönköping: Tre sammankomster, totalt cirka 105 deltagare. Rakel: Konferensen Kvinnligt ledarskap – entusiasm, 
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nen Elisabet Fura, landshövdingen Minoo Akhtarzand, diskrimineringsombudsmannen Agneta 
Broberg, f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg, vd:n Christina Hamrin, generaldirektören 
Sarah Wamala, advokaten Åsa Erlandsson, chefsjuristen Charlotte Rydin, kommunstyrelseordfö-
randen Anneli Hulthén, biträdande chefskuratorn Eva Rosenquist, juristen Gaby Borglund, reto-
rikkonsulten Ida Bjursten samt entreprenören och bloggaren Isabella ”Blondinbella” Löwengrip.

rakel: att inspirera till kvinnligt ledarskap 
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens med syfte att inspirera kvinnor i rätts-
väsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga pröva på chefsrollen.

Den 27 mars 2012 hölls den sjätte Rakelkonferensen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stock-
holm. Cirka 260 kvinnliga jurister samlades för att låta sig inspireras och knyta kontakter. 

Konferensen inleddes med ett bejublat samtal mellan Dramatenchefen Marie-Louise Ekman 
och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg under temat Ett framgångsrikt le-
darskap på Sveriges nationalscen. Marie-Louise Ekman menade att en bra chef bör vara empa-
tisk och prestigelös och beskrev sig själv som en rak chef, som valt att tro på vad människor säger 
till henne och som inte misstänker några intriger. Det roligaste med att vara chef för Dramaten »

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Ovan: 
I september 2012 
hälsades Hildary 
och Elisabet Fura 

välkomna till 
Svea hovrätt av 
Fredrik Wersäll.

Till vänster: 
Agneta Broberg 
gästade såväl Ra-
kel som Hildary 
i Stockholm 
och Göteborg 
under 2012.

Rakelkonferensen 
2012.

prestation och attraktion, Stockholm den 27 mars, cirka 260 deltagare. Sofia: Femton mentorer och femton adepter ingår i 
projektet som pågår från juni 2012 till maj 2013. Ruben – mentorskap i grupp: 66 adepter och 18 mentorer ingick i projektet 
som pågick under större delen av 2012.
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är enligt Marie-Louise Ekman att se en föreställning växa fram, men det är samtidigt stimule-
rande att arbeta med många olika yrkesgrupper där många är mycket skickliga hantverkare. Vid 
de tre parallella seminarierna talade företagsledaren Meg Tivéus på ett humoristiskt och tänk-
värt sätt om sina erfarenheter, ledarskap och drivkrafter samt hur man som kvinna lyckas i en 
värld av män, fil. dr och forskaren Victoria Blom behandlade prestationsbaserad självkänsla och 
utbrändhet, och diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg talade under rubriken ”Varför 
chef och ledare? – Om erfarenhet, engagemang och mod”.

Programmet avslutades med att Anna Dyhre, jur. kand. och managementrådgivare talade om 
”employer branding”, alltså hur arbetsgivare kan attrahera personal till arbetsplatsen. Konferen-
sen rundades av med mingel i Bolinderska palatset.

ruben: Fortsatt framgång för mentorskap i grupp
Under 2012 genomfördes andra omgången av Ruben – mentorskap i grupp. Projektet har bestått 
av nio mentorgrupper, sex i Stockholm, en i Göteborg och två i Malmö. I varje grupp har en 
Rubenman och en Hilda, en vardera från rättsväsendet/förvaltningen och från advokatbyrå, fun-
gerat som mentorer åt sex–åtta adepter med varierande verksamhetsbakgrund. En av grupperna 
i Stockholm har därtill haft såväl kvinnliga som manliga adepter. 

Projektet inleddes med möten i de olika städerna under våren 2012 där mentorprojektet pre-
senterades och samtliga deltagande mentorer och adepter fick tillfälle att träffas. Därefter har 
deltagarna i de olika grupperna träffats vid cirka sex tillfällen för att gemensamt diskutera ange-
lägna ämnen samt utbyta erfarenheter och tankar under ledning av mentorerna. Projektet avslu-
tades med möten på de olika orterna i december 2012 och januari 2013.

Under senhösten 2012 har projektet utvärderats. Sammantaget kan konstateras att det fram-
gångsrika pilotprojektet följts upp av en än mer uppskattad och lyckad andra omgång. Delta-
garna, såväl adepter som mentorer, har varit mycket nöjda, och adepterna anser att syftet med 
projektet – att ge dem möjlighet att inspireras av och knyta kontakter med kunniga och erfarna 
mentorer och andra jurister, att diskutera och utbyta erfarenheter samt få stöd och råd för att 
utvecklas inom yrket samt att samtala kring frågor om karriärvägar/karriärval samt chef- och 
ledarskap – i mycket hög grad har uppfyllts.

ragna: hildas välbesökta hemsida
Sedan 2008 finns all information om Hilda och Hildas olika projekt samlade på Hildas mycket 
välbesökta hemsida, Ragna. Här finns, förutom bakgrund, information om nätverket Hilda och de 
olika projekten, kalendarium och presentationer av Hildas medlemmar, också Månadens Hilda – 
en personlig krönika skriven av någon av Hildas medlemmar. På hemsidan finns också en presenta-
tion av de män i ledande positioner inom rättsväsendet/förvaltningen och advokatkåren som ingår 
i Ruben och som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare.

Via webbplatsen kan intresserade anmäla intresse för Hildas olika projekt, däribland Hildary 
och mentorprojektet Ruben – mentorskap i grupp. •

»

Hildas hemsida finns här: 
www.advokatsamfundet.se/ 
hilda

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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Advokatsamfundets stora undersök-
ning av tillståndet i advokatkåren, 
utförd av Novus, presenterades i 
Advokaten nr 6 2012. 

Senaste undersökningen är från 2006 
och sedan dess har advokatkåren och 
gruppen biträdande jurister vuxit med 
24 procent. Antalet advokater ökade 
från 4 409 år 2006 till 5 255 år 2012.

Trots detta har kåren inte förändrats 
nämnvärt. Genomsnittsadvokaten är 
fortfarande en man med många år i yr-
ket, han har arbetat minst tio år och är 
nöjd med sitt yrkesval. Han är gift eller 
sammanboende och född i Sverige av 
svenska föräldrar. Han arbetar huvud-
sakligen med affärsjuridik och fakture-
rar huvudsakligen juridiska personer.

även när det gäller biträdande juris-

ter dominerar affärsjuridiken, men här 
är nu kvinnorna i majoritet. 

Genomsnittsadvokaten arbetar helg 
minst en gång i månaden. medianin-
komsten ligger på 625 000 kronor om 
året och han arbetar 1 618 timmar om 
året. Den typiske advokaten är delägare 
i byrån, eller ensam innehavare av den. 

Han är positiv till advokatyrkets 
framtid och vill inte byta jobb. •

Så är advokaten 2012
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lars hedström ledde den svenska insatsen efter tsunamikatastrofen
Den 24 februari ledde chefen för Institutet för högre totalförsvarsutbildning Lars Hedström ett 
seminarium med titeln ”Att leda i kris” hos Advokat i framtiden.

Hedström berörde alla som lyssnade när han berättade om sina intryck och erfarenheter då 
han ledde den första svenska insatsen till Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004.

Lars Hedström, som är biträdande chef för kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen, 
talade konkret om krishantering med utgångspunkt från tsunamikatastrofen.

– Tsunamin var en omslagspunkt för svensk krishantering, sade han.
Hedström berättade om hur insatsdeltagare reagerar på att arbeta under en kris. Den begrän-

sade tiden innebär nya krav, andra än vanligt. Alla medarbetare blir påverkade av omständighe-
terna och av stress. Långvarig vaka, brist på sömn, påverkar alla i gruppen. Närminnet försvinner 
och man drabbas av tunnelseende.

Hedström berättade att det är viktigt att se till att alla får känna att de är en del av gruppen och 
att man har en gemensam uppgift. Ett telefonsamtal till Thailand var särskilt viktigt för gruppen. 
Kung Carl Gustaf ringde till ambassadör Hafström personligen och förhörde sig engagerat om 
situationen. Efter samtalet kunde Hafström säga till Hedström och hans medarbetare: ”Kungen 
ringde. Han hälsade till alla.”

 – Det betydde otroligt mycket, berättade Lars Hedström.

satsa på affärsnytta och effektivitet!
Affärsadvokaterna behöver tänka igenom sin strategi och hur de bäst kan bistå klienterna inför 
framtiden. Det ansåg Ericssons chefsjurist Nina Macpherson, som gästade Advokat i framtidens 
lunchseminarium i Stockholm i mars.

Som chefsjurist köper Nina Macpherson advokattjänster över hela världen. Hon berättade att 
det finns ett starkt tryck inom koncernen för att minska kostnaderna för dessa tjänster.

 – Fokus är väldigt mycket på ”doing more for less”, man vill ha mer arbete uträttat för  

advokat i framtidens aktiviteter fortsatte att engagera de yngre advokaterna 
och biträdande juristerna. under 2012 medverkade drygt 800 unga advokater 
och jurister vid de olika arrangemangen. 
chefsjuristen maria billing är ansvarig för advokat i framtiden.

Lars Hedström.

Nina Macpherson.

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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lägre kostnader, sa Macpherson, som tyckte att advokatbyråerna inte alltid verkade förstå  
denna press.

Enligt Nina Macpherson är det dags för advokatbyråerna att nu tänka över sin strategi för 
framtiden. Hon gav advokaterna och de biträdande juristerna en rad tips på hur advokatbyråerna 
kan bli mer klientanpassade. Det handlade bland annat om att satsa inte bara på juridisk spets-
kompetens, utan också på projektledningsförmåga, och att hela tiden ha fokus på klienternas 
affärsnytta.

effektiv projektledning är ett viktigt konkurrensmedel
Malin Leffler och Helen Larsson från Roschiers transaktionsteam talade om projektledning som 
konkurrensmedel och kvalitetssäkringsmekanism vid Advokat i framtidens seminarium i april.

Vid seminariet presenterade de resultat från en omfattande undersökning, som bland annat 
visar att advokatbyråernas klienter tycker att effektiv projektledning hör till  de mycket viktiga 
faktorerna när de anlitar advokat. Det innebär att god projektledning är ett viktigt konkurrens-
medel för affärsjurister när det gäller att leverera den bästa tjänsten till klienten.

– Det är intressant att se att projektledning kom mycket högre upp på klienternas listor än 
konkurrenskraftiga arvodesnivåer eller förhandlingsförmåga, sade Helen Larsson.

Dessutom har projektledning en central funktion för att göra det möjligt att driva projekt med 
god lönsamhet – för både advokatbyrån och klienten.

De två talarna kunde också berätta att många biträdande jurister som intervjuas om sin arbets-
miljö önskar bättre projektledning.

generationsklyftor – en utmaning på advokatbyrån
Advokater är begåvade och vana vid att ifrågasätta, och en del av dem är dessutom delägare i fö-
retaget. Det skapar särskilda utmaningar för en ledare. Det sa Claes Langenius, managing part-
ner på Hammarskiöld & Co, på Advokat i framtidens möte i september.

Advokat i framtiden
Advokat i framtiden är ett forum för biträdan-
de jurister och yngre advokater. målet med 
projektet är att skapa möjligheter för dessa 
att på olika sätt stärka sitt engagemang och 
därmed sitt inflytande i Advokatsamfundet.

Helen Larsson 
och Malin Leffler.

»

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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För att lyckas som ledare för en advokatbyrå är det helt avgörande att man skapar förtroende, 
sa Claes Langenius, som talade utifrån sina egna erfarenheter och observationer från åtta år som 
managing partner på en affärsjuridisk byrå.

– Men förtroende är en skör och obeständig tillgång som kan försvinna på en minut, förkla-
rade Langenius.

Som managing partner är man också beroende av att få med de andra delägarna. Därför går 
det inte att göra för stora förändringar på en gång, förklarade Langenius. På en advokatbyrå finns 
också flera olika generationer representerade, med olika erfarenheter och värderingar. Claes 
Langenius berättade översiktligt om de olika generationernas egenskaper och förhållanden till 
byrån och advokatrollen.

– De här skillnaderna innebär en potentiell konflikt, sammanfattade Langenius.
Konflikten uppstår när olika generationer har olika behov och förväntningar krockar. Medan 

delägarna förväntar sig egenskaper som hängivenhet, tillgänglighet och uthållighet från de yngre 
juristerna vill dessa snarare fokusera på egen utbildning och utveckling, att få stimulerande ar-
betsuppgifter och möjligheten att kombinera arbete och familjeliv.

För att advokatbyrån ska fungera bra, generationsskillnaderna till trots, krävs öppen kommu-
nikation, fastslog Claes Langenius, som också tog upp olika personlighetstyper som kan finnas i 
verksamheten, och hur man ska sätta samman lag av dem.

viktigt att identifiera de egna värderingarna
Yttre belöningar och hot om sanktioner fungerar bra för att motivera människor till enkla, ba-
sala uppgifter. Men så snart en uppgift blir mer komplex krävs andra former av motivation. Det 
egna engagemanget för arbetsuppgifterna blir då avgörande.

Det var utgångspunkten för advokat Michael Wernstedts föredrag om värderingsbaserat själv-
ledarskap på Advokat i framtidens oktoberseminarium.

Wernstedt utgick från forskning som visar att högre lön inte alls automatiskt leder till bättre 
prestationer hos anställda i dagens komplicerade samhälle. 

Nyckeln till goda prestationer stavas i stället passion för uppgifterna. 
Passionen vilar i sin tur på tre delar: att den anställde finner mening i arbetsuppgifterna; att 

han får utvecklas och bli bättre på det han gör; och att han har möjlighet att styra över arbetet 
själv.

En viktig del i att uppnå denna känsla av passion är att bli medveten om sina egna värderingar, 
förklarade Michael Wernstedt, som också konstaterade att människor som tänkt igenom sina 
värderingar enligt forskningen är både lyckligare och mer villiga att bidra till en bättre värld.

Michael Wernstedt talade också om vikten av att ta fasta på sina styrkor i stället för på sina 
svagheter.

– Om vi fokuserar på våra styrkor mår vi bättre och vi presterar bättre. Tittar man på sina svag-
heter kan man som bäst bli genomsnittligt bra. För att bli enastående krävs det att man riktar in 
sig på sina styrkor, sammanfattade Michael Wernstedt. •

»Claes Langenius. 

Michael Wernstedt.

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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Årets pristagare av Stockholm 
Human Rights Award var Thomas 
Hammarberg och European Roma 
Rights Centre.

Den 26 november delades Stockholm 
Human Rights Award för 2012 ut i ber-
waldhallen i Stockholm inför inbjudna 
gäster från medierna, rättsväsendet, po-
litiken och advokatkåren. Thomas Ham-
marberg och european Roma Rights 
Centre, eRRC, var årets pristagare. 

– De får priset för sitt långvariga, 
hårda och flitiga arbete för att för-
bättra situationen för europas romer, 
sammanfattade Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg 
priskommitténs beslut.

Anne Ramberg påminde också 
om att 2012 års pris delades ut till 
minne av den svenske diplomaten 
Raoul Wallenberg, som skulle ha fyllt 
100 år i år.

– Raoul Wallenberg är beviset på att 

en person kan göra skillnad. Han visade 
betydelsen av modiga och beslut-
samma insatser närhelst mänskliga 
rättigheter hotas, sa Anne Ramberg 
om Wallenbergs arbete med att rädda 
judar i budapest undan deportation och 
död i koncentrations- och utrotnings-
läger.

Thomas Hammarberg nämnde i sitt 

tacktal den numera avlidna författaren 
och opinionsbildaren Katarina Taikon, 
som redan 1965 öppnade hans ögon 
för romernas svåra situation. 

Dezideriu Gergely, generalsekrete-
rare för eRRC, riktade sitt tack till de 
romer som är beredda att kämpa för 
sina rättigheter. Dezideriu Gergely be-
rättade att de blev mycket överraskade 
när de fick veta att eRRC tillsammans 
med Thomas Hammarberg delade på 
årets Stockholm Human Rights Award. 
enligt Dezideriu Gergely innebar priset 
ett internationellt erkännande av det 
arbete som eRRC bedriver. Det kan 
även bidra till en ökad medvetenhet om 
de romska frågorna och de utmaningar 
som romerna står inför i europa.

– Vi känner oss även hedrade över 
att vårt namn nämns tillsammans 
med Thomas Hammarbergs. Han är 
en person som hängivet har ägnat sig 
mycket åt romska frågor, sade Dezide-
riu Gergely. •

Thomas Hammarberg och ERRC prisas
Thomas Hammarberg. Dezideriu Gergely.

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award 
instiftades 2009 av International 
bar Association (IbA), International 
legal Assistance Consortium (IlAC) 
och Sveriges advokatsamfund. 
Utmärkelsen delas ut varje år till en 
person eller organisation som har 
gjort särskilt framstående insatser 
för att stödja demokratisk utveckling 
och mänskliga rättigheter. 2012 års 
pris utdelades till minne av Raoul 
Wallenberg, som föddes för 100 år 
sedan.

summerat
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år 2012 skilde sig inte mycket från de närmast föregående åren i fråga om inriktning, om-
fattning, och intensitet för Advokatsamfundets internationella arbete. Med andra ord 
var även 2012 ett mycket händelserikt år för samfundets internationella verksamhet. 

För en organisation som Advokatsamfundet finns det givetvis inget egenvärde i ett omfattande 
internationellt engagemang. Det internationella arbetet är emellertid av stor betydelse och vikt 
för såväl ledamöter som för samfundet som organisation, men också för den rättssökande all-
mänheten. Det har på senare tid blivit alltmer uppenbart att ett gränsöverskridande arbete är 
nödvändigt för att också nationellt kunna upprätthålla den enskildes rättssäkerhet och advokat-
väsendets särställning i rättssamhället. För att effektivt och framgångsrikt kunna bedriva detta 
arbete krävs ett långsiktigt och kunnigt internationellt engagemang och ett brett kontaktnät. 
Advokatsamfundets internationella verksamhet måste ses mot denna bakgrund.

ett kraFtFullt internationellt engagemang från samfundets sida är också viktigt av flera 
andra skäl. Inte minst sedan vårt medlemskap i EU har det stått klart att juridiken blir allt mer 
gränsöverskridande och internationaliserad. Vi har i dag vant oss vid att EU- och Europarådsin-
stitutionerna är upphovsmän till stora delar av den reglering och lagstiftning som direkt påver-
kar våra liv på olika sätt. 

vi har därFör exempelvis kunnat konstatera att det tyvärr fortfarande, såhär dryga decenniet 
senare, är mycket litet som har förändrats i fråga om den lagstiftning som beslutats med anled-
ning av terrorattackerna den 11 september 2001. De lagstiftningsinitiativ som då inleddes både 
på internationell, europeisk och nationell nivå i lavinartad takt, har möjligen i någon mån lättat 
på senare år, men fortfarande präglas hela vår omvärld av dessa händelser och den lagstiftning 
som tillkom i kölvattnet av dem. Vi har alla, på ett eller annat sätt, i större eller mindre omfatt-
ning, förlorat sådant som dessförinnan ansågs som självklara rättigheter när det gäller personlig 
frihet, personlig integritet, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i stort. Under det senaste 
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årtiondet har vi sett vad som kan beskrivas som en oförtruten internationell kamp mot terrorism 
och annan grov brottslighet, där strävan efter en så effektiv brottsbekämpning som möjligt ty-
värr ofta har inneburit att motsvarande krav på rättssäkerhet och rättvis rättegång har övergetts 
eller i bästa fall blivit styvmoderligt behandlade. Repressiviteten i stora delar av den lagstiftning 
som under det gångna årtiondet införts både internationellt och nationellt på straffrättens och 
straffprocessens område är påtaglig. Och det är inte längre fiktion att tala om ett övervaknings-
samhälle. Detta är alltså ett exempel på hur vår omvärld, internationella händelser och beslut, 
påverkar vår vardag, både i vår profession och som privatpersoner. Det är också här som vi och 
alla övriga advokatorganisationer världen över har en viktig roll att fylla; som vakthundar för de 
rättsstatliga principer och grundläggande mänskliga rättigheter som är minst lika viktiga som 
vår säkerhet. 

vi har numera också en väl fungerande gemensam europeisk inre tjänstemarknad, med en 
ökad rörlighet för såväl varor och tjänster som tjänsteutövare (även advokater). Denna ökade 
rörlighet har också fört med sig krav på ökad effektivitet och konkurrens bland de juridiska 
tjänsteutövarna, något som i sin tur har aktualiserat frågor om vem som ska få tillhandahålla 
juridiska tjänster, hur advokatverksamhet ska få bedrivas och i förlängningen frågor om advokat-
kårens självreglering och oberoende gentemot statsmakterna. Dessa frågor har mer än någonsin 
accentuerats till följd av den ekonomiska kris som i flera medlemsstater kommit i öppen dager 
under 2011/12. I exempelvis länder som Grekland, Irland, Portugal, Spanien (de så kallade Trojka-
länderna) har den ekonomiska krisen föranlett mycket oroande nationella initiativ för att be-
gränsa advokaternas verksamhet och verksamhetsförutsättningar, liksom advokatsamfundens 
oberoende och självreglering. Även i andra länder, såsom Nederländerna, har det tagits olyckliga 
initiativ för att öka det statliga inflytandet över det nationella advokatväsendet. 

Dessa exempel är tyvärr inte unika. Det finns också andra länders advokatväsen som under 
det gångna året har hotats av en ökad överstatlighet. Frågan är därför om just nödvändigheten 
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av en oberoende advokatkår och behovet av att upprätthålla advokatetiska kärnvärden som en 
förutsättning för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet också i ekonomiskt svåra tider, någon 
gång tidigare diskuterats så mycket som under 2012, både nationellt i medlemsstaterna och inom 
de europeiska institutionerna. 

i ljuset av denna samlade utveckling har också samarbetet med andra advokatorganisatio-
ner liksom internationella sammanslutningar av advokatorganisationer stärkts och kommit att 
bli en allt större och viktigare del av Advokatsamfundets arbete. Ett utökat utbyte av juridiska 
tjänster och en allt öppnare juridisk tjänstemarknad, också utanför Europeiska unionen, gör det 
nödvändigt att aktivt delta i det internationella samarbetet för att bibehålla advokatetiska kärn-
värden och den unika ställning som advokater trots allt fortfarande har i de flesta rättsstater. Det 
internationella arbetet är dessutom nödvändigt för att vi själva här i Sverige ska kunna ”mota Olle 
i grind” och vidmakthålla vårt oberoende, vår självreglering och den interna tillsyn som råder och 
sedan länge har rått i Sverige. Att förhindra EU-kommissionens förslag om ytterligare försäm-
rade villkor för Europas advokater och deras klienter kan nämligen bara göras om det finns ett 
väl fungerande samarbete med andra nationella och internationella advokatorganisationer. Det 
är främst som ett gränsöverskridande advokatkollektiv som vi har bäst förutsättningar att med 
framgång bevaka advokatkårens yrkesintressen och kärnvärden gentemot de stora makthavande 
institutionerna inom framför allt Europeiska unionen och Europarådet. Det är med detta syn-
sätt som Sveriges advokatsamfund under flera år intagit en allt aktivare roll i framför allt den 
europeiska advokatorganisationen CCBE och den internationella advokatorganisationen IBA 
(se något om arbetet i dessa och andra advokatsammanslutningar under 2012 nedan). Advokat-
samfundet har dock även agerat på egen hand i en mängd centrala frågor som har europeisk och 
internationell anknytning, bland annat genom skrivelser och upprop av skilda slag, exempelvis 
till (de svenska) ledamöterna i Europaparlamentet. 

Advokatsamfundet bedriver även internationellt arbete på hemmaplan, bland annat genom 
samarbete med Justitiedepartementet. Sveriges advokatsamfund är till exempel sedan 2006 
medlem i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial Net-
work, EJN). Detta nätverk består i huvudsak av de nationella ministerierna och de myndigheter 
som i varje medlemsland inom Europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet på pri-
vaträttens område. Först år 2010 öppnades nätverket upp också för övriga europeiska advokat-
organisationer. Genom arbetet kan Advokatsamfundet och dess medlemmar få del av den infor-
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mation och de internationella kontaktytor som nätverket tillhandahåller, och nätverket kan få 
del av den svenska advokatkårens uppfattning om kommande och erfarenhet av antagen gemen-
skapslagstiftning. På det straffrättsliga området ingår Advokatsamfundet sedan 2007 i Justitie-
departementets samordningsgrupp för straffrättsligt samarbete, vilket möjliggör för samfundet 
att på ett tidigt stadium ta del av och lämna synpunkter på även den straffrättsliga lagstiftningen 
både nationellt och inom Europeiska unionen.  

det gångna året har, som vanligt, också präglats av en stor mängd internationella besök. Ad-
vokatsamfundet har tagit emot delegationer från de europeiska institutionerna, liksom företrä-
dare för advokatorganisationer och rättsväsendet från länder i hela världen. Vid dessa besök har 
nationella rättsordningar och advokaters yrkesförutsättningar jämförts, och allt ifrån samfun-
dets syn på europeisk gemenskapslagstiftning till advokatuniversella kärnfrågor som rättssäker-
het och grundläggande rättigheter för den enskilde individen diskuterats. 

på det europeiska planet har arbetet präglats mycket av det straffprocessuella arbetet och 
framtagandet av sådan reglering som bättre ska tillgodose den enskildes rättigheter under straff-
processuella förfaranden. Advokatsamfundet har därför även detta år varit involverat i en rad 
frågor med fokus på att säkerställa en bättre balans mellan en effektiv brottsbekämpning och 
upprätthållandet av grundläggande individuella fri- och rättigheter samt rättssäkerhet. Rättssä-
kerhetsfrågorna är också för de kommande åren några av de absolut viktigaste frågorna. Exem-
pel på detta är arbetet för att ta fram ett så kallat försvarardirektiv (direktiv som ska säkerställa 
rätten till försvarare för misstänkta och tilltalade samt rätten att vid frihetsberövande kommuni-
cera med utomstående), arbetet för en europeisk utredningsorder (förslag till ett direktiv som är 
tänkt att tillåta myndigheter i en medlemsstat att kunna begära att specifika utredningsåtgärder 
rörande brottmål vidtas i en annan medlemsstat – förslaget har ännu inte godkänts av vare sig 
Europaparlamentet eller rådet) samt det pågående arbetet för att stärka brottsoffers rättigheter 
inom unionen. Förutom dessa exempel har Advokatsamfundet bevakat en mängd andra EU-frå-
gor, och ett flertal remissyttranden och andra policydokument rörande olika typer av europeiska 
lagstiftningsinstrument har tagits fram. •
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CCBE (Council of Bars and Law 
Societies of Europe)
Den svenska delegationen i CCbe 
består av advokaten mats bendrik, de-
legationschef, stf. chefsjuristen Johan 
Sangborn, informationsofficer, samt 
generalsekreterare Anne Ramberg, 
ständig medlem.

Axplock av de viktigaste frågorna 
inom CCbe under 2012: 

•  Utvärdering av det legala ramverket 
för advokaters fria rörlighet och 
etablering inom eU.

•  Arbetet med ett nytt fjärde pen-
ningtvättsdirektiv.

•  Processuella rättigheter för miss-
tänkta och tilltalade i rättsliga för-
faranden – det pågående arbetet 
med direktivet om rätt till försva-
rare och rätten att kommunicera 
med utomstående och specifikt de 
mycket viktiga frågorna om klient-
konfidentialitet.

•  Antagande av CCbe:s riktlinjer för 
advokaters användning av externa 
IT-tjänster (cloud computing).

•  Arbetet med mänskliga rättigheter 
på olika sätt, bland annat genom 
utdelning av CCbe Human Rights 
Award, som år 2012 tilldelades den 
vitryske människorättsadvokaten 
Pavel Sapelka.

•  CCbe:s antagande av en praktisk 

vägledning för advokater som ska 
processa i eU-domstolarna.

•  Fortsatt arbete för att skydda advo-
katetiska kärnvärden och advokat-
organisationernas oberoende.

•  Övrigt: se CCbe:s senaste nyhets-
brev CCbe-InFO nº 31 och 32 på  
www.ccbe.eu.

IBA (International Bar Association) 
Centrala frågor för IbA år 2012 har 
varit frågor om rättssäkerhet (rule of 
law), mänskliga rättigheter och andra 
rättighetsfrågor, rättsväsendets och 
advokaternas självständiga ställning, 
yrkesintressefrågor samt utbildnings-
frågor. 

IbA:s årskonferens hölls i Dublin 
30 september–5 oktober 2012, där 
det vid över etthundra (!) seminarier 
diskuterades alla tänkbara rättsliga 
frågeställningar med anknytning till den 
internationella advokatrollen. Frågor 
som särskilt stod i fokus under kon-
ferensen var exempelvis arbetet mot 
korruption och penningtvätt, frågor 
om hur advokatverksamhet bör och 
får organiseras, exempelvis i fråga om 
externt ägande av advokatbyråer och 
den påverkan detta har på de advokat-
etiska kärnvärdena. även frågor om hur 
rättssäkerhet och mänskliga rättig-
heter upprätthålls även i ekonomiskt 

bittra tider behandlades i olika sam-
manhang under konferensen, liksom 
de rättsliga effekter som de senare 
årens terrorattentat haft världen över. 
Såsom skett alltsedan 2006 hölls det 
under konferensens sista dag ett sär-
skilt rättssäkerhetssymposium, som 
denna gång fokuserade på framtidens 
rättssäkerhetsarbete. För ytterligare 
information om organisationen IbA och 
dess verksamhet, se www.ibanet.org.

Advokatsamfundet representeras i 
IbA av generalsekreterare Anne Ram-
berg som är styrelseledamot i IbA:s Pu-
blic and Professional Interest Division 
(PPID), liksom ledamot av IbA:s Human 
Rights Institute (IbAHRI Council) samt 
även är medlem i flera IbA-kommittéer, 
till exempel Pro bono & Access to 
Justice Committee. Fram till 2010 var 
hon Co-Chair i IbA:s Rule of law Action 
Group, vilket är IbA:s särskilda organ  
för rättssäkerhetsfrågor. Stf. chefs-
juristen Johan Sangborn är perma - 
nent förbindelseofficer (Permanent 
liaison Officer) i IbA:s advokatsam-
fundskommission (bar Issues Commis-
sion, bIC).  

CEEBA (Chief Executives of 
European Bar Associations) är en 
sammanslutning bestående av gene-
ralsekreterare i europeiska advokat-
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organisationer. I dag ingår företrädare 
för ett tjugotal advokatorganisationer 
samt CCbe:s generalsekreterare i 
CeebA. Det 53:e CeebA-mötet arrang-
erades av law Society of england and 
Wales, och hölls den 13 och 14 septem-
ber 2012 i manchester, Storbritannien. 

IILACE (International Institute of 
Law Association Chief Executives) är 
CeebA:s motsvarighet på det globala 
planet och är en sammanslutning av 
generalsekreterare, CeOs och andra 
ledande personer i advokatorganisatio-
ner över hela världen. även IIlACe hål-
ler årligen en konferens med en mängd 
aktuella seminarier och workshops. 
2012 hölls IIlACe:s Annual Conference 
i Hongkong den 17–19 oktober, där 
Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg deltog, varvid hon 
medverkade i paneldebatter, bland 
annat om lednings- och strukturfrågor 
inom advokatorganisationer. 

CEELI Institute (the Central Europe-
an and Eurasian Law Initiative) är yt-
terligare en internationell organisation 
som Advokatsamfundet samarbetar 
med. CeelI-institutet bildades år 2000 
som en utlöpare av en del av American 
bar Associations internationella rätts-
säkerhetsarbete. CeelI-institutet, som 

har huvudkontor i Prag, Tjeckien, har 
som huvudsakligt syfte att hjälpa till 
att säkerställa högsta möjliga rätts-
liga kompetens och kunskap hos dem 
som kommer att ingå i statsförvalt-
ning och rättsväsende i sådana länder 
som är under omvandling från att ha 
varit totalitära till att bli demokratiska. 
I detta arbete samarbetar CeelI även 
nära med IlAC och IbA. För ytterligare 
information, se http://ceeliinstitute.org/
who-we-are/annual-reports/. 

ECBA (European Criminal Bar 
Association) utgör en sammanslut-
ning av både enskilda advokater och 
advokatorganisationer som är inriktad 
på det europeiska straffrättsliga och 
straffprocessuella arbetet. eCbA är 
bland annat en aktiv remissinstans av-
seende eU-kommissionens beredning 
av lagstiftning inom dessa rättsområ-
den. 

ILAC (International Legal Assistance 
Consortium), med huvudkontor i 
Stockholm, har nästan 50 advokator-
ganisationer – såväl nationella advokat-
samfund som internationella advokat-
sammanslutningar – som medlemmar. 
Den svenske advokaten Christian 
Åhlund är IlAC:s executive Director och 
leder konsortiets internationella arbete 

kring rättsligt bistånd. Advokatsamfun-
det är även representerat av general-
sekreteraren Anne Ramberg som ingår 
i IlAC:s styrelse.

Nordiskt-baltiskt samarbete – för-
utom samarbetet på internationell och 
europeisk nivå pågår sedan länge ett 
nära, gott och fruktsamt samarbete 
mellan de nordiska advokatsamfunden. 
Formerna för detta samarbete sker 
både med samfundens presidier och 
deras generalsekreterare. Det gångna 
året var Sveriges advokatsamfund 
värd för det årliga nordisk-baltiska 
presidiemötet, vilket hölls den 24 och 
25 maj 2012 i vår egen huvudstad, där 
det svenska samfundet företräddes av 
ordföranden Claes Zettermarck, vice 
ordföranden bengt Ivarsson och gene-
ralsekreteraren Anne Ramberg. 

Förutom de ovan nämnda organisa-
tionerna samarbetar Sveriges advo-
katsamfund också exempelvis med 
American Bar Association (ABA), 
Union Internationale des Avocats 
(UIA), Association Internationale 
des Jeunes Avocats (AIJA) samt 
International Commission of Jurists 
(ICJ). •

nedslag i arbetet inom några av de internationella              advokatorganisationerna
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Här är ett axplock av viktiga händel-
ser i Rättssverige under 2012.

 JANUARI

nämndemännens roll 
i domstolarna
efter en omfattande debatt om nämn-
demännens roll i svenska domstolar 
initierade justitieministern en kartlägg-
ning av behovet av förändringar.

I sitt svar till Justitiedepartementet i 
januari 2012 instämde Advokatsamfun-
det med rättsväsendets aktörer om att 
en ordentlig översyn behövs. Samfun-
det föreslog att fler mål i underrätterna 
ska kunna avgöras av en ensamdomare 
och att nämndemännens individuella 
rösträtt ersätts med en kollektiv röst-
rätt. nämndemännen bör också avskaf-
fas i överrätterna, ansåg samfundet.

enligt Advokatsamfundet finns goda 
skäl att se över rekryteringen av nämn-
demännen, som i dag inte är represen-
tativa för befolkningen. Att de utses av 
politiska församlingar gör dessutom att 
de riskerar att betraktas som knutna 
till den politiska makten på ett olyckligt 
sätt. Samfundet vill i stället överlåta 
ansvaret för att välja nämndemän till 
länsstyrelserna, efter nominering från 
politiska partier och andra organisatio-
ner.

I den utredning som fått i uppdrag att 
skapa ett nytt system för nämndemän 
ingår Advokatsamfundets vice ordfö-
rande bengt Ivarsson som expert.

 FEBRUARI

advokatsamfundet 
på svensk juriststämma
Vid Svensk juriststämma i februari 
2012 arrangerade Advokatsamfundet 
seminariet ”Advokatetik – tystnads-
pliktens omfattning”. Det leddes av 

disciplinnämndens ordförande lena 
Frånstedt lofalk och förre nämndleda-
moten bo Ahlenius.

Advokatsamfundets chefsjurist ma-
ria billing deltog i paneldebatten ”Pröv-
ningstillstånd i kammarrätt – balansen 
mellan kraven på prövningstillstånd 
och rättssäkerheten”. Diskussionen 
handlade främst om skattemål. maria 
billing och advokat börje leidhammar 
var skeptiska till tanken på att införa ett 
generellt prövningstillstånd i kammar-
rätterna, medan kammarrättspresi-
denterna Thomas Rolén och margareta 
Åberg var mer positiva. 

Anne Ramberg ledde ett uppskattat 
Hildaseminarium om jämställdhet och 
livsval.

 MARS

Fra-förslag fick underkänt
Advokatsamfundet avstyrkte i sitt 
remissvar i mars 2012 helt idén om 
att låta den öppna polisen påverka 
inriktningen på FRA:s signalspaning. 
Regeringen ville att Säkerhetspolisen 
och även den öppna polisen genom 
Rikskriminalpolisen skulle få vara med 
och inrikta signalspaningen i försvars-
underrättelseverksamhet. Det är, tyckte 
samfundet, inte tydligt visat att Rikskri-
minalen har behov av detta. Advokat-
samfundet accepterade dock att Säpo 
även fortsättningsvis fick möjlighet 
att inrikta spaningen, förutsatt att FRA 
löste problem och brister i handlägg-
ningen.

oproportionerligt att kräva 
uppgifter om advokaters 
klientmedelskonton
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 
slog fast i sin dom i Seb-målet att 
Skatteverkets generella tredjemans-
revision mot Seb var oproportionerlig.  

målet gällde frågan om en bank är 
skyldig att lämna ut uppgifter om bland 
annat advokaters klientmedelskonton 
till Skatteverket. I februari undanröjde 
HFD underinstansernas domar.

Advokatsamfundet intervenerade 
i kammarrätten och HFD, och häv-
dade att advokatsekretessen måste 
få företräde framför Skatteverkets 
behov av kontroll. HFD gav stöd till den 
uppfattningen. mot bakgrund av att det 
är viktigt att den enskilde har möjlig-
het att söka råd och biträde i skydd av 
advokaters tystnadsplikt, fann HFD att 
beslutet om generell tredjemansrevi-
sion är oproportionerligt. Skatteverket 
hade angivit att Seb kunde hävda 
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advokatsekretessen genom att begära 
undantag, men HFD konstaterade att 
uppgifter om advokaters klientuppdrag 
i praktiken inte kunde undantas från 
granskning på något effektivt sätt.

 APRIL

långsam handläggning 
gav skadestånd
Högsta domstolen höjde i april 2012 
skadestånden rejält i två fall av långa 
handläggningstider i domstolarna. Den 
ena domen gällde en man som fick 
vänta i över fyra år på det tillstånd som 
krävdes för att han skulle kunna starta 

ett planerat filmföretag. Den andra do-
men rörde två bilskoleföretagare som 
hamnat i tvist med varandra. efter mer 
än fem års väntan på en huvudförhand-
ling i tingsrätten fick de båda företa-
garna nog och löste själva tvisten. 

enligt Centrum för rättvisas vd 
Clarence Crafoord, som företrädde 
företagarna i de båda målen, innebär 
domarna en förändring av HD:s praxis 
vid skadestånd för långsam handlägg-
ning. 

De båda domarna diskuterades vid 
ett välbesökt seminarium på mann-
heimer Swartling Advokatbyrå i maj. 
bakom arrangemanget stod, förutom 
advokatbyrån, Centrum för rättvisa.

nytt it-stöd kritiserades
Advokatsamfundet fick i april 2012 
information om migrationsverkets pilot-
projekt min biträdessida och hade flera 
kritiska synpunkter på det. 

Först ut i projektet var en elektronisk 
kalenderfunktion där offentliga biträ-
den kunde gå in och se sina uppdrag 
samt fylla i när de kunde ta förordnan-
den. Samtidigt testades en ny databas 
över offentliga biträden, som också 
skulle användas för att slumpvis lotta 
ut uppdrag.

Ställföreträdande chefsjuristen 
Heléne lövung ansåg att kalenderfunk-
tionen hotade advokatkårens obero-
ende genom att advokater tvingades 
anpassa sig till migrationsverket och 
hålla tider öppna för uppdrag när de 
egentligen skulle ha gjort annat. 

advokaterna protesterade mot 
åklagare i södertäljemålet
Under huvudförhandlingen i det så 
kallade Södertäljemålet kritiserade 
alla de 17 försvarsadvokaterna i målet 
åklagarna i en skrivelse till tingsrätten i 
mars 2012. De hävdade att åklagarnas 
sätt att bedriva fortsatt förundersök-
ning och löpande åberopa nytt material 
äventyrade försvararnas möjligheter 
till ett effektivt och rättssäkert försvar. 
Södertäljemålet var en av de största 
rättegångar som hållits i Sverige, där 
17 personer stod åtalade för bland 
annat mord eller medhjälp till mord, 
människorov och grov utpressning. 
Huvudförhandlingen sträckte sig över 
flera månader. Senare beslöt hovrätten 
att hela målet måste tas om i tingsrät-
ten, sedan en nämndeman visade sig 
ha varit jävig.

enligt försvararna hade utredningen 
stora brister, som åklagarna har försökt 
undanröja under rättegången genom 
att tillföra stora mängder nytt utred-
ningsmaterial.

Statskontoret föreslog i en rapport i 
mars 2012 att beräkningsmodellen 
för rättsliga biträdens ersättning bör 
överges eftersom den inte längre 
speglar de verkliga kostnaderna för 
advokatbyråer. ändå ska dagens nivå 
användas som grund för framtida be-
räkningar. Advokatsamfundet avstyrk-
te de flesta av Statskontorets förslag, 
som enligt samfundet innehåller en 
mängd faktafel och ofullständiga upp-
gifter, och därmed vilar på ett alltför 
dåligt underlag för att läggas till grund 
för några förändringar.

Advokatsamfundet har länge varit 
kritiskt till beräkningsmodellen för 
timkostnadsnormen. enligt sam-
fundet ligger normens nivå för lågt 
jämfört med rättsbiträdenas verkliga 
kostnader, och den tid biträdena 
antas kunna debitera är satt för högt. 
Resultatet riskerar att bli advokat-
brist på det humanjuridiska området, 
så att behovet av rättsliga biträden 
kan bli svårt att fylla i framtiden. •

Avstyrkt förslag               om förändrad timkostnadsnorm

»
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abs-byråer godkändes 
i storbritannien
I januari 2012 öppnades möjligheten 
för brittiska advokater att samarbeta 
med andra yrkesgrupper inom så kalla-
de alternativa byråstrukturer, AbS. I 
AbS kan icke-advokater vara delägare 
och managing partners. I mars och april 
godkände Solicitors Regulation Autho-
rity, SRA, alternativa byråstrukturer för 
fem byråer.

möjligheten till AbS är en del av den 
omdebatterade lagen legal Services 
Act, som syftar till att göra den brittiska 
juridiska marknaden mer liberal och 
konsumentvänlig. legal Services Act 
har fått hård kritik från en rad advokat-
organisationer, däribland Rådet för 
de europeiska advokatsamfunden, 
CCbe. CCbe befarar att advokatetiska 
kärnvärden som oberoende, frihet från 
intressekonflikter och tystnadsplikt ho-
tas om icke-advokater tillåts få inflytan-
de över advokatbyråernas verksamhet.

Senare har fler ansökningar god-
känts, och en advokatbyrå fick tillstånd 
att gå samman med flera andra företag, 
bland annat ett inkassobolag.

 MAJ

claes peyron har gått ur tiden
Disciplinnämndens mångårige ord-
förande Claes Peyron avled efter en 
längre tids sjukdom den 2 maj 2012.

Få advokater torde ha satt så tydliga 
spår och gjort så stora insatser för 
Advokatsamfundets verksamhet som 
Claes Peyron. när han lämnade sin 
post som ordförande i disciplinnämn-
den sommaren 2008 hade han varit 
dess ordförande i nästan 16 år. när 
Claes i september samma år fyllde 
70 år kunde han summera 39 år som 
advokat. 

Innan Claes tog hand om ordföran-

deklubban i disciplinnämnden satt han 
tio år i huvudstyrelsen, först i sju år 
som ledamot och sedan i tre år som 
vice ordförande. efter att han lämnat 
ordförandeskapet fortsatte han att följa 
utvecklingen av god advokatsed. Som-
maren 2010 gav Advokatsamfundet ut 
Claes Peyrons bok Advokatetik. 

Claes Peyron blev 73 år. 

nordisk–baltiskt presidiemöte 
hos sveriges advokatsamfund
Den 25 maj träffades presidierna i de 
nordiska och baltiska advokatsamfun-
den för överläggningar hos Sveriges 
advokatsamfund i Stockholm. I mötet 
deltog presidierna i advokatsamfun-
den i Danmark, estland, Finland, Island, 
lettland, litauen, norge och Sverige.

»

Journalist- 
priset till 
Hanne 
Kjöller
Hanne Kjöller, ledarskribent på 
Dagens Nyheter, tilldelades  
Advokatsamfundets journalist-
pris i juni 2012.

– Jag blev oerhört glad och stolt. Det 
är jätteroligt att få priset just från 
Advokatsamfundet, sade Hanne Kjöl-
ler i en kommentar och berättade att 
som ledarskribent har hon ofta bara 
en dag på sig att sätta sig in i ett 
ämne och skriva en text om det. 

– Juridiken tillåter att man har tid 
att klura och fundera, och dessutom 
har jurister lång utbildning i detta 
ämne. Det känns skönt att Advokat-
samfundet ger mig ett erkännande 
att mina analyser träffar någonting 
rätt.

I Advokatsamfundets journalist-
priskommitté ingår advokat Tomas 
nilsson (ordförande), justitierådet 
Stefan lindskog samt journalisten 
och tidigare journalistpristagaren 
Annika Ström melin. •
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Dagens program inleddes med att 
deltagarna gick igenom rapporter om 
utvecklingen av advokatväsendet och 
om rättsutvecklingen i de olika länderna. 
Den fortsatta dagen ägnades åt diskus-
sioner bland annat om följande ämnen:

•  Gryningsräder och straffproces-
suella tvångsmedel på advokat-
kontor

•  Försvarare mot åklagare – risk för 
oönskad polarisering?

•  Advokatkårens specialisering

•  Advokatsamfunden – demokrati, 
engagemang och insyn

myra är samfundets 
nya kanslihund
Det har varit tomt på styrelsemötena 
och i generalsekreterarens arbets-
rum sedan labradoren Dixie gick bort 
i augusti 2011. men nu har hon fått en 
efterlängtad efterträdare. Den nya 
kanslihunden myra flyttade nio veckor 
gammal in hos generalsekreteraren och 
på kansliet i början av maj 2012. myra är 
precis som Dixie en svart jaktlabrador.

konkurs sätter fokus  
på vinstdelning
I slutet av maj 2012 begärde sig den 
internationella storbyrån Dewey & 
leboeuf i konkurs. byråns problem 
startade 2007 när Dewey gick samman 
med konkurrenten leboeuf. I stället för 
att dra ned på verksamheten under den 
ekonomiska krisen rekryterade man 
seniora advokater på bred front, med 
löften om frikostiga ersättningar. Till-
sammans bildade de en jättebyrå, med 
intäkter på runt en miljard dollar om året 
och drygt 1 300 jurister spridda över 
världen. men i oktober 2007 sprack 
bubblan. Dewey & leboeuf meddelade 
då att byrån inte längre kunde betala ut 
de utlovade ersättningarna. 

medan ledningen kämpade för att 
rädda byrån snappades allt fler deläga-
re och hela team upp av andra advokat-
byråer. På sina håll rekryterades hela 
kontor.

byråns nedgång och fall väckte dis-
kussioner om de internationella stor-
byråernas vinstdelningssystem och 
ledning. bland annat pekade många på 
att de riktigt stora byråerna fjärmat sig 
från advokatyrkets kärnvärden.

lanny a. breuer på seminarium 
hos advokatsamfundet
lanny A. breuer, chef för det ameri-
kanska justitiedepartementets avdel-
ning för straffrätt (assistant attorney 
general), var inledningstalare vid 
Advokatsamfundets seminarium om 
ekonomisk brottslighet och internatio-
nell korruption den 21 maj 2012. 

breuer talade särskilt om hur USA 
tillämpar lagen mot korruption riktad till 
tjänstemän i andra länder (foreign cor-
rupt practices act) och hur den påver-
kar företag utanför USA.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets 
generalsekreterare, inledde seminariet 
tillsammans med USA:s ambassadör i 
Sverige, mark brzezinski. 

Advokatsamfundets förre ordförande 
Tomas nilsson redogjorde för innehål-
let i den svenska mutbrottslagstiftning-
en, inklusive de nya regler som trädde i 
kraft den 1 juli 2012.

 JUNI

ingen plats i mr för sverige
– Sverige har en god chans att bli in- 
valt, även om konkurrensen är kniv-
skarp. Sverige har ett stort stöd hos 
många länder och grupper, däribland 
utvecklingsländer, sade efraim Gómez, 
ansvarig handläggare för mänskliga 
rättigheter och jämställdhetsfrågor vid 
svenska Fn-representationen i new 
York, till tidningen Advokaten somma-
ren 2012.

men i november 2012 förlorade 
Sverige omröstningen om medlemskap 
i Fn:s råd för mänskliga rättigheter, 
mR- rådet, när Fn:s generalförsamling 
röstade in 18 nya stater. I sin grupp täv-
lade Sverige mot Irland, Grekland, USA 
och Tyskland om tre platser. 

Vann gjorde USA, Tyskland och 
Irland. »
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dubbelbestraffning strider 
mot europakonventionen
Haparanda tingsrätt begärde ett för-
handsavgörande från eU-domstolen 
om det svenska systemet med skat-
tetillägg och straffansvar för samma 
gärning strider mot eU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 

eU-domstolens generaladvokat 
Pedro Cruz Villalón presenterade sitt 
förslag till avgörande i juni 2012. Hans 
slutsats var att det svenska systemet 
med skattetillägg och skattebrottsåtal 
för samma gärning i och för sig inte 
strider mot eU:s rättighetsstadga. Dä-
remot strider det mot europakonven-
tionens tilläggsprotokoll nummer 7. 

Högsta domstolen har fastställt att 
det krävs ”klart stöd” i europakonven-
tionen eller i europadomstolens praxis, 
för att en svensk domstol ska kunna 
låta bli att tillämpa svensk lag som 
strider mot europakonventionen. men 
eU-domstolen är inte behörig att pröva 
om det svenska kravet på klart stöd 
strider mot europakonventionen.

Flera svenska domstolar har i sina 
avgöranden gått emot HD:s praxis, med 
hänvisning till att det svenska systemet 
strider mot europakonventionen.

advokatsamfundet driver på för 
stärkt rättssäkerhet
motstånd från några eU-länder hotade 
att stoppa arbetet för gemensamma 
stärkta processuella rättigheter för 
tilltalade och misstänkta. Sveriges 
advokatsamfund uppmanade under 
sommaren i en skrivelse de svenska 
eU-parlamentarikerna att driva på kom-
missionens förslag i parlamentet. I sin 
skrivelse argumenterade Advokatsam-
fundet också för att rätten till försvarare 
ska förstås som rätten till en offentlig 
försvarare. även CCbe reagerade mot 
vad de kallar ”urholkningen” av kommis-
sionens ursprungliga förslag.

 JULI

husrannsakan kränkte advokat
europadomstolen fastslog i en dom i 
juli 2012 att det var en oproportionerlig 
kränkning av en advokat när polisen ge-
nomförde husrannsakan och kopierade 
en stor mängd elektroniska handlingar 
på ett advokatkontor i Österrike. Den 
utsatte advokatens rätt till privatliv 
kränktes enligt artikel 8 i europakon-
ventionen. Den kritiserade husrann-
sakan genomfördes i februari 2006 
och advokaten misstänktes då för grov 
stöld och förskingring från två klienter. 
Han dömdes senare för förskingring, 
men frikändes 2011.

 AUgUSTI

ingen ny yttrandefrihetsgrundlag 
föreslås 
Yttrandefrihetskommittén föreslog i sitt 
slutbetänkande en översyn av tryck- 
och yttrandefriheten (SOU 2012:55) i 
augusti 2012 att en teknikoberoende 
grundlag på tryck- och yttrandefrihets-
området inte ska införas. Ordföranden 
Göran lambertz reserverade sig – han 
vill införa en ny yttrandefrihetsgrundlag.

Kommitténs slutsats blev att yttran-
defriheten bäst stärks och utvecklas 
genom att TF och YGl förbättras och 
förtydligas i stället för att ersättas av 
en ny grundlag.

Advokatsamfundet delar kommit-
téns uppfattning att dagens reglering 
i stort sett fungerar bra. Samtidigt är 
det angeläget från rättssäkerhetssyn-
punkt att grundlagarna förenklas och 
görs mer lättillgängliga. en fördjupad 
översyn av det gällande tryck- och ytt-
randefrihetsrättsliga systemet behövs 
eftersom Yttrandefrihetskommittén 
inte tog ställning i vissa viktiga frågor, 
anser samfundet. 

en sådan fråga är integritetsskyd-
det, där Advokatsamfundet menar att 
lagstiftningen bör kompletteras med 
en straffbestämmelse för att beivra 
allvarliga kränkningar av den personliga 
integriteten.

Födelsedagsmingel för 
generalsekreteraren
Söndagen den 26 augusti 2012 inbjöd 
Advokatsamfundets ordförande till 
en mottagning för generalsekreterare 
Anne Ramberg, som fyllde jämnt. Advo-
kater, företrädare för rättsväsendet och 
Advokatsamfundets personal sam-
lades i regnet i Advokatsamfundets 
hus på Djurgården i Stockholm för att 
uppvakta generalsekreteraren.

vänbok till sten heckscher
Sten Heckscher, före detta statsråd, 
statssekreterare, rikspolischef, kam-
marrättspresident, utredare samt justi-
tieråd och ordförande i Högsta förvalt-
ningsdomstolen, fick den 23 augusti 
2012 motta en vänbok från vännerna 
inom advokatkåren och rättsväsen-
det. Detta efter att Heckscher tidigare 
under sommaren fyllt 70 år.

Vänboken överlämnades av kammar-
rättspresidenten Thomas Rolén.

– Jag är hedrad och rörd, men fram-
för allt väldigt glad, sa Sten Heckscher 
när han mottog sitt exemplar av boken.

 SEPTEMBER

vägledning om tystnadsplikt
Advokatsamfundet gav i september 
2012, på initiativ av generalsekreterare 
Anne Ramberg, ut en skrift som ska 
ge praktisk vägledning när det gäller 
tystnadsplikt. Skriften ger konkreta 
rekommendationer för hur advokater 
ska förhålla sig i olika situationer som 
kan uppkomma. Den avslutas med en 

»
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kort checklista för rutiner vid oanmälda 
besök av polis eller åklagare.

Vägledningen togs fram av en ar-
betsgrupp under ledning av chefsjurist 
maria billing. 

jo utredde efter kritik 
från advokatsamfundet
Justitieombudsmannen, JO, inledde 
i september 2012 en granskning av 
Kriminalvårdens rutiner för hur häktade 
kan kontakta sina advokater. Gransk-
ningen kom sedan Advokatsamfundet i 
en artikel i Svenska Dagbladet pekat på 
att landets häkten ibland begränsade 
möjligheten för intagna att tala med 
och ringa till sina advokater utanför 
kontorstid.

tällbergsdagarna om sociala 
medier
Sociala medier var temat för mellersta 
avdelningens studiedagar i Tällberg 
den 14–15 september 2012. 

Advokat Karin nordborg, Stockholm, 
och advokat Annika Andebark, Ham-
menhög, föreläste om varför advokater 
ska bry sig om sociala medier. Ande-
bark påminde om att 55 procent av 
svenskarna har smarta telefoner, och 
att det är dem de använder när de sö-
ker efter information – till exempel när 
de behöver juridisk rådgivning. För den 
advokat som har en privat Facebook-
sida eller blogg är det viktigt att tänka 
på var gränsen går mellan vad man gör 
som privatperson och vad man gör som 
advokat. nordborgs slutsats var att 
advokatetiken sätter tydliga gränser för 
marknadsföringen – men den hindrar 
inte advokater från att använda sociala 
medier.

Advokatsamfundets chefsjurist ma-
ria billing talade om aktuella frågor och 
mårten Stengel från produktionsbola-
get Phosworks orienterade om sociala 
medier och marknadsföring. »

Tvångsmedelsutredaren Sten 
Heck  scher lade fram sitt slutbe-
tänkande Hemliga tvångsmedel 
mot allvarliga brott (SOU 2012:44) 
i juni 2012.

Heckscher ville utvidga användning-
en av hemliga tvångsmedel och göra 
tillfälliga regler om hemliga tvångs-
medel permanenta. men Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg, som medverkade i 
utredningen som expert, var kritisk 
mot flera av förslagen i sitt särskilda 
yttrande.

enligt Anne Ramberg är det inte 
godtagbart att utvidga tillämpnings-
området för hemlig rumsavlyssning 

till spioneri av normalgraden eller 
statsstyrt företagsspioneri. Inte 
heller bör dagens katalog över brott 
där hemlig rumsavlyssning är tillåten 
överges.

Anne Ramberg ville se en snävare 
tillämpning av reglerna om hemlig 
teleavlyssning. Hon ifrågasatte för-
slaget att göra lagen om preventiva 
tvångsmedel permanent och att ge 
åklagare utvidgad rätt att besluta 
om tvångsmedel interimistiskt. Hon 
sade också nej till utredningens 
förslag om en enhetlig reglering för 
Säkerhetspolisen och den öppna 
polisen.

Flera remissinstanser anslöt sig 
till Anne Rambergs kritik. •

Advokatkritik mot Tvångs-
medelsutredningens förslag

Flera remissinstanser anslöt till Anne Rambergs kritik mot utredningens förslag.

summerat

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012



xxxx

å
r

e
t

 s
o

m
 g

å
t

t

48

 OKTOBER

clas beyer till minne
Advokat Claes beyer föddes 1936 i 
Göteborg och avlade juris kandidat-
examen i lund 1961. Han började 1963 
på mannheimer & Zetterlöf Advokat-
byrå i Göteborg där han blev delägare 
1970. Claes beyer blev den ledande 
advokaten i Sverige som ordförande 
på bolagsstämmor, framför allt i stora 
börsnoterade bolag. På advokatbyrån 
verkade han in i det sista, sammanta-
get i nästan femtio år. 

Claes beyer var ordförande i Sveri-
ges advokatsamfund 1985–1989. Han 
tog initiativ till, och utarbetade själv i 
stora delar, ett rättssäkerhetsprogram 
som blev uppmärksammat och mycket 
uppskattat.

Han hade ett stort intresse, förutom 
för litteratur och musik, för den bohus-
länska skärgården och för segling.

vägledning om 
insider verksamhet
Advokatsamfundet presenterade i 
oktober 2012 en vägledning avseende 
frågor som berörde advokatens hante-
ring av insiderinformation. Till vägled-
ningen fanns också en checklista för 
rutiner vid hantering av insiderinforma-
tion jämte exempel på hur regler avse-
ende handel med finansiella instrument 
och hantering av insiderinformation 
kan se ut på en advokatbyrå.  Arbets-
gruppen som tog fram vägledningen 
tillsattes på generalsekreterare Anne 
Rambergs uppdrag och arbetade under 
ledning av chefsjuristen maria billing.

Försvarare har rätt till 
förundersökningsprotokoll
Advokatsamfundets generalsekretera-
re Anne Ramberg skrev i oktober 2012 
till lagmännen i Sveriges alla 48 tings-
rätter och påtalade att misstänkta för 

brott och deras försvarare alltid har rätt 
att få en utskrift av förundersökningen. 
Den rätten uttrycks tydligt i rättegångs-
balken. Advokatsamfundet hade fått 
veta att det förekom att rättsväsendets 
myndigheter på lokal nivå kom överens 
om hanteringar som inte stämde med 
den centrala överenskommelsen. Det 

ledde till att försvarare fick förunder-
sökningsprotokoll bara med e-post och 
inte i utskrift.

I Anne Rambergs skrivelse till tings-
rätterna påtalade samfundet att för-
svararen alltid har rätt till ett exemplar 
av förundersökningen på papper, och 
att avsteg från det kräver godkännande 

»

Den andra upplagan av Advokat-
dagarna samlade över 500 entusi-
astiska deltagare från hela landet 
och även från andra länder den 8–9 
november 2012 på grand Hôtel i 
Stockholm.  

Advokatsamfundets nyinstiftade  

pris för framstående gärningar inom 
advokatyrket delades ut för första 
gången. 

Thomas Olsson fick priset för sitt 
stora och långvariga engagemang 
och arbete för rättssäkerhet. 

Det fanns hela sex olika seminarie-
spår, på områden som brottmål, of-

Lyckade advokatdagar
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inte bara från polis och åklagare, utan 
också från ombuden.

 NOVEMBER

nytt förslag om påföljder
Påföljdsutredningens förslag kommer 

om de genomförs att påverka alla som 
arbetar med straffrätt.

I början av sommaren 2012 lämnade 
Påföljdsutredningen sitt betänkande 
nya påföljder (SOU 2012:34). Hov-
rättspresidenten Fredrik Wersäll var 
särskild utredare. Advokatsamfundets 
förre ordförande Tomas nilsson ingick 

i utredningen som expert. Utredningen 
föreslog stora förändringar av påföljds-
systemet; för vuxna ska det bara finnas 
två påföljder, böter och fängelse. Fäng-
else ska kunna dömas ut som villkorligt 
eller ovillkorligt. Särbehandling med 
hänsyn till brottets art avskaffas. För-
stagångsförbrytare, som får ett kortare 
fängelsestraff än ett år, ska i stället dö-
mas till villkorligt fängelse. ett villkorligt 
fängelsestraff ska kombineras med en 
tilläggssanktion som till exempel sam-
hällstjänst eller olika former av vård. Vid 
återfall i brott ska ett villkorligt fängel-
sestraff med en strängare tilläggssank-
tion, eller ett ovillkorligt fängelsestraff, 
dömas ut. Vid allvarligare återfall ska 
domstolen också kunna besluta att ett 
villkorligt fängelsestraff som har dömts 
ut tidigare ska verkställas på anstalt.

– Vi har ansträngt oss för att skapa 
ett system som är rättvist, konsekvent 
och förutsebart och samtidigt humant, 
sade Fredrik Wersäll.

Förändringarna ska enligt förslaget 
träda i kraft den 1 juli 2015.

 DECEMBER

advokatsamfundet del 
av Fn-förbundet
Sveriges advokatsamfund är sedan 
december 2012 en del av Svenska 
Fn-förbundet. Svenska Fn-förbundet ar-
betar med frågor om fred och säkerhet, 
mänskliga rättigheter och demokrati, 
fattigdomsbekämpning och utveckling, 
millenniedeklarationen och millennie-
målen, ungdoms- och skolverksamhet, 
seminarier och utbildningar samt insam-
lingskampanjer. Svenska Fn-förbundet 
har omkring 6 500 individuella med-
lemmar som är organiserade i över 110 
lokala Fn-föreningar. Förbundet är också 
en paraplyorganisation med över 90 
svenska riksorganisationer anslutna. •

fentlig rätt och rule of law, affärsjuridik 
och advokatverksamheten, att välja 
på under dagarna. 

I enkätundersökningen om vad 
deltagarna tyckte om Advokatdagarna 
som helhet blev medelbetyget 5,3 av 
maximala 6 poäng. 99 procent av de 
tillfrågade gav betygssiffror på 4–6. •

Advokatsamfundet firade 
125 år med jubileumsbok

Vid Advokatdagarna överlämnade 
generalsekreterare Anne Ramberg 
det första exemplaret av jubileumsbo-
ken ”Sveriges advokatsamfund 125 år 
– 1887–2012” till samfundets ordfö-
rande Claes Zettermarck.
Jubileumsboken omfattar 433 sidor 
och innehåller 35 bidrag av advokater 
och av olika aktörer inom rättsväsen-
det. Avsnitten behandlar advokat-
yrkets utveckling under de senaste 
25 åren och de utmaningar yrket står 
inför, och skildrar olika sidor av advo-
katens roll och uppdrag. Tillsammans 
formar bidragen en bred och aktuell 
bild av advokatens många verksam-
hetsfält. Jubileumsboken skickades 
till alla advokater och biträdande 
jurister på advokatbyråer. •

summerat

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012



50

utbIldnIng

å r 2012 var ett bra år för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, som i antal del-
tagare hamnade i nivå med det tidigare rekordåret 2011. Drygt 3 700 advokater och 
biträdande jurister deltog i Advokatsamfundets kurser (delkurser, fortbildning och 

kostnadsfria), konferenser och examinationer. Till det bidrog Advokatdagarna, som genomför-
des för andra gången i november med över 500 deltagare, liksom Rakelkonferensen för kvinnliga 
jurister i mars, som lockade 260 deltagare. Den fortsatta satsningen på kostnadsfria kurser sam-
lade nära 600 deltagare, en ökning med 20 procent från föregående år. Den kraftiga ökningen 
av antalet deltagare på de förberedande advokatkurserna under 2010 och 2011 (till följd av det så 
kallade treårskravet) planade ut och en viss minskning kunde noteras.

advokatdagarna 
Den 8–9 november genomfördes Advokatdagarna för andra gången, även denna gång på Grand 
Hôtel i Stockholm. Konferensen var mycket uppskattad och fick helhetsbetyget 5,32 på en 
6-gradig skala, en liten ökning jämfört med premiären. Årets utökade konferensprogram inne-
höll ett 40-tal seminarier och gemensamma föreläsningar i sex parallella seminariespår: Process 
& skiljedom, Affärsjuridik, Brottmålsprocessen, Rule of law/offentlig rätt, Advokatverksamhet 
och Humanjuridik. Bland ett stort antal kvalificerade medverkande fick publiken till exempel 
lyssna till en fascinerande föreläsning av advokat Geir Lippestad, Anders Behring Breiviks för-
svarare. Med en personlig ton berättade han om de resonemang han förde med sig själv och sin 
familj innan han antog detta mycket speciella försvararuppdrag, och hur han därefter hanterade 
den enorma uppmärksamheten och trycket från allmänhet och media. Det var en engagerande 
berättelse om den enskilde advokaten och försvaret av rättsstaten. Den första kvällen avslutades 
med en stor bankett i Vinterträdgården med 480 gäster. För underhållningen stod Advokatban-
det samt satirgruppen Public Service med ett nyskrivet material och advokat Sven Unger med 
ett minnesvärt tal fullt av personlig humor.    

advokatkurser och examen
På advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog 1 376  personer jämfört med 1 533 under 2011. Den branta 
ökningen av antalet deltagare under 2010 och 2011 har alltså övergått i en viss minskning. 

Ett 50-tal kvalificerade kursledare och gästföreläsare – advokater, domare, chefsjurister och 
andra experter – vägleder de blivande advokaterna genom de tre förberedande kurserna, var 
och en om två och en halv dag. Delkurs 1 behandlar advokatyrkets kärnvärden och advokatetik 
i ljuset av Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed. Delkurs 2 är uppdelad i 
förhandlingsträning, förhandling i domstol och mediehantering. Delkurs 3 behandlar konsti-

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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tutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, riskhantering, rådgivaransvaret, advokatför-
säkringar samt yrkesfrågor och penningtvättsregleringen. Därtill ingår kvällsföreläsningar om 
försvarsadvokatens uppdrag, kulturell förståelse, effektiv presentation samt inköp av advokat-
tjänster med representanter från näringslivet. Som exempel kan nämnas de tre gästföreläsarna 
inom det sistnämnda ämnet: Petra Hedengran, chefsjurist på Investor, Cecilia Hernqvist, chefs-
jurist på Swedbank, och Åsa Thunman, chefsjurist på Securitas.

En avslutande muntlig examen prövar examinandens förmåga att hantera rådgivningssituatio-
ner och advokatetiska frågor. Antalet examinander minskade för första gången sedan 2009, från 
570 till 399. Av dessa var 209 kvinnor och 190 män jämfört med 289 kvinnor och 281 män året 
innan. Av 399 examinander underkändes 47 personer (22 kvinnor och 25 män). Tre överklagan-
den av underkänd examen behandlades av Advokatsamfundets utbildningsnämnd, men utan att 
bedömningen ändrades. Examinanderna ger i utvärderingar regelbundet höga betyg – över 5 på 
en 6-gradig skala – åt Advokatsamfundets service och bemötande samt examinators och censors 
bemötande under examensförhöret.   

Fortbildning
Advokatsamfundet genomförde 54 fortbildningskurser, seminarier och konferenser – varav 25 
kostnadsfria (läs mer nedan) – med sammanlagt 1 965 deltagare. Följande kurser var nyheter un-
der året: Finansiering av bolag i finansiell stress, Anställningsavtalet och vd-avtalet, Skatteförfa-
randelagen, Att driva advokatbyrå samt Nya mutbrottslagen. 

I övrigt kan nämnas ett samarbete med ECPAT avseende seminariet Kommersiell sexuell ex-
ploatering av barn. Advokatsamfundets ledarskapsprogram genomfördes för tredje gången un-
der ledning av Mona Odhnoff Sundström och Yvonne Thunell. Intresset för Advokatsamfundets 
brottmålskurser, ledda av advokaterna Jan Karlsson och Johan Eriksson samt rådmannen Per-
Erik Andersson, var fortsatt mycket stort. Kursen Skiljeförfarande i praktiken återkom och fick 
mycket positiva utvärderingar. Kursen leds av advokaterna Bo G H Nilsson och Mattias Görans-
son samt justitierådet Johnny Herre.

kostnadsfria kurser
Satsningen på kostnadsfria kurser fortsatte under året med Advokatetik, Stresshantering, Pen-
ningtvättslagen och Klientpsykologi. Sammanlagt genomfördes 25 kostnadsfria kurser i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Kurserna uppskattas inom kåren och har bidragit till en långsiktig 
kompetenshöjning inom advokatspecifika ämnen. •

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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InformatIonsarbetet

tidskriften Advokaten är fortsatt den viktigaste kanalen för att förmedla nyheter, kun-
skaper och uppfattningar från Advokatsamfundet och för att kommunicera med advo-
katkåren och rättssamhället. Tidskriftens förmåga att tränga igenom det mediala bruset 

är stark. Återkommande blir tidskriftens ledare och andra artiklar ämnen som andra medier 
fångar upp och diskuterar.

Trycket på tidskiftens debattsidor var glädjande stort. Det faktum att inte endast advokater 
utan även andra vill debattera i Advokaten visar att tidskriften når långt ut i Rättssverige, vilket 
är mycket glädjande. Under året fortsatte frågan om nämndemännens vara eller inte vara att de-
batteras. Andra frågor som behandlades var rätten att få välja advokat och det rättsliga skyddet 
för äganderätten.

Från och med 2012 tog Patrik Asp över annonsförsäljningen i tidskriften Advokaten och på 
tidningens hemsida. För många tidskrifter och tidningar innebar 2012 ett dystert år för annons-
försäljning och upplageutveckling. Men tidskriften Advokaten trotsade den utvecklingen helt. 
Vid årets slut stod det klart att annonsförsäljningen nått ett nytt rekord. Som en följd av den 
ökade annonsförsäljningen har också de enskilda utgåvornas sidantal ökat. Och nummer nio 
blev det omfångsrikaste numret hittills med 68 sidor.

Tidskriftens upplaga ökade och den TS-kontrollerade upplagan är numer 8 100 exemplar.
(2010 var den 7 400.)

de sociala medierna är numer en viktig kanal i att kommunicera Advokatsamfundets upp-
fattningar i olika aktuella frågor. Framför allt sker det genom generalsekreterarens blogg och 
twitterinlägg.

I arbetet med att utveckla informationsarbetet lanserades ett digitalt nyhetsbrev i januari. 
Nyhetsbrevet, som produceras av redaktionen, innehåller nyheter från Advokatsamfundet, till 
exempel remissyttranden och beslut i disciplinärenden. Mottagare är i första hand advokater 
och biträdande jurister, fast även journalister och andra opinionsbildare har visat ett stort in-
tresse för att få nyhetsbrevet.

Advokatsamfundets webbplats lockar stadigt allt fler besökare, såväl från advokatkåren som 
från allmänhet och opinionsbildare. Under året loggades drygt 500 000 totalt unika besökare på 
samfundets webbplatser.

Intensivt år
2012 blev ett händelserikt och intensivt år med nya satsningar och ett stort bokprojekt.

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Tom Knutson, chefredaktör 
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advokatsamFundets undersökning av tillståndet i kåren gav både tidskriften och samfun-
dets webbplats mycket goda omdömen.

Att Advokatsamfundet 125-årsjubilerade märktes i redaktionens arbete eftersom den ägnade 
en stor del av året till att tillsammans med generalsekreteraren leda arbetet med att producera 
jubileumsboken ”Sveriges advokatsamfund 125 år – 1887–2012”. •

Advokatens redaktion/ 
sam fundets informationsavdelning
Här görs och leds arbetet med att pro-
ducera, driva och utveckla:

•  Tidskriften Advokaten

•  Samfundets och tidskriftens webb-
platser

•  nyhetsbrev, cirkulär och andra utskick

•  Pressmeddelanden

•  bokproduktioner

•  Advokatsamfundets verksamhetsbe-
rättelse

•  Riktade tematidningar och bilagor

•  broschyrer och informationsblad

Redaktionsråd
Anne Ramberg, Tom Knutson, André 
Andersson, emma Seth, Jonas Tamm, 
Ulrika Öster, magnus Andersson

Årets gästkrönikörer
1. Daniel Poohl, vd på Stiftelsen expo
2. elisabet Fura, tidigare Sveriges 
domare i europadomstolen i Stras-
bourg, numer chefsjustitieombuds- 
man
3. lars Arrhenius, ordförande, och 
Joanna lundquist, jurist i ecpat 
Sverige

4. Annette magnusson, generalsekre-
tarare för Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut (SCC)
5. erik Wennerström, generaldirektör 
för brottsförebyggande rådet
6. Hanne Kjöller, ledarskribent på  
Dagens nyheter och mottagare av  
Advokatsamfundets journalistpris 2012
7. linda nordin, generalsekreterare 
för Svenska Fn-förbundet
8. Stefan Strömberg, lagman vid Göte-
borgs tingsrätt 
9. lars Adaktusson, journalist och en 
av föreläsarna på Advokatdagarna

Fokus: 

Så här ser 
advokaten ut 2012

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 6 2012 årgång 78

Stark kritik mot
Statskontorets rapport

Avgifterna till
samfundet sänks

Advokaten
”Vi har ansträngt oss för att skapa ett system som är rättvist, konsekvent, 
förutsebart och samtidigt humant.”  Hovrättspresident Fredrik Wersäll

Hanne Kjöller skriver om att 
lämna den mentala diktaturen

Fokus: 

Morgondagens 
domare 
tar plats

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2012 årgång 78

Advokatprotester
mot åklagare

Lyckad
Rakelkonferens

Advokaten
”Ta för givet att du har samma möjligheter som män och ska ha det.”
   Företagsledaren och styrelseproffset Meg Tivéus

Gästkrönikör: Annette Magnusson,
generalsekretarare vid SCC 

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2012 årgång 78

Vägledning om 
tystnadsplikten

De får Stockholm
Human Rights Award

Advokaten
”Ni ska inte tro att de legendariska mordutredare ni läser om som verkade på 
1950- och 1960- talen var några snillen.”  Leif GW Persson

Fokus: 

Den sällsamma 
dansen politik 

och juridik

Gästkrönikör: Linda Nordin, 
FN-förbundets generalsekreterare

Fokus: 

Myndighetssamverkan
mot grova brott

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2012 årgång 78

HD-domar ger ny
skadeståndspraxis

Ilac-konferens
väckte viktiga frågor

Advokaten
”Jag blev oerhört glad och stolt. Det är jätteroligt att få priset just från Advokat-
samfundet.”  Hanne Kjöller, Advokatsamfundets journalistpristagare

Generaldirektör Erik 
Wennerström om Brå:s arbete

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 9 2012 årgång 78

Ris och ros ges åt
Tvångsmedelsutredningen

Advokatsamfundet firar
125 år med jubileumsbok

Advokaten
”Jag bestämde mig från början för att aldrig kalla honom monster eller djävul.”
  Geir Lippestad, försvarare åt Anders Behring Breivik

Gästkrönikör:
Lars Adaktusson

Formidabel uppföljning
för årets Advokatdagar

Fokus: 
Advokatetiska

dilemman

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 8 2012 årgång 78

Advokatkritik
mot åklagare

Mångfalden stärker 
rättsväsendet och Sverige

Advokaten
”Den så kallade globaliseringen har skapat oerhörda förutsättningar för att 
främja brottsligheten i världen.”  Walter Kegö, senior fellow på ISDP

Internationella 
advokatbyråer

 

Brobyggarna
Gästkrönikör: 
Stefan Strömberg

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 1 2012 årgång 78

Fokus: 
Rättshjälpen

Antalet anmälningar mot
advokater fortsätter sjunka

Daniel Poohl på Expo:
”Är rasismen en sinnessjukdom?

Advokaten
”Många, och särskilt kvinnor, får inte sin rätt prövad på ett riktigt sätt.” 
 Advokat Jesper Hansen om rättshjälp och rättsskydd

Stockholm Human 
Rights Award:

Aryeh Neier
ser en 
hoppfull
utveckling

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 3 2012 årgång 78

Den stora terroristjakten
som spårade ur helt

Ingen höjning av
timkostnadsnormen

Gästkrönikör:
Ecpat Sverige

Advokaten
” Jag tycker att det börjar bli en uppluckring av principen ’bortom varje rimligt 
tvivel’.”   Janne Flyghed, professor och prefekt

Fokus: Pro Bono

Advokater 
i det godas 
tjänst

Advokatsamfundet
       Verksamhetsberättelse 2011

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 2 2012 årgång 78

Massiv kritik mot
nämndemannasystemet

Svensk jurist-
stämma 2012

Gästkrönikör: Elisabet Fura, 
domare i Europadomstolen

Advokaten
”Jag anlade ett advokatperspektiv och inte ett myndighetsperspektiv. 
Jag uppfattade mig aldrig som en myndighet.”   Peter Nobel , f.d. DO.

Fokus:

Advokater
och

sociala
medier
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jurIdIska bIblIoteket

stiftelsen Juridiska biblioteket har en väl uppdaterad juridisk boksamling som omfattar 
cirka 60 000 volymer svensk och utländsk litteratur – böcker, tidskrifter, rättsfallssam-
lingar, en stor samling offentligt tryck och tillgång till svenska och utländska rättsdata-

baser. Biblioteket köper in i stort sett all ny juridisk litteratur som publiceras i Sverige och ett 
begränsat urval från Norden och övriga länder. 

bibliotekssystemet som uppgraderades under 2011 har under året förbättrats ytterligare 
när utlåningssystemet togs i drift, vilket har gett en mycket smidigare lånehantering. Nu kan 
man också se i webbkatalogen vilken litteratur som är utlånad. Katalogen som ligger fritt till-
gänglig på nätet är mycket välbesökt. 

en ny inFormationsbroschyr om biblioteket trycktes och skickades ut som bilaga till tid-
skriften Advokaten under våren. Den ersätter den broschyr som togs fram på 1980-talet. 

knappt sjuhundra personer besökte biblioteket under året. En besökssiffra som varit unge-
fär densamma under många år, men som uppvägs av många förfrågningar via mejl och telefon. 
Advokater och biträdande jurister verksamma i Stockholm samt juridikstuderande tillhör den 
största besöksgruppen, men även jurister utanför Stockholm utnyttjar biblioteket. •

Smidigare hantering av boklånen

Om biblioteket
•  Juridiskt fackbibliotek grundat 1935. 

är sedan 1963 en stiftelse som enligt 
stadgarna har till ändamål att främja 
rättsvetenskaplig forskning.

•  Samlingarna omfattar cirka 60 000 
volymer svensk och utländsk littera-
tur, tidskrifter och offentligt tryck. 

•  biblioteket har tillgång till följande 
svenska och nordiska rättsdataba-
ser: Zeteo, Karnov, norska lovdata 
online och danska Karnov lovsamling 
online med Ugeskrift for retsvæsen. 
De båda nordiska databaserna inne-

håller författningar, praxis, artiklar 
etc. 

•  ligger i Advokatsamfundets lokaler 
och håller öppet varje vardag 
mellan 8.30 och 17.00 för alla med 
juristexamen och för juridikstu- 
derande. 

•  enligt statistiken för 2012 besökte 
696 personer biblioteket och 945 
böcker lånades ut. De ämnesområ-
den som lånades mest är avtalsrätt 
och associationsrätt. 95 000 besök 
noterades för bibliotekets webbka-

talog. 400 nya böcker förvärvades 
under året. 

•  På bibliotekets webbsida (www.
juridiskabiblioteket.se) finns mer 
information om bibliotekets tjänster 
och informationsresurser.

Stiftelsens styrelse
bibliotekets styrelse hade under året 
följande sammansättning: Gertrud len-
nander, ordförande, Catharina esp mark, 
Johnny Herre, Göran lambertz, Anne 
Ramberg.

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012
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avgifter
Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om avgifternas storlek. 2012 sänktes årsavgiften och 
serviceersättningen ytterligare. Avgifterna var 2012, i inflationsskyddade tal, nere på en nivå vi 
inte sett sedan åttiotalet, och i absoluta tal har inte Advokatsamfundet debiterat lägre avgifter 
sedan 1995.

Årsavgifter och serviceersättningar utgjorde 69,2 procent av intäkterna (71,2 procent; fjolårets 
siffror anges inom parentes). Avgiftsintäkterna minskade med totalt 11,7 Mkr (−15,8 procent). 
Årsavgiften sänktes 2012 med 200 kronor per advokat till 4 200 kronor, och serviceersättningen 
sänktes med 2 100 kronor till 6 200 kronor per jurist. Huvuddelen av serviceersättningen, 4 600 
kronor, avser premien i den obligatoriska ansvarsförsäkringen.

Stabil ekonomi 
och låga avgifter
sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag sveriges advokaters service ab, sasab, 
har en god och stabil ekonomi. koncernen omsatte under verksamhetsåret nära 90 mkr, 
vilket motsvarar en minskning med nära 14 mkr eller −13,4 procent jämfört med 2011. 
Årets resultat uppgår till 3,1 mkr.

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2012, 
med hänsyn till KPI-förändring

Försäkringar
+5 %

Avgifter
−12 % Avgifter 

exkl. 
försäkringar

−21 %

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012

Jonas Hultgren, 
ekonomichef.
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övriga intäkter
Kursverksamhetens intäkter minskade också 2012, med nära 2,3 Mkr eller −9,1 procent, till följd 
av minskad efterfrågan på delkurser i Advokatexamen jämfört med 2011. 2012 var ändå ett myck-
et gott år ekonomiskt för kursverksamheten, som lämnade ett täckningsbidrag om nära 2,7 Mkr, 
en ökning med 2,7 procent. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 2012 25 procent (23,8 procent) 
av de totala intäkterna. Annonsintäkterna från tidskriften Advokaten utgjorde drygt 2,4 Mkr, 
vilket motsvarade 2,7 procent (2,2 procent). Tidskriften mottog även detta år ett generöst bidrag 
från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond om nära 1,4 Mkr. 

kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 87,6 Mkr, vilket motsvarar en 
minskning med 12,6 Mkr eller −12,6 procent jämfört med 2011. 
Den stora minskningen förklaras huvudsakligen av de betydligt 
lägre premiekostnaderna i den obligatoriska ansvarsförsäkring-
en. Premierna minskade med nära 11,4 Mkr eller −30,4 procent. 
Kurskostnaderna minskade av skäl som redan nämnts med drygt 
2,3 Mkr eller −10,5 procent. Övriga kostnader ökade med nära  
1,2 Mkr jämfört med 2011, främst beroende på utgivningen av en 
jubileumsbok med anledning av att Advokatsamfundet firade 125 
år 2012. Dessutom genomfördes, genom företaget Novus, en stor 
medlemsundersökning av advokatkåren samt en omvärldsunder-
sökning.

Försäkringar
Genom Advokatsamfundets upphandling hösten 2011 erhöll försäkringsbolaget Zurich uppdra-
get som försäkringsgivare i den obligatoriska försäkringen i ett avtal för åren 2012 till och med 
2014. Försäkringen omfattar skydd om upp till 3 Mkr per skada, jurist och år.

Zurich har 2012 även haft uppdraget som försäkringsgivare i den frivilliga tilläggsförsäkringen 
som samfundet erbjuder. Försäkringen, tecknad med ettårsavtal, omfattar skydd på valfri nivå 
inom intervallet 3–50 Mkr.

avsättningar till utbildning
SASAB har i boksluten 2009, 2010 och 2011 gjort avsättningar för kostnadsfria utbildningar om 
sammanlagt drygt 5,6 Mkr. Seminarierna ges företrädesvis i skadeförebyggande syfte inom etik 
och god advokatsed, stresshantering och effektivitet i advokatyrket, lagen om penningtvätt, 
drift av advokatbyrå och klientpsykologi. 

Under 2010, 2011 och 2012 har för dessa utbildningar ianspråktagits cirka 2,6 Mkr, varför cirka 
3 Mkr återstår per den 31 december 2012, vilket med nuvarande omfattning tillgodoser behovet 
de närmaste tre åren, det vill säga till och med 2015. •
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Resultaträkning KOnCeRnen ADVOKATSAmFUnDeT    
 2012-01-01– 2011-01-01– 2012-01-01– 2011-01-01–
 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31    
Intäkter 89 964 103 916 26 381 26 270    
externa kostnader 63 316 74 625 10 425 9 229
Personalkostnader 23 312 22 801 13 138 13 065
Avskrivningar 925 1 016 673 649
Avsättning utbildning — 1 700  
Summa rörelsens kostnader 87 553 100 142 24 236 22 943    
Rörelseresultat 2 411 3 774 2 145 3 327    
Finansiella poster 800 784 228 181
Skatt −128 −346 0 —   
Årets resultat 3 083 4 212 2 373 3 508

    
Balansräkning KOnCeRnen  ADVOKATSAmFUnDeT    
 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31    
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 19 378 19 852 17 887 18 109
Omsättningstillgångar 43 505 41 736 10 855 7 893
Summa tillgångar 62 883 61 588 28 742 26 002    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
bundet eget kapital 5 737 5 786 5 408 5 408
  balanserad vinst 41 144 36 883 17 243 13 735
  Årets resultat 3 083 4 212 2 373 3 508
Summa eget kapital 49 964 46 881 25 024 22 651    
Avsättningar 4 475 5 924 — —
Kortfristiga skulder 8 444 8 783 3 718 3 351
Summa eget kapital och skulder 62 883 61 588 28 742 26 002    
Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Förslag till disposition av organisationens resultat       
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att   
  årets resultat 2 373  
  jämte balanserade medel 17 243  
  tillhopa 19 616  
balanseras i ny räkning.       
Av koncernens fria egna kapital 44 227 föreslås 0 bli överfört till bundna reserver.

Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2012
  fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater 
och biträdande jurister senast den 15 mars 2013 (alla belopp i tusen kronor, tkr).

•  Årsavgifter  22,8 %
• Serviceersättningar 
 46,4 %
• Kursintäkter  25,0 %
• Tidskriften  2,7 %
• Övriga intäkter  3,1 %

• Personalkostnader
 27 %
• Kontorskostnader
 6 %
•  Rese- och samman- 

trädeskostnader 4 %
•  Kurskostnader 23 %
•  Tidskriften  3 %
•  Obligatoriska 

försäkringar 30 %
•  Fastigheten 2 %
•  Avskrivningar 1 %
•  Övriga kostnader 5 %

Fördelning 
intäkter 2012

Fördelning 
kostnader 2012
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Diskretionspliktens omfattning
Regler om tystnadsplikt och diskre-
tionsplikt finns i 2.2 VRGA.

Av bestämmelsen i 2.2.2 VRGA 
framgår bl.a. att en advokat är skyldig 
att iaktta diskretion om sina klienters 
angelägenheter.

Fråga har uppkommit om diskre-
tionsplikten är generell eller om denna 
är begränsad till förhållanden inom 
advokatbyrån.

Uppgifter som har anförtrotts advo-
katen inom ramen för advokatverksam-
heten eller som advokaten i samband 
därmed fått kännedom om kan enligt 
styrelsens mening omfattas av dis-
kretionsplikten, även om uppgifterna 
inte omfattas av advokatens tystnads-
plikt. Som exempel på uppgifter som 
omfattas av diskretionsplikten kan 
nämnas domar, beslut, artiklar i media 
och andra offentliga dokument. någon 
begränsning som medför att diskre-
tionsplikten enbart avser uppgifter som 

härrör från förhållanden inom byrån 
finns enligt styrelsens mening inte. 
Konsekvensen av en sådan begräns-
ning skulle vara att advokaten skulle 
vara mer begränsad i sin möjlighet 
att kommunicera internt på byrån än 
utanför advokatbyrån. Detta kan inte 
vara fallet. enligt styrelsens mening är 
diskretionsplikten generell och gäller 
för uppgifter som advokaten erhåller 
såväl utom som inom byrån.

Samtycke
Regler om upplysningsplikt och sam-
tycke finns i 3.3 VRGA.

Av bestämmelsen i 3.3.2 VRGA fram-
går följande:

Om uttryckligt samtycke kan inhäm-
tas utan att advokatens tystnadsplikt 
eftersätts får advokaten, efter att så-
dant samtycke inhämtats, undantags-
vis acceptera ett uppdrag även om en 
intressekonflikt enligt 3.2.1 punkterna 
3 eller 4 eller 3.2.2 ovan kan anses fö-

religga, förutsatt att omständigheterna 
inte är sådana att det finns anledning 
till tvivel på advokatens förmåga att 
fullt ut tillvarata klientens intressen.

Fråga har uppkommit om lokutionen 
undantagsvis acceptera borde ändras 
till undantagsvis fullfölja.

enligt styrelsens mening är avsik-
ten med bestämmelsen avseende 
samtycke att denna ska kunna använ-
das vid antagande av uppdrag. Detta 
framgår direkt av lydelsen av bestäm-
melsen och utvecklas ytterligare i kom-
mentaren. Styrelsen anser inte att det 
finns skäl att begränsa möjligheterna 
till samtycke enbart till fullföljande av 
uppdrag.

Skyldighet att frånträda uppdrag
Regler om skyldighet att frånträda upp-
drag finns i 3.4 VRGA.

Av bestämmelsen i 3.4.1 VRGA fram-
går följande:

en advokat som efter att ha antagit 

Vägledande uttalande angående förtydligande 
av vissa bestämmelser i Vägledande regler om             god advokatsed (VRGA)
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ett uppdrag finner att det föreligger nå-
gon sådan omständighet som medför 
att advokaten skulle ha varit skyldig att 
avböja uppdraget om advokaten haft 
kännedom om omständigheten när 
uppdraget erbjöds, måste frånträda 
uppdraget. Sådan upplysningsplikt som 
anges i 3.3 gäller även när en omstän-
dighet som aktualiserar frågan om 
intressekonflikt uppstår eller blir känd 
först efter det att uppdraget antagits.

Fråga har uppkommit hur bestäm-
melsen i 3.4.1 VRGA förhåller sig till 
vad som framgår av kommentaren till 
samma bestämmelse.

Av bestämmelsen ovan framgår att 
advokaten måste frånträda uppdraget 
om omständighet uppkommer efter 
ett uppdrag har antagits, som medför 
att advokaten skulle ha varit skyldig att 
avböja uppdraget, om advokaten hade 
haft kännedom om dessa när uppdra-
get erbjöds.

Av kommentaren till bestämmelsen 

framgår att bedömningen i frågan om 
skyldighet att frånträda ett uppdrag 
principiellt är densamma under upp-
dragets gång, som när uppdraget ac-
cepteras. Det anges dock att det kan få 
vittgående konsekvenser för en klient 
om advokaten frånträder ett pågående 
uppdrag och att advokaten då måste 
överväga om det men klienten skulle 
lida är så stort att uppdraget trots allt 
inte bör frånträdas. Avvägningen i det 
enskilda ärendet måste advokaten 
göra på eget ansvar, mot bakgrund av 
de eventuella problem som ett från-
trädande kan komma att föranleda för 
klienten. Denna möjlighet till undantag 
från skyldigheten att frånträda ett upp-
drag ska tillämpas restriktivt. Om en kli-
ent exempelvis riskerar en rättsförlust 
torde möjlighet föreligga att åberopa 
undantag.

mot bakgrund av detta anser styrel-
sen att lydelsen av 3.4.1 bör ändras från 
måste till som huvudregel måste. Detta 

för att motsvara den reglering, som 
styrelsen avsett med utformningen av 
3.4.1 VRGA avseende skyldigheten att 
frånträda uppdrag.

Kollegas intressekonflikt
Av bestämmelsen i 3.5 VRGA framgår 
att intressekonflikt för kollega normalt 
utgör intressekonflikt för samtliga verk-
samma advokater inom byrån respek-
tive byrågemenskapen.

Fråga har uppkommit om vid s.k. delat 
förvaltarskap i konkurs ena förvaltarens 
intressekonflikt konstituerar intresse-
konflikt för den andre förvaltaren.

Delat förvaltarskap med förvaltare 
från olika byråer är ett effektivt sätt att 
hantera stora och komplicerade kon-
kurser. Sådant förvaltarskap innebär 
inte att intressekonflikt uppkommer på 
den grunden. 

Advokatsamfundets styrelse 
7 december 2012

Vägledande uttalande angående förtydligande 
av vissa bestämmelser i Vägledande regler om             god advokatsed (VRGA)
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R-2012/1704    en översyn av tryck- och yttrandefriheten 
(SOU 2012:55)

R-2012/2264   Konsekvensutredning och förslag till nya 
föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism

R-2012/1943  ett slopat låneförbud m.m. 

R-2012/1635  bostadstaxering – avveckling eller förenk-
ling – såvitt avser förslaget om förenkling av 
fastighetstaxeringen (SOU 2012:52)

R-2012/1897  Förlängd skyddstid för musik (Ds 2012:44)

R-2012/1995  ändrad beslutskompetens i vissa ärenden 
på bank- och försäkringsområdena

R-2012/1786  Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknads-
bolag (Ds 2012:37)

R-2012/1156  nya påföljder (SOU 2012:34)

R-2012/1473  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och  
barnäktenskap (SOU 2012:35)

R-2012/1637  Ingripande mot marknadsmissbruk vid han-
del med grossistenergiprodukter

R-2012/1808  Investeraravdrag

R-2012/1455  Tolkning och översättning vid straffrättsliga 
förfaranden (SOU 2012:49)

R-2012/1824  Förlängd försöksverksamhet med trafiknyk-
terhetskontrollanter i hamnar (Ds 2012:40)

R-2012/2009  Godkännande av ett irländskt protokoll som 

ska fogas till eU-fördraget och eUF-fördra-
get (Ds 2012:48)

R-2012/1647  Fordonsrelaterade skulder (Ds 2012:7)

R-2012/0934  Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffan-
svar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

R-2012/1909  Grovt sexuellt övergrepp mot barn (6 kap.  
6 § andra stycket brottsbalken)

R-2012/1705  OTC-derivat, centrala motparter och trans-
aktionsregister (Ds 2012:39)

R-2012/1896  nya samlade föreskrifter om rättshjälp

R-2012/1804  Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag 
till vissa kommunala föreskrifter  
(Ds 2012:41)

R-2012/1563  Tydligare regler om fri rörlighet för eeS-
medborgare och deras familjemedlemmar 
(SOU 2012:57)

R-2012/1451  Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 
(SOU 2012:44)

R-2012/1082  en ny brottsskadelag (SOU 2012:26)

R-2012/1636  Utkast till lagrådsremissen Dataskydd vid 
europeiskt polissamarbete och straffrätts-
ligt samarbete 

R-2012/1676  europaparlamentets förslag till europapar-
lamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2004/109/eG Öppenhetsdirektivet 

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 97 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2012. 
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.
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R-2012/1572  Internationella avvecklingsmekanismen för 
Fn:s brottmålstribunaler (Ds 2012:32)

R-2012/1509  europeiska kommissionens förslag till 
direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning 
(KOM(2012) 372 slutlig) 

R-2012/1246  europarådskonventionen om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål – Tillträde till det 
andra tilläggsprotokollet (Ds 2012:22)

R-2012/1299  Genomförande av blåkortsdirektivet  
(Ds 2012:28)

R-2012/1147  Gör det enklare! (SOU 2012:33)

R-2012/1464  europeiska kommissionens förslag om 
  ändring i UCITS V-direktivet

R-2012/1179   Överflyttning av vissa utlänningsärenden 
till den ordinarie migrationsprocessen samt 
borttagande av automatiskt uppskov vid 
ansökan om nåd (Ds 2012:17)

R-2012/1249  Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän 
visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)

R-2012/0894  nationella patent på engelska (SOU 
2012:19)

R-2012/0971  Upphandlingsstödets framtid (SOU 
2012:32)

R-2012/1162  Inspektionen för vård och omsorg – en ny
R-2012/1163   effektiv tillsynsmyndighet för hälso-
  och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20) 

samt ny myndighet för infrastrukturfrågor 
för vård och apotek (Ds 2012:21)

R-2012/1181  Förslag till ny lag om behandling av person-
uppgifter i Skatteverkets äktenskapsregis-
terverksamhet m.m. 

R-2012/0933  mindre våld för pengarna samt skrivelsen
R-2012/1245  om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang 

(SOU 2012:23)

R-2012/0748  Anmälningsskyldighet för aktieägande via 
depåförsäkringar

R-2012/1155  ändringar i reglerna om beskattning av finan-
siella instrument på investeringssparkonto 

R-2012/1202  Slutavräkning (close-out netting) inom 
ramen för Unidroit

R-2012/1084  ändrad koncerndefinition

R-2012/0615  Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och 
tjänstepensionsdirektivet

R-2012/1244  en ny tidsbegränsad vapenamnesti

R-2012/0718  en sammanhållen svensk polis (SOU 
2012:13)

R-2012/1185  ändringar i lagen (2005:130) om dödförkla-
ring

R-2012/0719  ekonomiskt värde och samhällsnytta – för-
slag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 
2012:14)

Advokatsamfundet anser

»
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R-2012/0892  Snabbare betalningar (SOU 2012:11)

R-2012/0624  Penningtvätt – kriminalisering, förverkande 
och dispositionsförbud (SOU 2012:12)

R-2012/0731  europeiska kommissionens förslag till euro-
paparlamentets och rådets förordning om 
instrument för internationell upphandling 

R-2012/0648  Statskontorets rapport Rätt ersättning till 
rättsliga biträden en översyn av beräknings-
modellen för timkostnadsnormen 

R-2012/0532  Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid 
sjötransporter – Atenförordningen och för-
säkringsdirektivet i svensk rätt (SOU 2012:8)

R-2012/0419  ny djurskyddslag (SOU 2011:75)

R-2012/0898  Förslag till ändrade marknadsplatsföreskrif-
ter

R-2012/0265  Revision i finansiella företag (Ds 2012:4)

R-2012/0268  bättre miljö – minskade utsläpp (SOU 
2011:86)

R-2012/0531  beskattning av vissa delägare i riskkapital-
fonder

R-2012/0281  Upphävande av obehövlig ledningsrätt

R-2012/0158  Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet 
med barn (SOU 2011:85)

R-2012/0506  effektivare ränteavdragsbegränsningar

R-2012/0529  blankning (Ds 2012:10)

R-2012/0342  Skatteverkets hemställan om lagändring 
angående socialavgifter på inte inkomst-
beskattade ersättningar m.m. 

R-2012/0120  Våld och tvång under internationella militära 
insatser (SOU 2011:76)

R-2012/0623  Vissa skyddsåtgärder inom Statens institu-
tionsstyrelses verksamhet

R-2012/0474  Sekretess för uppgifter i utländska data-
baser

R-2012/0430  Kompletterande beredningsunderlag till 
betänkandet en ny kameraövervakningslag 
(SOU 2009:87) 

R-2012/0482  Vissa frågor om tryggande av pensions-
utfästelser

R-2012/0423  Överklagande av Tullverkets vitesföre-
lägganden

R-2012/0328  europeiska kommissionens förslag till da-
taskyddsdirektiv för de brottsbekämpande 
myndigheterna (KOM(2012) 10 slutlig) 

R-2011/1860  Preskription av betalningsansvar för styrel-
seledamöter m.fl. (Ds 2011:45)

R-2012/0282  Företagsskatteutredningens delbetänkande 
Skatteincitament för riskkapital  
(SOU 2012:3)

R-2012/0001  en översyn av reglerna om internationell 
delgivning (Ds 2011:46)

»

Advokatsamfundet anser – forts.
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R-2011/1858  Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7)

R-2012/0143  Genomförande av det nya eU-direktivet om 
administrativt samarbete i fråga om be-
skattning 

R-2011/1880  Sveriges tillträde till överenskommelser 
inom Fn för bekämpning av terrorism 
(Ds 2011:43)

R-2011/1857  Förslag om hanteringen av Riksrevisionens 
rapporter

R-2011/1790  Polisens tillgång till signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet (Ds 2011:44)

R-2012/0121  nya regler om prospekt (Ds 2012:1)

R-2012/0260  Kommissionens förslag till dataskydds-
förordning (KOM(2012) 11 slutlig)

R-2011/1772  Asylsökande ensamkommande barn – en 
översyn av mottagandet (SOU 2011:64)

R-2012/0242  Utkast till ändring i förordningen (2011:704) 
med kompletterande bestämmelser till eU:s 
underhållsförordning

R-2011/1746  Statsstödsutredningens betänkande Olag-
ligt statsstöd (SOU 2011:69)

R-2012/0160  europeiska kommissionens förslag till 
europaparlamentets och rådets direktiv om 
tilldelning av koncessioner (KOM(2011) 897 
slutlig) 

R-2012/0082  Sekretess vid samarbete mellan europeiska 
energitillsynsmyndigheter

R-2012/0125  Förslag till kustbevakningsdataförordning

R-2012/0083  Kartläggning av behovet att reformera 
nämndemannasystemet

R-2011/1600  Rörelsereglering för försäkring och tjänste-
pension (SOU 2011:68)

R-2011/1745  På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

R-2012/0049  Överklagande av vitesföreläggande i fastig-
hetstaxeringen

R-2011/1656  europeiska kommissionens förslag till 
europaparlamentets och rådets förordning 
om en gemensam europeisk köplag 

R-2011/1786  eU-förslag om revision

R-2011/1763  några frågor om Patentbesvärsrätten

R-2011/1847  eU-kommissionens förslag till ändring av 
det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet

R-2011/1679  Förslag till eU-direktiv om årsbokslut, 
sammanställda redovisningar och rapporter 
i vissa typer av företag 

R-2011/1779  Kommissionens förslag till direktiv om 
alternativ tvistlösning vid konsumenttvister 
och till förordning om tvistlösning online vid 
konsumenttvister

Advokatsamfundet anser – forts.
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ledamot: Rune brännström
ersättare: lena Frånstedt lofalk

Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen
ledamot: Anne Ramberg

Försvarsunderrättelsedomstolen
Integritetsskyddsombud:
Tobias Fälth, Ghita Hadding- Wiberg, 
ewa lilliesköld

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
ledamot: Anne Ramberg

Pressens opinionsnämnd
ledamöter: leif ljungholm, Claes lundblad

Stockholms universitets styrelse
ledamot: Anne Ramberg

Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna (nominering av kandidater 
för val som ersättare för den ordinarie 
ledamoten)
ersättare: Anne Ramberg

Föreningen för lagstiftningslära, 
styrelsen
ledamot: Anne Ramberg

Säkerhetspolisens referensgrupp
ledamot: Anne Ramberg

Samordningsorganet för bekämpning 
av penningtvätt
ledamot: Johan Sangborn 

International Bar Association Human 
Rights Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Domstolsverkets insynsråd
ledamot: maria billing

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt 
juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Rådet vid Domstolsakademin
ledamot: bengt Ivarsson

Advokatsamfundets uppdrag
Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder, kommittéer,  
arbetsgrupper och utredningar samt andra styrelser och utredningar där Advokatsamfundets representanter 
medverkar.
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Advokatsamfundets uppdrag

Referensgruppen för Brottsoffer- 
myndighetens regeringsuppdrag 
avseende förbättrat bemötande av 
sexualbrottsoffer
eva Hammarlund Sheppard

Utredningen om internationell straffverk-
ställighet
expert: Tobias Fälth

Utredningen om användning av straffrätt
expert: Anders malmsten

Kronofogdens insynsråd
ledamot: Claes G Hansson

Referensgruppen för ny reglering om 
marknadsmissbruk
erik Sjöman

Utredningen med anledning av direktiven 
Tillträde till Europarådets konvention 
om it-relaterad brottslighet med tilläggs-
protokoll (dir. 2011:98)
expert: Per Furberg

Utredningen om vissa civilrättsliga 
förvaltningsärenden
expert: Peter Adamsson

Åklagarmyndighetens projekt Skadestånd 
– ökad enhetlighet och kvalitet
Sophie Palmgren Paulsson

Åklagarmyndighetens insynsråd
ledamot: bengt Ivarsson

Straffprocessutredningen
expert: Thomas Olsson

Utredningen om utformning av beslut och 
domar inom migrationsområdet 
(Ju 2012:02)
expert: Anne Ramberg

Referensgrupp för utredningen om ägarlä-
genheter i befintliga hyreshus (Ju 2012:07)
blanka Kruljac Rolén

Utredningen om den nya Bryssel I- 
förordningen
expert: Karin Grauers

Utredningen Arvsfrågor i internationella 
situationer
expert: Ulf bergquist

Utredningen om Stärkt rättssäkerhet  
i skatteförfarandet
expert: börje leidhammar

Utredningen ett modernt nämndemanna-
system
expert: bengt Ivarsson

Referensgrupp för utredningen om genom-
förande av EU-direktiv
Ragnar von beetzen
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  Södra avdelningen
 ORDFöRANDE Göran Hellberg

 VICE ORDFöRANDE magnus lindsten

 LEDAMöTER Johan Granehult
  Kenneth Strömbeck
  Pär broomé
  ebba Walberg Snygg
  Karin Amédro

 SUPPLEANTER Pär Andersson
  lars O. modéer
  Alf lindskog
  eva Jensen
  Sofia Olsson

 SEKRETERARE Jens Kinnander

  Västra avdelningen
 ORDFöRANDE Fredrik Andersson

VICE ORDFöRANDE  Catharina Wikloff

 LEDAMöTER Per Jadelind
  Christoffer Gramming
  Peter ekelund
  Olof Jisland
  Åsa erlandsson
  lars Söderlund

 SUPPLEANTER Anna Heurlin
  niklas Odén
  Henrik Gallus

 SEKRETERARE Jörgen larsson

  Mellersta avdelningen
 ORDFöRANDE Robert Wikström

VICE ORDFöRANDE  Per Gisslén

 LEDAMöTER Hilda bokvist
  Ralf lyxell
  Amanda Hikes
 SUPPLEANTER Anders Wallin
  Johanna näslund 
   (sekreterare)
  Ulrika Åsåker
  lars Gombrii
  Stefan liliebäck

 SEKRETERARE Johanna näslund (suppleant)

  Stockholmsavdelningen
 ORDFöRANDE Sara mindus

VICE ORDFöRANDE  Christina malm

 LEDAMöTER Carl Svernlöv
  Ulrika Forsberg
  Kristoffer Ribbing
  Johannes lundblad
  Pamela lannerheim Angergård

 SUPPLEANTER mattias Göransson
  Christel Rockström
  Theddo Rother-Schirren

 SEKRETERARE emma berglund

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012



67

advokatsamfundet

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund

  Östra avdelningen
 ORDFöRANDE bo nilsson

 VICE ORDFöRANDE marie-louise landberg

 LEDAMöTER Hans Ahlstedt
  Helena Karlsson
  marie Gerrevall

 SUPPLEANTER Anders Kihlstedt
  Anna von Knorring
  Carl Tauson

 SEKRETERARE Henrik Snellman

  Norra avdelningen
 ORDFöRANDE Catharina Ytterbom Schönfeldt

VICE ORDFöRANDE  Andreas Victor 
   (sekreterare/kassör)

 LEDAMöTER Hans Andersson
  Petter Hetta
  erik boberg
  Gustav Andersson

 SUPPLEANTER magnus müchler
  Ann Gerklev
  Fredrik burvall

 SEKRETERARE/ Andreas Victor 
 KASSöR  (vice ordförande)

  Utlandsavdelningen
 ORDFöRANDE Karl Woschnagg

VICE ORDFöRANDE  Karolina Ullman

 LEDAMöTER Peter Dahlén
  Artur Swirtun
  Pontus lindfelt
  Christina Griebeler 
   (sekreterare)
  massimo Caiazza
  Fredrik Svensson

 SEKRETERARE Christina Griebeler 
   (ledamot)
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Försvararkollegiet Stockholm 
(Föreningen har varit vilande under 2012)
Claes borgström
Ghita Hadding Wiberg
ewa lilliesköld
Peter mutvei

Försvararkollegiet Göteborg
Christian Olsen, ordförande
mia Sandros, kassör
magnus Johansson, sekreterare
Göran Insulán, ledamot
lars Halldin, ledamot
nan Salén, ledamot
Peter ekelund, suppleant

Östergötlands Försvararkollegium
Agneta Stangel, norrköping, ordförande
lena Orrenius edwall, linköping, kassör
Anders Kihlstedt, linköping, sekreterare
bertil Dahl, norrköping, utbildningsansvarig
Per Sandell, nyköping

Försvararkollegiet i Nordvästra Skåne
Johan Sederholm, ordförande
Pontus Peyron, sekreterare 
Ulf Juhlin, ledamot
Håkan Sunnerholm, ledamot
maria Adielsson, ledamot

Försvararkollegiet i Malmö
Johan Sarvik, ordförande
Jesper montan, sekreterare
Ulla Ståhlberg
Charlotta Sundqvist Olin

Familjerättskollegiet
birgitta Hållenius, ordförande för programrådet
Cecilia Runesson
Therese Ström
lars Hurtig
David massi

REKON Rekonstruktör- och konkurs-
förvaltarkollegiet 
Odd Swarting, ordförande
Fredrik Tengström, vice ordförande
ellinor Rettig, sekreterare
erik Gabrielsson, vice sekreterare
magnus nedstrand, kassör
Styrelseledamöter: Arne Rohdin, Olof Riesen-
feldt, bertil Wingqvist, Peter bengtsson, lars 
ederwall, Hans Andersson, bo Ransnäs, erik 
Gabrielsson, Peter Rimo, lars-Henrik Andersson 
och magnus nedstrand.
Suppleanter: Håkan Wendesten, Anders lund-
berg, Tuomas Heinonen, Staffan Fjellström, An-
ders norman, lars Hallkvist, Jonas bergh, Peter 
Thoms, Henrik Schef, Hans elliot, Peter Rader 
och lars nylund.

Kollegiernas styrelser 2012
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 gENERALSEKRETERARE

Advokat Anne Ramberg

ASSISTENT

Kät berglund

CHEFSJURIST

Advokat maria billing

STF. CHEFSJURIST

Johan Sangborn

STyRELSENS SEKRETERARE 
Anna Fridh Welin

HANDLäggARE

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Jessica Ambruson
Jur. kand. Catherine Forchheimer
Jur. kand. Johan lengholm
Jur. kand. Johan nilsson
Jur. kand. Andreas Puhasmägi – tjänstledig
Jur. kand. Sofia Rahm, disciplinnämndens 
    sekreterare

EKONOMICHEF

 Jonas Hultgren

EKONOMIASSISTENTER

marika nordén
Ulrika Viberg

CHEFSREgISTRATOR

lillemor Stålnacke

REgISTRATOR OCH ANSVARIg FöR MEDLEMSREgISTRET 
lena Weidling

REgISTRATOR

linda mogel

UTBILDNINgSANSVARIg

Jonas Olbe

KURSADMINISTRATöRER

Jenny Abrahamsson
lisen boman – tjänstledig
malin Plahn
maria Staiger Olsson – tjänstledig

SEKRETERARE

Heléne Dahlqvist
marianne Granér
Christina mattsson

RECEPTIONIST

Irma lahtinen

TEKNIK- OCH FASTIgHETSSERVICE

Stefan Westlund
Jonas Dunroth

HUSFRU

lisen Hagberg

Tidskriften Advokaten
– webbredaktion och information
CHEFREDAKTöR OCH INFORMATIONSANSVARIg

Tom Knutson

JOURNALISTER OCH WEBBREDAKTöRER

Ulrika Öster
maria Persson

WEBBANSVARIg OCH JOURNALIST

magnus Andersson

Juridiska biblioteket
BIBLIOTEKARIE

bitte Wölkert

Advokatsamfundets kansli  (februari 2013) 

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012



70

 ANSVARIg UTgIVARE  Anne Ramberg 
 REDAKTöR  Tom Knutson 
 FORM OCH LAyOUT  Tidningsmakarna Ab 
 FOTO  micke lundström
  Tom Knutson
  magnus Andersson
  nixon Johansen Cáceres
  Istockphoto
  med flera 
 KORREKTUR Klara Ord Stockholm Hb 
 TRyCK lenanders grafiska, Kalmar 2013
 PAPPER multioffset

ADVOKATSAmFUnDeTS VeRKSAmHeTSbeRäTTelSe • 2012





POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

sveriges advokatsamfund
laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm

telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79
e-post info@advokatsamfundet.se

www.advokatsamfundet.se


