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generalsekreteraren har ordet

Ett år kännetecknat av
högkonjunktur och debatt
En ökad rörlighet mellan advokatverksamhet och rättsväsendet är dock av godo. Två framstående ledamöter lämnade
yrket runt årsskiftet. Advokatsamfundets förre ordförande
Stefan Lindskog lämnade sitt advokatvärv för att bli justitieråd och Olle Stenman för att bli regeringsråd. Deras skäl att
lämna advokatyrket föranleder inte oro, men väl glädje och
stolthet. Jag är övertygad om att de med sina exceptionella
kunskaper och erfarenheter kommer att utgöra värdefulla
tillskott till de högsta domstolarnas verksamhet.

Högkonjunktur

D

et gångna året präglades av högkonjunktur.
Förra året var resultatmässigt det bästa året någonsin
för Advokatsamfundet. En exceptionell ökning av antalet
biträdande jurister, mycket stora kostnadsbesparingar,
generösa bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond samt oförutsedda försäkringsåterbäringar är den
huvudsakliga förklaringen. Det goda resultatet möjliggör att
vi i skadeförebyggande syfte under innevarande år kommer
att kunna erbjuda omfattande avgiftsfri utbildning. Den
kommer i första hand att avse områdena etik, kvalitetssäkring
av advokatverksamhet, stresshantering och personlig utveckling. Vi kommer, trots höjning av försäkringspremierna
med tusen kronor, också att kunna sänka serviceavgiften till
SASAB. Avgiften har varit oförändrad de senaste två åren.

Färre humanjurister och
sämre skydd för den enskilde
Utvecklingen de senare åren bekräftar tendensen att det inte
äger rum någon som helst nettotillväxt inom det humanjuridiska området. Omsättningen inom advokatverksamhet
uppgick år 2007 till 13,1 miljarder. Av dessa kan 1,2 miljarder
hänföras till rättshjälp. Tillväxten inom humanjuridiken är
i det närmaste negativ. Stora pensionsavgångar och avsaknaden av nya biträdande jurister som lärs upp av en äldre
och kunnig generation kommer på sikt att leda till en stor
brist på advokater som kan företräda enskilda i familje- eller
vårdnadsmål. Den låga timkostnadsnormen i kombination
med hovrätternas beredvillighet att godta justitiekanslerns
framfart när det gäller att begränsa advokaternas rätt till
ersättning är därför mycket oroande. Advokatsamfundet
har i det avseendet vidtagit en rad åtgärder. Vi har skrivit
brev till alla riksdagsledamöter. Vi har uppvaktat regeringen.
Vi har yttrat oss till Kammarrätten och Högsta domstolen
i olika advokatärenden hänförliga till frågor om ersättning.
Det är ett problem när advokater som företräder enskilda
inte får betalt för sitt nödvändiga arbete. Det riskerar att
utarma tillgången på advokater som oberoende företrädare
för medborgarna. Den utvecklingen har redan fått fäste i vårt
land. Risken är att vi på sikt skapar ett advokatproletariat
med försämrad förmåga för advokaterna att värna integritet
och oberoende som följd, liksom drastiska försämringar för
den enskilde medborgarens möjligheter att ta sin rätt tillvara
gentemot stat och endra enskilda.

Satsning på de unga
Antalet verksamma biträdande jurister på advokatbyråerna
ökade med närmare 18 procent. Det är en rekordartad
tillväxt som är mycket glädjande och beror till stor del på
en omfattande nyrekrytering hos de stora affärsjuridiska
byråerna. Däremot ökade inte antalet verksamma advokater
med mer än knappt en procent. Det är i motsvarande mån
illavarslande. Stora pensionsavgångar väntar de närmaste
åren. Det är nödvändigt att vi på sikt kan förmå de unga att
stanna kvar i yrket.
Det kommer därför att bli ett prioriterat område för innevarande och kommande år att fullfölja den under 2007 inledda
satsningen på de yngre. Tillväxten på advokatbyråerna,
det vill säga antalet verksamma advokater och biträdande
jurister, uppgår till cirka 40 procent under de senaste tio
åren. Samtidigt är rörligheten mycket hög. Advokattätheten
liksom nettoökningen av advokater är vid en internationell
jämförelse låg. Många lämnar yrket för att gå till bolag eller
offentlig verksamhet.
För att kunna attrahera de bästa juristerna och långsiktigt
behålla dem i yrket är det angeläget att advokatbyråerna kan
erbjuda en attraktiv arbetsmiljö med bra villkor. Det förutsätter att möjligheter skapas för de yngre att på olika sätt
stärka sitt engagemang och inflytande. Jag har därför tagit
initiativ till att skapa ett forum för de yngre som kan bidra
till att utveckla advokatrollen och advokatyrket. Det gäller
att kunna rekrytera de bästa inom olika rätts- och verksamhetsområden, och att kunna behålla dem, kvinnor såväl som
män, småbarnsföräldrar såväl som ensamstående.

Färre anmälningar
i disciplinärenden
Trots högkonjunktur och full sysselsättning för advokatkåren
har antalet anmälningar relativt och även totalt sett minskat
i ett tioårsperspektiv. Det är mycket glädjande. Advokatsamfundet har ju sedan några år infört krav på genomgången
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är numera så korta att det ofta är svårt eller nästan omöjligt
att kunna presentera ett avvägt och insiktsfullt yttrande inom
den tid som står till buds. Det är oroande, i all synnerhet
i ljuset av vad Integritetsskyddskommittén konstaterade i
sitt utmärkta betänkande bland annat avseende försämrad
kvalitet och beredning i lagstiftningsprocessen. Olle Abrahamsson har gjort en enastående bedrift genom att skapa en
enig parlamentarisk kommitté i de mycket svåra och politiskt
kontroversiella frågorna om integritet och rättssäkerhet!
Advokatsamfundet ägnade mycken uppmärksamhet åt lagstiftningsfrågor och då särskilt förslagen om preventiv avlyssning, buggning, datalagring och förslaget om FRA:s utökade
rätt till signalspaning. Det senare förslaget är nu bordlagt
till i vår. Förslaget innebär bland annat att regeringen och
regeringskansliet kommer att kunna beordra avlyssning av
all gränsöverskridande kommunikation utan föregående
misstanke om brott eller yttre militärt hot. Ett nytt parallellt
övervakningssystem inrättas. Att den högsta politiska makten
skaffar sig ett eget och därtill i det närmaste okontrollerat
system för avlyssning borde väcka starka protester i varje demokratisk rättsstat. Det handlar i själva verket om en preventiv avlyssning av gigantiska mått utan domstolsprövning och
utan effektiva rättsmedel. Om Säpo eller den öppna polisen
önskar använda sig av hemliga tvångsmedel som avlyssning
måste det föreligga misstanke om brott. Med det nya förslaget
kan Säpo vid avslag från domstolen på begäran om avlyssning
i stället komma att begära signalspaning hos FRA. Därigenom kan de rättssäkerhetsgarantier som rättegångsbalken
föreskriver enkelt förbigås. All den signalspaning som faller
utanför den så kallade försvarsunderrättelseverksamheten
är helt okontrollerad och riskerar att bli handelsvara bland
annat gentemot de utländska underrättelsetjänster med
vilka vi utbyter information, däribland mer eller mindre väl
underbyggda misstankar grundade på rykten.
Advokatsamfundet har haft invändningar mot en rad av
de nya, ofta repressiva, lagförslag som i en allt tätare takt
presenteras. Många förslag är resultat av europarättslig
lagstiftning eller överenskommelser och utgör inte sällan
led i den angelägna kampen mot terrorismen. Detta gäller
datalagring, penningtvätt samt en rad nya rambeslut som ska
pressas igenom innan det nya EU-fördraget träder i kraft.
Vi har under året deltagit som experter i utredningar och
hearings. Vi har sammanträffat med flera utredare och givetvis avgett remissyttranden. Även om vi inte lyckats hela
vägen har vi i alla fall tillsammans med andra aktivt bidragit

och godkänd advokatexamen samt obligatorisk efterutbildning. Dessa åtgärder har troligen betytt mycket för denna
positiva utveckling. Också skadestatistiken talar glädjande
nog samma språk.
Det senaste årets samfundsaktiviteter har i hög grad handlat om advokatyrket, advokatrollen, internationell konkurrens och grundläggande kärnvärden. Etiken har varit föremål
för diskussion på avdelningsmöten och fullmäktigemöten, i
styrelsen, på kansliet och på advokatbyråerna. Ett mycket
omfattande arbete har lagts ned av Etikkommittén, kansliet
och styrelsen. Styrelsen skall senare i höst besluta om »nya«
vägledande etiska regler.

Lagstiftningsarbetet
Lagstiftningsarbetet har liksom tidigare varit högt prioriterat
även 2007. Advokatsamfundet är den remissinstans utanför
myndighetssfären som enskilt svarar på flest lagstiftningsförslag. Vi brukar avge cirka 110–120 yttranden varje år. Detta
arbete har dock kommit att bli besvärligare. Remisstiderna
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digitaliserade de administrativa funktionerna. Det har inneburit en betydande effektivisering och kostnadsbesparing.
Därigenom har avgifterna kunnat hållas nere och resurser
frigöras för andra ändamål. Det känns tryggt att veta att vi
har en mycket god och stabil ekonomi. Den möjliggör att vi
ytterligare kan utveckla kansliets tjänster till ledamöterna
och allmänheten samt bredda kunskapsbasen ytterligare.
För trots den 40-procentiga ökningen av antalet verksamma
jurister på advokatbyråer, den tilltagande rörligheten på juristmarknaden, den femdubbling av antalet kurser som ägt
rum, det ökade antalet behandlade disciplinärenden samt den
stora ökning i internationella och nationella kontakter och
projekt, är antalet personer verksamma på kansliet i stort
sett detsamma som för tio år sedan. Detta har varit möjligt
tack vare mycket duktiga medarbetare, investeringar i effektiva administrativa system och omfattande ideellt arbete
från kolleger i styrelser, nämnder och remissgrupper. Utan
det arbetet skulle Advokatsamfundet inte kunna vara den
viktiga organisation som vi idag är.

till att de mest vildsinta förslagen slipats av och nyanserats
till det bättre.
Advokatsamfundets verksamhet har förändrats kraftigt
under några få år. Utrymmet medger inte redovisning av alla
de olika projekt med inriktning på yrkesfrågor, rättssäkerhet
eller rättsbistånd som Advokatsamfundet har engagerat sig i.
Några av dem presenteras längre fram i denna verksamhetsberättelse. Andra kan man läsa om i Tidskriften Advokaten
eller på www.advokatsamfundet.se.

Effektivisering och ökat
antal verksamma jurister
De externa kontakterna har blivit påtagligt fler, intensivare
och viktigare, inte minst med medierna. De nationella frågorna har i stor utsträckning kommit att bli internationella.
Det gäller allt från yrkesfrågor till lagstiftningsfrågor. Detta
är ett uttryck för globaliseringen av rättslivet, en utveckling
som säkert kommer att fortsätta i allt snabbare takt. Den
ställer nya krav på organisationen. Vi har således anpassat
kansliets funktioner för att möta dessa krav. Utgångspunkten
är att alltid vara steget före, och jag tycker också att vi är det.
Vi var banbrytare år 2000 när vi införde digitala akter och

Anne Ramberg
Generalsekreterare
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sveriges advokatsamfund

Sveriges advokatsamfund – i korthet

Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning som remissorgan
och avger yttrande över i stort sett alla förslag till central
lagstiftning. Dessutom deltar samfundet i den offentliga debatten i ämnen som är särskilt angelägna för rättsutvecklingen.
Advokatsamfundet har även givits en i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i fråga om den disciplinära
verksamheten.

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 nio ordinarie ledamöter, nio suppleanter, ordförande och vice ordförande.
Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och
sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna,
utses av regeringen. Disciplinnämnden är helt självständig
i sin verksamhet.Vart tredje år hålls allmänt advokatmöte
då ledamöterna samlas till föredrag och debatter i aktuella
rättspolitiska frågor och yrkesfrågor.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av en generalsekreterare.
I Advokatsamfundets fastighet finns även Juridiska Biblioteket i Stockholm. Juridiska biblioteket är ett av Sveriges främsta
juridiska fackbibliotek med en boksamling på uppemot 50 000
band. 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 Advokatsamfundets tidskrift
Advokaten och driver samfundets webbplatser.

Så styrs
advokatsamfundets verksamhet

Så beviljas inträde
i Advokatsamfundet

Advokatväsendet regleras i 8:e kapitlet rättegångsbalken. Av
1 § framgår att det ska finnas ett allmänt advokatsamfund i
Sverige och att samfundets stadgar fastställs av regeringen.
Endast den som är ledamot av samfundet får använda titeln
advokat.
Av rättegångsbalken framgår att en advokat är skyldig att
följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed framgår
av Vägledande 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 så kallade 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.

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 jur.kand.-examen vid universitet krävs fem års juridiskt
arbete. Under minst tre av dessa fem år ska man ha arbetat
som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen
juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 krävs dessutom att den sökande har avlagt advokatexamen för att
inträde ska beviljas.

Advokatsamfundets ändamål
veriges advokatsamfund är en privaträttslig
sammanslutning, som bildades på enskilt initiativ 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 mer än 4 400
ledamöter. Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har
samfundet till ändamål:

S

• att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en
rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
• att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenheter kommer denna till godo,
• att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt
• att verka för sammanhållning och samförstånd mellan
advokater.

Så fungerar tillsynen
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att följa god
advokatsed. I sin verksamhet är advokaten underkastad
samfundets och justitiekanslerns tillsyn. Advokatsamfundets
kontroll i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplinnämnd.
Ett disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslutning, varning med straffavgift på maximalt 50 000 kronor,
varning eller erinran.

Så organiseras samfundet
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelningar.
Varje avdelning har en lokal verksamhet och egen styrelse.
Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets
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ordföranden har ordet

De etiska reglerna
ses över och moderniseras
D

Foto: B. Forsberg

et gångna verksamhetsåret har utan tvekan präglats
av att arbetet med de nya etiska reglerna nu håller på
att slutföras.
De första skrivna vägledande reglerna om god advokatsed
(VRGA) antogs 1971. År 1984, och efter viss revision 1994,
fick reglerna den lydelse som de har idag. Begreppet god
advokatsed har förstås betydligt längre anor än så och disciplinär verksamhet kom att utövas av det advokatsamfund
som bildades 1887, först av dess styrelse och så småningom
av disciplinnämnden. Hänvisning till god advokatsed sker
i rättegångsbalken alltsedan 1948. Under hela denna långa
tid har detta begrepp utan tvivel kommit att bli den absolut
viktigaste markören för oss advokater.
Vid fullmäktigemötet 2005 togs beslutet att göra en översyn av
de vägledande reglerna. En kommitté har arbetat under ordförandeskap av Bo G H Nilsson samt därutöver Lena Frånstedt Lofalk,
Stefan Ruben, Jörgen Durban, Hans Hjalmers, Lena Isaksson,
Claes Lundblad, Hans Wibom och Börje Samuelsson.
Kommittén överlämnade sitt förslag till styrelsen i november 2007. Därefter har styrelsen vid tre möten arbetat med
detta som sin huvudpunkt. Däremellan har ytterligare överväganden och skrivarbete skett. Det är styrelsen som slutligen
ska anta och utfärda de nya reglerna. Av allt att döma bör de
kunna träda i kraft från och med den 1 januari 2009.
Det förslag som styrelsen nu har redovisat för medlemmarna bygger i huvudsak på kommitténs slutprodukt. Jag vill
för övrigt passa på att framföra ett djupt och uppriktigt tack
till kommittéledamöterna som har lagt ned ett omfattande
och uppoffrande arbete och som har uppvisat stor skicklighet
i de svåra frågeställningar som detta rör.
I några avseenden lämnade kommittén ett huvudförslag samt
därjämte ett alternativt förslag. Även till dessa har styrelsen tagit
ställning och förespråkar den ena eller andra linjen.
I flera fall har det uppkommit resonemang om formuleringar, som dock inte har inneburit någon större skillnad i
uppfattning i sak. Då har ett redaktionsutskott inom styrelsen
fått bearbeta frågan till nästa möte.
Endast i ett avseende – så kallade controlled auctions – var
uppfattningen i styrelsen så delad att det fanns skäl att inte nu
ta ställning. Vi tyckte i stället att ett alternativ till ett förbud
skulle redovisas i form av en möjlig regel som medger att en
byrå i dessa fall och under mycket specifika villkor skulle
kunna företräda flera klienter. Detta förutsätter dock att
byrån söker och beviljas dispens av styrelsen i enlighet med
en noggrant utformad dispensregel.

Vid slutbehandlingen av de vägledande reglerna i styrelsen måste naturligtvis också denna fråga föras till ett
avgörande.
Utan att föregripa den diskussion som ändå kan återstå, vill
jag hävda att de regler som vi nu får är något att känna tillfredsställelse och stolthet över. Som jag nämnde är advokatens
etiska regler något som är oupplösligt sammankopplat med vår
särställning och vårt speciella varumärke. Detta är också något
som de övriga aktörerna i rättssamhället fäster stor vikt vid.
Vi kan nu visa upp ett utbyggt och omfattande regelverk
som tar sin utgångspunkt i portalparagrafens beskrivning
av advokatens kärnvärden; trohet och lojalitet mot klienten,
oberoende och integritet.
Advokatetiken har genom detta arbete både skärpts och
moderniserats. Det blir inte sämre av att vi nu avser att erbjuda
generös utbildning om de nya reglerna. Som hittills kommer
naturligtvis de som söker inträde i samfundet att få undervisning
om reglerna i samband med advokatutbildningen.
Tomas Nilsson
Ordförande

8

Status och trender
under 2007

Maria Billing, chefsjurist
och huvudstyrelsens
sekreterare

Stockholmsavdelningen har under den senaste tjugoårsperioden
ökat med inte mindre än cirka 133 procent.

»Under år 2007 var det en stark tillväxt bland
de biträdande juristerna. Trenden att andelen
kvinnliga biträdande jurister ökar starkt håller i sig
från 2006«, säger Maria Billing, chefsjurist och
huvudstyrelsens sekreterare.

Biträdande jurister
Tillväxten bland biträdande juristerna är stark. Under 2007
ökade antalet med 221 eller 17 procent. Ökningen var tydligast bland kvinnorna som ökade med 18 procent (123).
Antalet män ökade med 15 procent (98). Vid utgången av
2007 fanns det sammanlagt 1 556 biträdande jurister. En
majoritet är kvinnor, 800 eller drygt 51 procent, medan 756
är män, cirka 48 procent.

Inträdesärenden 2007
Under året slutbehandlade styrelsen 219 ansökningar om inträde i samfundet (126 män och 93 kvinnor), jämfört med 249
föregående år. Av dessa bifölls 209 (233 föregående år). Grund
för avslag var i fyra fall att sökanden inte uppfyllde kravet på
kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes föreligga,
i fem fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet och i ett fall att
sökanden inte uppfyllde de formella kraven.

De biträdande juristerna fördelar sig
på de olika avdelningarna på följande sätt:

Stockholm
Västra
Södra
Mellersta
Östra
Norra
Utland
Summa

Ledamöter i Advokatsamfundet
Den 31 december 2006 hade Advokatsamfundet 4 409 ledamöter. Under 2007 har antalet ledamöter ökat med 26 till
sammanlagt 4 435. Av dessa är 922 kvinnor och 3 513 män. Av
nettoökningen med 26 ledamöter var 4 män och 22 kvinnor.

2007

2006

969
204
185
55
33
36
74
1 556

820
177
177
48
28
39
46
1 335

Advokaterna fördelar sig på avdelningarna på följande sätt:

2007
Stockholm 2 018
Västra
729
Södra
706
Mellersta
352
Östra
297
Norra
234
Utland
99
Summa
4 435

2006
2 019
726
691
354
296
234
89
4 409

06-07*
-1
+3
+15
-2
+1
+/-0
+10
26

1997
1 419
607
543
331
302
230
56
3 488

eu-advokater

1987

Vid utgången av 2007 fanns det 14 eu-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men auktoriserade i ett annat
land. Av dessa var hälften kvinnor och hälften män. Trenden
är att antalet eu-advokater ökar. År 2005 fanns det 10 euadvokater och 2003 var siffran 3.

867
439
379
250
244
181
2 360

Kvinnor i yrket
Andelen kvinnor i advokatyrket ökar. Av det totala antalet
ledamöter är drygt 21 procent kvinnor (922 av 4 435). Av den
totala nettoökningen om 26 ledamöter var 22 kvinnor. Av byråinnehavarna är drygt 22 procent kvinnor (233 av 1 078). För
andra året i rad översteg antalet kvinnliga biträdande jurister
antalet manliga.

* Förändring i antal mellan 2006 – 2007

Det senaste året hade advokatkåren en mycket begränsad
tillväxt. En viktig förklaring till det är att det rått en stark högkonjunktur som lett till en stor rörlighet på arbetsmarknaden
för jurister med många utträden från samfundet. Sett på längre
sikt är dock bilden en annan av advokatkårens utveckling. För
tjugo år sedan, 1987, hade Advokatsamfundet 2 360 ledamöter.
Tio år senare, 1997, fanns det 3 488 ledamöter och vid utgången
av år 2007 var siffran 4 435. Det innebär en ökning med 2 075
advokater eller cirka 88 procent på tjugo år. Antalet ledamöter i

Byråstorlek
Mindre advokatbyråer utgör en stor andel av landets byråer. Av
Sveriges totalt 1600 advokatbyråer var 1 075 enmansbyråer, vilket
motsvarar 67 procent. På 454 advokatbyråer fanns det mellan 2–10
advokater. Endast 8 byråer hade fler än 70 jurister.
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Advokatsamfundets styrelse
A

100 ärenden; inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar,
arvodesärenden och remisser.
I anslutning till styrelsemötet brukar samfundet gästas av
personer från rättsväsendet och närliggande områden, bland
andra justitieminister Beatrice Ask, generaldirektören på
Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar och rättschefen på
justitiedepartementet Olle Abrahamsson. Styrelsen har också
besökt riksåklagaren.

dvokatsamfundets styrelse består av ordförande,
vice ordförande och nio andra ledamöter jämte nio
suppleanter. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per år.
Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av
presidiemöten. Cirka tio dagar innan styrelsemötet äger rum
läggs alla handlingar till de ärenden som ska behandlas på
mötet ut i ett datarum på nätet. Vid två tillfällen under året
brukar mötena även faktiskt ske på nätet.
En föredragningslista till ett styrelsemöte innehåller cirka

Catharina Wikloff
F. 1952. Advokat 1986, Rosengrens
Advokatbyrå i Göteborg, Göteborg

Ghita Hadding-Wiberg
F. 1958. Advokat 1993
Stockholms Advokatbyrå, Stockholm

Jan Lindblad
F. 1950. Advokat 1984
Advokatfirman Luterkort, Malmö

Claes Langenius
F. 1962. Advokat 1994, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co, Stockholm

Jan Save
F. 1944. Advokat 1973
Advokatfirman Hammar, Uddevalla

Fredrik Sandberg
F. 1951. Advokat 1994, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog, Mora

Lars Edlund
F. 1952. Advokat 1985
Grönberg Advokatbyrå, Stockholm

Per Sandell
F. 1960. Advokat 1993
Advokat Per Sandell, Malmköping

Göran Rise, adjungerad
F. 1940. Advokat 1985, Advokatfirman
Göran Rise, Nueva Andalucia (Malaga)

Lili-Ann Tapper Tullborg
F. 1958. Advokat 2003
Advokatfirman Lindahl, Göteborg

Lena Blixt
F. 1960. Advokat 1993, Advokatfirman Ahlbeck & Blixt, Örebro

SUPPLEANTER
Magnus Wallander
F. 1952. Advokat 1982, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, Stockholm

Anders Forkman
F. 1964. Advokat 1996
Advokatfirman Vinge, Malmö

Anna Steén
F. 1972. Advokat 2001
Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö

Christer Wahlgren
F. 1947. Advokat 1980, Amber
Advokater Halmstad, Halmstad

ORDINARIE
Tomas Nilsson, ordförande
F. 1951. Advokat 1983
Sju Advokater, Stockholm
Anders Ahlm, vice ordförande
F. 1956. Advokat 1989, Berglund och
Co Advokatbyrå, Göteborg
Torgny Wetterberg
F. 1961. Advokat 1991
Advokatfirman Södermark, Stockholm
Ulf Nordekvist
F. 1954. Advokat 1985
Advokatfirman Ulf Nordekvist, Luleå
Bengt Ivarsson
F. 1963. Advokat 1994
Kihlstedts Advokatbyrå, Linköping

Lena Isaksson
F. 1958. Advokat 1995
Advokat Lena Isaksson, Umeå
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Dan Person, adjungerad
F. 1962. Advokat 1993, Magnusson
Advokatbyrå, Warszawa
Maria Billing
F. 1962. Chefsjurist och
huvudstyrelsens sekreterare

rättspolitik

Advokatsamfundet
mitt i integritetsdebatten
»Ett paradigmskifte«. Så beskrev Advokatsamfundets generalsekreterare det under
året genomförda nya hemliga tvångsmedlet
preventiv avlyssning. Den personliga integriteten
debatterades som aldrig förr under 2007. Och
Advokatsamfundet stod mitt i debatten.

möjlighet att bugga medieredaktioner vid misstankar om
att det bedrivs allvarlig brottslig verksamhet där. För att
värna meddelarskyddet beslutade justitieutskottet att det
inte under några förhållanden ska vara möjligt att bugga
medieredaktioner.

Nya uppgifter för
försvarsunderrättelsetjänsten

2007 var integritetsdiskussionernas år. Riksdagen fattade,
trots hård kritik från bland annat samfundet, beslut om hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel. Propositionen om att låta Försvarets radioanstalt avlyssna all tele- och
datortrafik över gränsen, i etern och i kabel, stoppades dock
tillfälligt av en stor riksdagsminoritet. I slutet av året kom ett
betänkande om lagring av teletrafikdata, och under hela året
arbetade Integritetsskyddskommittén med sin genomgång av
skyddet för den personliga integriteten.

I januari 2007 lämnade regeringen en lagrådsremiss om nya
uppgifter för försvarsunderrättelsetjänsten och Försvarets
radioanstalt, FRA. Enligt förslaget skulle den yttre försvarsunderrättelsetjänsten inte längre bara syssla med »yttre
militära hot«, utan med »yttre hot«. Försvarets underrättelseverksamhet får därmed mandat också att till exempel
kartlägga terrorister och flyktingströmmar.
I remissen ingick också det hårt kritiserade förslaget att
låta Försvarets radioanstalt, FRA, avlyssna all tele- och internettrafik över landets gränser. Den förra regeringen drog
tillbaka just ett sådant förslag efter massiv kritik.
Advokatsamfundet var starkt kritiskt till förslaget. I tidskriften Advokaten skrev generalsekreteraren att:
»Det handlar i själva verket om en preventiv avlyssning av
gigantiska mått. En avlyssning där ingen domstolsprövning är
förhanden, där ingen självständig, oberoende förhands- och
efterkontroll äger rum, och där effektiva rättsmedel saknas
vid överträdelser.(...)«
»Inte bara den enskilde i Sverige har anledning att reagera.
Också alla utländska och svenska journalister, advokater,
klienter, polis, åklagare, säkerhetspolis och politiker måste
inse att allt de säger kan vara avlyssnat. Begrepp som advokatsekretess och meddelarskydd riskerar att få ett illusoriskt
innehåll.« (Anne Ramberg, Advokaten nr. 2, 2007)
En proposition togs fram under våren men stoppades
åtminstone tillfälligt i riksdagen. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bildade tillsammans en tillräckligt
stor minoritet för att kunna förklara förslaget vilande i ett
år enligt regeringsformens regler om lagar som inskränker
mänskliga fri- och rättigheter.
Anne Ramberg kommenterade åter förslaget i Advokaten
nr. 9, 2007:
»Frågan är om inte detta år borde användas till att aktivt
lyssna på de personer som redan idag kan berätta vad som
har pågått och pågår inom FRA. Jag har kontaktats av flera
personer med insyn i denna verksamhet, alla indikerande att
en sanningskommission borde inrättas innan någon lagstif-

Buggningsdebatten
Förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel, som
förklarats vilande av en minoritet i riksdagen under 2006, fick
snabbt nytt liv. I februari yttrade sig Advokatsamfundet över
betänkandet Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, med mera, en bearbetning av
förslagen från 2006. »Bättre men inte bra«, sammanfattade
samfundet sina synpunkter i ett pressmeddelande.
I utredningen föreslogs bland annat att personer som
utsatts för till exempel hemlig avlyssning i efterhand ska
underrättas om detta.
»Underrättelseskyldigheten är en viktig rättssäkerhetsgaranti, men förslaget omgärdas av allt för många reservationer«, kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare.
Advokatsamfundet vände sig i remissvaret bland annat
emot allt för omfattande sekretessregler, och att underrättelseskyldigheten bara föreslogs gälla vid misstankar om brott
som omfattas av förundersökning.
Advokatsamfundet kritiserade också förslaget att den
nämnd som ska kontrollera tvångsmedelsanvändningen
placerats under regeringen. Om ett nytt tillsynsorgan ska
inrättas borde det enligt Advokatsamfundet ligga under
riksdagen för att öka den parlamentariska kontrollen över
tvångsmedelsanvändningen.
I november fattade riksdagen så beslut om införandet av
preventiva tvångsmedel och buggning. På vägen hann justitieutskottet ändra på lagförslaget. I propositionen fanns en
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Advokatsamfundet välkomnade kommitténs betänkande
och skrev i sitt remissvar:
»Advokatsamfundet anser att Integritetsskyddskommittén
har gjort ett utmärkt arbete och delar i allt väsentligt kommitténs bedömningar.
Advokatsamfundet önskar påtala vikten av att kommitténs
synpunkter och analyser beaktas av regeringen i det framtida
lagstiftningsarbetet.«
I januari 2008 kom Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande. Kommittén vill bland annat komplettera regeringsformen med ett stadgande som säger att varje medborgare
är skyddad gentemot det allmänna mot intrång som sker
i hemlighet eller utan samtycke och som i betydande mån
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden. I praktiken innebär det att alla
integritetsbegränsande åtgärder måste prövas mot proportionalitetsprincipen och underställas den särskilda procedur
som regeringsformen föreskriver vid rättighetsinskränkande
lagstiftning. Integritetsskyddskommittén vill också förbjuda
integritetskränkande fotografering.

tare ens överväger att sjösätta detta missfoster, vars viktigaste
existensberättigande enligt FRA synes vara att kunna byta
information med andra säkerhetstjänster.«

Datalagringsdirektivet
Under hela 2007 pågick också diskussioner om EU-direktivet
om lagring av trafikdata. I november kom så ett förslag från
utredaren Gudrun Antemar. I betänkandet föreslog hon att
trafikuppgifter från telefonsamtal, internetanvändning och
e-post ska lagras hos teleoperatörerna i ett år, och därefter
förstöras. Uppgifterna som sparas ska kunna svara på vem
som kommunicerat med vem och hur länge. Innehållet i
ett e-postmeddelande eller telefonsamtal får däremot inte
lämnas ut.
Under hela processen med EU-direktivet hade Advokatsamfundet varnat för farorna med att på detta vis lagra
integritetskänsliga uppgifter om enskilda personer.
»Det är en av Sverige initierad lag, som innebär att alla
elektroniska trafikdata ska sparas; det vill säga med vem,
hur och när någon kommunicerar. För de stora grupper av
personer som via sina mobiler ständigt är uppkopplade på
nätet fungerar telefonen dessutom som en GPS. Det reser
en lång rad mycket svåra frågor«, skrev Anne Ramberg i
Advokaten nr. 9 2007.
Utredningsförslaget kommer att fortsätta behandlas under
2008.

Integritetsskyddskommitténs förslag kommer att behandlas
under 2008.

Ett år av integritetsdebatt
2007 blev på grund av alla förslag för att effektivisera
brottsbekämpningen och öka säkerheten ett år av intensiv
integritetsdebatt. I en rad debatter, i remissvar och i intervjuer
i TV, radio och tidningar betonade Advokatsamfundets företrädare vikten av att väga behoven av de olika åtgärderna
mot skyddet för medborgarnas personliga integritet.
Också Advokatsamfundets journalistpris 2007 gick i
integritetsskyddets tecken. Priset delades ut till debattören
Pär Ström, integritetsombudsman vid tankesmedjan Den
nya välfärden.
Journalistpriskommittén skrev i sin motivering: »Pär Ström
får priset för sina insatser i debatten om övervakningssamhället och den personliga integriteten. Som debattör, opinionsbildare, författare och integritetsombudsman uppmärksammar Pär Ström oss på vilka långtgående konsekvenser som
politiska beslut fattade i det vällovliga syftet att bekämpa
brottslighet kan få.«
I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingick 2007
Lena Frånstedt Lofalk, advokat, Stig Fredrikson, Sveriges Television, och Staffan Levén, Hovrätten för Västra Sverige.

Integritetsskyddskommitténs arbete
Den parlamentariska Integritetsskyddskommittén tillsattes
i april 2004 för att ta ett helhetsgrepp på lagstiftning som
rör den personliga integriteten, till exempel om avlyssning
och övervakningskameror. Kommittén fick bland annat
i uppgift att överväga om regeringsformens 2 kap 3 § om
integritetsskydd behövde förändras. I mars 2007 konstaterade kommittén i ett delbetänkande att integritetsskyddet är
bristfälligt reglerat på en rad rättsområden, mycket på grund
av att integritetsskyddsaspekterna inte beaktas tillräckligt när
lagstiftningen utarbetas.
Vanliga brister i skyddet för den personliga integriteten är
enligt delbetänkandet:
• Otillräcklig analys av de integritetsskadliga effekterna
när ny lagstiftning föreslås.
• Uteblivna eller schablonartade proportionalitetsbedömningar.
• En tendens att korta utredningstider och att ersätta
kommittébetänkande med interna departementspromemorior.
• Ett svagt intresse för att analysera konsekvenserna
för integritetsskyddet vid effektiviseringar av statsförvaltningen.
• Bristfällig redovisning av skälen till att integritetsskyddet
prioriteras ned i förhållande till andra intressen.
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Advokatsamfundets engagemang
i rättsutvecklingen ökar
Ett av Advokatsamfundets ändamål är, enligt
stadgarna, att följa rättsutvecklingen och verka
för att samfundets erfarenhet kommer denna till
godo.

för att västvärlden avser att värna om den personliga integriteten. Man kan konstatera att i länder med låg personlig
integritet är korruptionen utbredd och därmed rättssäkerheten urholkad.«

Åklagare och advokater
diskuterade rättssäkerhetsfrågor

A

dvokatsamfundet arbetar rättspolitiskt på en
rad sätt, bland annat genom täta kontakter med olika
myndigheter, medverkan i utredningar och deltagande i
seminarier och debatter.

Representanter för advokatkåren och åklagarväsendet, med
riksåklagare Fredrik Wersäll, möttes den 4 oktober på Advokatsamfundet för att diskutera aktuella frågor och utbyta
praktisk erfarenhet.
På mötet diskuterades särskilt rättssäkerhetsfrågor under
förundersökningen. På dagordningen fanns följande diskussionspunkter:

Kontakter med regering och riksdag
Torsdagen den 25 januari besökte justitieminister Beatrice
Ask, statssekreterare Magnus G. Graner samt ledande tjänstemän från justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund.
Vid besöket träffade de Advokatsamfundets styrelse. Vid
mötet informerade man varandra i aktuella rättsfrågor och
frågor som rör advokater.
Under året följde sedan en rad möten med företrädare för
regering och riksdag. I samband med propositionen »En
anpassad försvarsunderrättelsetjänst« medverkade generalsekreteraren bland annat i flera riksdagsutfrågningar. I
oktober besökte företrädare för Advokatsamfundet finansdepartementet för att diskutera penningtvättdirektivet, och
i december träffade Anne Ramberg och advokat Thomas
Olsson representanter för justitiedepartementet angående
EU:s arresteringsorder.

• när kan/bör försvarare förordnas under förundersökningen – vikten av biträde vid första förhöret,
• partsinsyn under förundersökning – löpande information
till försvararen,
• kvalitetssäkring av förundersökningsmaterialet – ett
ömsesidigt ansvar?
• yppandeförbud – behov, effekt och frekvens.
Mötet var det första i en serie seminarier där representanter
för de båda yrkesgrupperna träffas för att diskutera frågor
och problemställningar som finns i yrkesvardagen. Seminarieserien ingår i sin tur i ett gemensamt utvecklingssamarbete
som pågår mellan advokatkåren och åklagarväsendet.
Diskussionen leddes av Advokatsamfundets ordförande
Tomas Nilsson. Från samfundet deltog också Johan Sangborn, stf. chefsjurist.

Fri- och rättigheter
Den 22 augusti ordnades, för femte året i rad, Centrum för
rättvisas Fri- och rättighetsinternat. Under några dagar fick
som vanligt juriststudenter delta i debatter, processpel och
seminarier tillsammans med andra studenter och ledande
jurister på fri- och rättighetsområdet.
Advokatsamfundets generalsekreterare medverkade vid
seminariet, och talade under rubriken »Varför bry sig om
den personliga integriteten?«. I sitt anförande sa hon bland
annat: »En rättsstat kännetecknas av att den enskilde åtnjuter
skydd mot statens maktutövning. Rättssäkerheten avser att
systematiskt skydda mänskliga rättigheter. Personlig integritet är en sådan rättighet. Intrång i denna rättighet kräver
att det sker genom lag, att de är nödvändiga, att ett behov
finns, att de kommer att bli effektiva och slutligen att de är
proportionella. Den senaste tidens händelser har inte talat

Svensk Juriststämma
Den 4–5 december hölls Svensk Juriststämma i Göteborg, där
Advokatsamfundet arrangerade ett av huvudseminarierna
»Hoten mot rättsväsendet – hur möter vi dem?«.
Hoten mot rättsväsendet blir enligt seminariedeltagarna allt
allvarligare. För att vända utvecklingen måste flera insatser
göras från rättsväsendets aktörer. Det var en gemensam
uppfattning bland deltagarna vid det seminarium som Advokatsamfundet arrangerat.
Vid seminariet medverkade bland andra Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson, riksåklagare Fredrik
Wersäll och Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.
Moderator var Anne Ramberg
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Riksdagshuset. Foto: S. Arndt

Stefan Lindskog blev ordförande i Advokatsamfundet den
1 juli 2004 och spelade en framträdande roll i diskussionerna
om det advokatetiska regelverket. Senare under 2007 utsågs
Stefan Lindskog till justitieråd.

EBM-dagarna
Vid Ekobrottsmyndighetens årliga EBM-dagar i december deltog
Advokatsamfundets generalsekreterare vid ett panelsamtal om ekobrottsbekämpning ur ett medborgarperspektiv, tillsammans med
bland andra Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén.
Under EBM-dagarna presenterade generaldirektör Gudrun
Antemar EBM:s nyinrättade forensiska råd. Rådet ska bistå
myndigheten med kunskaper om brottsligheten och brottslingarna och hjälpa till att identifiera nya riskområden för ekonomisk
brottslighet. I rådet ingår advokat Axel Calissendorff med lång
erfarenhet av juridisk rådgivning och processer i näringslivet.

Årsmöten
I slutet av mars höll Advokatsamfundets sju lokalavdelningar
sina årsmöten. Förutom årsmötesförhandlingar och information om samfundets verksamhet hölls i år en rad hearings
om advokatetik.
Representanter från den sittande Etikkommittén fanns
med vid årsmötena för att presentera kommitténs förslag till
nya etiska regler. Ledamöterna fick också chansen att lämna
sina synpunkter.
Vid samtliga årsmöten medverkade också representanter för Advokatsamfundets ledning för att presentera
samfundets verksamhet. Anne Ramberg medverkade vid
Stockholmsavdelningens, Västra avdelningens, Östra avdelningens och Utlandsavdelningens årsmöten. Dåvarande
ordförande Stefan Lindskog deltog i Mellersta avdelningens och Södra avdelningens årsmöten, och dåvarande
vice ordförande Tomas Nilsson vid Norra avdelningens
årsmöte.

Domstolsväsendet
Generalsekreteraren är ledamot av tjänsteförslagsnämnden
och deltar i utredningen »Förtroende och kvalitet i domstolarna« som startade sitt arbete 2007. Under året har representanter för samfundet sammanträffat med Domstolsverkets
utredningsgrupp, som arbetar med att skapa en domarskola
och givit denna synpunkter.

Advokatsamfundet fyllde 120 år
I samband med Advokatfullmäktige i juni firade Advokatsamfundet sitt 120-årsjubileum på Nalen i Stockholm. Fullmäktige,
Advokatsamfundets styrelse samt en rad särskilt inbjudna
deltog i festligheterna.

Fler av generalsekreterarens åtaganden 2007:
10 jan. Möte med utredningen om 1952 års tvångsmedelslag,
angående en eventuell förlängning av lagen.

Ny ordförande
Vid fullmäktige valdes Tomas Nilsson till ny ordförande i
Advokatsamfundet. Han efterträdde Stefan Lindskog. Tomas
Nilsson är född 1951 och arbetar huvudsakligen med brottmål, bland annat ekobrottmål. Tomas Nilsson har arbetat
som advokat sedan 1983 och på advokatbyrån Sju advokater
sedan den bildades 1990.

11-12 jan. Det finska advokatsamfundets advokatdagar.
22 jan. Debatt på Pressklubben under rubriken »Buggade
redaktioner – snart är hotet verklighet«.
5–9 feb. Vingeveckan på advokatfirman Vinge, talar om
advokatens yrkesroll.
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13 mars. Rättspolitisk debatt i Karlskrona med anledning av
justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt.

MEDVERKAN I UTREDNINGAR
Advokatsamfundet har under 2007 medverkat i följande
utredningar, nämnder och kommittéer:

16 mars. Debatt arrangerad av Stiftelsen affärsjuridik i
Göteborg under rubriken »Näringslivets förtroende för
rättsväsendet«.

• Utredningen om ett enklare aktiebolag
• Referensgrupp för regeringsuppdrag att följa upp
användningen och konsekvenserna av den nya

20 mars. Justitieutskottets hearing om propositionen »En
anpassad försvarsunderrättelsetjänst«.

lagstiftningen om elektroniska kommunikationstjänster
med mera inom psykiatrisk tvångsvård

27 mars. Moderata justitiekommitténs seminarium »Den
personliga integriteten«.

• Utredningen om överföring av vissa socialförsäkringsuppgifter till trafikförsäkringen

12 april. Försvarsutskottets utfrågning om propositionen
»En anpassad försvarsunderrättelsetjänst«.

• Kronofogdemyndighetens insynsråd

24 april. Diskussion med justitiekanslern om advokaternas
tystnadsplikt i förhållande till meddelarskyddet.

• Rättshjälpsnämnden

21–22 maj. Åklagardagarna.

• Referensgrupp för försöksverksamhet med videokonfe-

• Referensgrupp angående allmän översyn av rättshjälpslagen
• Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
rens i allmän domstol

24 maj. Möte i Borås juristförening på temat »En yrkesroll
i förändring«.

• Rådet för flykting- och invandringsfrågor
• Miljöansvarsutredningen

9 juni. Tal till nyutexaminerade jurister vid Sällskapet Lundajuristers högtidsdag.

• Anhörigkommittén
• Utredningen om behandling av personuppgifter vid

11 juni. Möte med utredaren Gudrun Antemar angående
hennes utredning om datalagringsdirektivet.

allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar
samt hyres- och arrendenämnder
• Utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda

22 aug. Tal till juriststudenter på Centrum för rättvisas Frioch rättighetsinternat. Rubriken på talet är »Varför bry sig
om den personliga integriteten?«.

• Utredningen om tillsynen över polis- och åklagarväsende
• Domarutredningen
• Patentfördragsutredningen

6 sep. Möte med riksåklagaren.

• Utredningen om översyn av personuppgiftslagen

26 sep. Möte med Domstolsverket angående timkostnadsnormen.

• Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare
• 2002 års vårdnadskommitté

3 okt. Sammanträffande med Hong Kongs justitieminister.

• Kommittén för en ny kriminalvårdslag

4 okt. Seminarium på utrikesdepartementet med internationella domstolens president Rosalyn Higgins.

• Utredningen om uppköpserbjudanden
• Arbetsgrupp för efterforskning av i Östersjön förlista
och försvunna fartyg och deras besättningar

4 okt. Möte med Åklagarmyndigheten på Advokatsamfundet.

• Fjärrvärmeutredningen

8 okt. Möte med finansdepartementet angående penningtvättdirektivet.

• Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i

13 nov. Möte med företrädare för Riksrevisionen angående
effektiviteten i rättsväsendet

• Utredningen om utbildning av kontakttolkar

22 nov. Seminarium vid Stockholms universitet under rubriken »Juridiken och visselblåsaren – om intressekollisioner
i avtalsrelationer«.

• Utredningen om en ny häkteslag

internationella situationer
• Internutredningsutredningen
• Utredningen om översyn av vissa bestämmelser i 14 och
15 kap BrB ur ett IT-perspektiv
• Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid

26 nov. Möte med Domstolsverket angående inrättandet av
en domarskola.

tingsrätt
• Referensgrupp – rättsmedel vid offentlig upphandling

3 dec. Möter tillsammans med advokat Thomas Olsson
representanter för justitiedepartementet angående EU:s arresteringsorder.

• Kronofogdemyndighetens intressentråd

4 dec. Svensk Juriststämma i Göteborg.

• Utredningen om förtroende och kvalitet i domstolarna

12 dec. Ekobrottsdagarna.

• Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen

• Utredningen om domstolarnas roll vid handläggning
av ärenden
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Anders vill
värna rättsstaten

Stort intresse
för advokatetiken

Anders Forkman har arbetat som advokat i
tolv år, trots detta räknas han till gruppen unga
jurister. »Det tar tid innan man blir tagen på
allvar«.

Advokat Bo Ahlenius möter i sin roll som
kursledare och examinator många unga jurister
på väg att bli advokater. Han imponeras av hur
väl de hanterar och resonerar om advokatetiken.

»Advokatyrket är nog det enda yrket där man fortfarande
räknas som ung när man är över 40. Det är lite speciellt för
den här yrkesgruppen«, säger han.
Anders Forkman tror att det har med gamla traditioner
att göra. Han har själv, liksom flera kollegor till honom,
upplevt att det kan ta tid innan man blir tagen på allvar av
äldre kollegor.
»Det hände att man var tvungen att bevisa vad man gick
för trots att man hade erfarenhet och hade arbetat förhållandevis länge i branschen«, säger han.
Anders Forkman är även ledamot i Advokatsamfundets styrelse och för honom innebär ledamotsuppdraget en möjlighet
att se advokatrollen ur andra vinklar än det affärsjuridiska
perspektivet. Han uppskattar särskilt advokatens roll i rättssystemet, en roll som handlar om att värna rättsstaten.
»Sverige har aldrig haft ett reellt hot mot rättssäkerheten.
Vi är lite bortskämda och ser demokrati och rättssäkerhet
som självklarheter. När rättsstaten hotas i andra länder är
det advokaterna som står på barrikaderna för att upprätthålla grundläggande demokratiska principer. Det är lätt att
glömma det ansvaret i ett stabilt land som Sverige«, säger
Anders Forkman.

»För många biträdande jurister blir examenskurserna en ny
upplevelse. De inser att deras arbete har två dimensioner. Det
handlar inte bara om att vara en duktig jurist, utan också
om att förpacka kunskaperna i advokatpaketet, där etiken
är grundläggande«, säger Bo Ahlenius om sin roll som lärare
i advokatyrkets etik.
Han påpekar att det viktigaste för honom som lärare är
att väcka ett intresse och skapa förståelse för advokatetikens
syfte, inte att traggla enskilda regler.
Etik är ett hett ämne överallt i samhället idag och diskuteras mer än när Bo Ahlenius var ung. Det ger effekt också
på de unga juristerna.
»Intresset för och kunskapen om advokatetiken är stort hos
den yngre delen av advokatkåren«, säger Bo Ahlenius.
Som ledamot i disciplinnämnden tycker han sig också se
resultatet av det intresset. Det är ovanligt att unga advokater
drar på sig disciplinanmälningar på grund av slarv eller iver.
Som examinator får han emellanåt förhöra de jurister som
han själv undervisat på delkurs 1.
»Då blir jag extra glad när jag märker att de lyssnat och
förstått. De är fantastiskt duktiga och kan resonera väldigt
moget om etiska dilemman.«

Anders Forkman
Född: 1964. Ledamot av styrelsen sedan 1 juli 2007.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik, fastighetsrätt och
företagsförvärv.

Bo Ahlenius
Född: 1947. Ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd,
kursansvarig på Advokatexamen delkurs 1 och examinator vid
advokatexamen. Verksamhetsinriktning: allmän affärsjuridik,
bolags-, avtals- och insolvensrätt.
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Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring
etthundra remisser i lagstiftningsärenden.
Samfundet yttrar sig i allt från frågor som rör
rättssäkerhetsgarantier vid användandet av
hemliga tvångsmedel till hur domarbanan bör ser
ut i framtiden.

Advokatsamfundet kritiserade också förslaget att den
nämnd som ska kontrollera tvångsmedelsanvändningen
placerats under regeringen. Om ett nytt tillsynsorgan ska
inrättas borde det enligt Advokatsamfundet ligga under
riksdagen. På detta vis ökar den parlamentariska kontrollen
över tvångsmedelsanvändningen.
Förslagen om underrättelseskyldighet och ett särskilt tillsynsorgan för hemliga tvångsmedel innebär ett steg framåt för rättssäkerheten jämfört med tidigare utredningar. Advokatsamfundet
var dock fortsatt tveksamt till delar av förslaget.

H

är är några av de yttranden som Advokatsamfundet
lämnade under 2007. Samtliga remissyttranden finns
att läsa på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Advokatsamfundet tycker.

Delbetänkade om den
personliga integriteten ﬁck beröm
I Advokatsamfundets yttrande över delbetänkandet Skyddet
för den personliga integriteten – Kartläggning och analys
(SOU 2007:22) ansåg samfundet att Integritetsskyddskommittén hade gjort ett utmärkt arbete och delade i allt väsentligt kommitténs bedömningar.
Advokatsamfundet påtalade dock vikten av att kommitténs
synpunkter och analyser beaktas av regeringen i det framtida
lagstiftningsarbetet.
Förslaget att inrätta någon form av råd eller nämnd med
uppgift att övergripande följa lagstiftningen som berör den
personliga integriteten välkomnades av Advokatsamfundet.
Samfundet delade dock Integritetsskyddskommitténs förslag
om att utformningen av ett sådant nytt organ på integritetsskyddsområdet kunde avvakta till kommitténs slutbetänkande.

Internetoperatörer
bör inte stänga av användare
Advokatsamfundet yttrade sig över departementspromemorian Musik och film på internet – hot eller möjlighet?
(Ds 2007:29). Samfundet avstyrkte utredarens förslag.
Advokatsamfundets huvudsakliga kritik mot förslagen var
att de ger allt för vidsträckta rättigheter och skyldigheter till
internetleverantörerna. Dessutom finns en rad svåra frågor
om avgränsningar och definitioner som måste klaras ut.
Nej till ändringar av
tryck- och yttrandefriheten
Det saknas tillräckliga skäl för att ändra den nuvarande
ordningen för tryck- och yttrandefrihet. Det skrev Advokatsamfundet i sitt remissvar till Tryck- och yttrandefrihetsberedningens betänkande Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och
yttrandefriheten (SOU 2006:96).
Beredningen lämnade tre olika förslag. Advokatsamfundet
avstyrkte de så kallade mellan- och minimialternativen. I första
hand borde man arbeta vidare på att modernisera det nuvarande
systemet, men Advokatsamfundet ansåg att man i andra hand
kan använda det så kallade maximialternativet.

Förslag om öppnare domarbana
När Advokatsamfundet yttrade sig över departementspromemorian En mer öppen domarutbildning (DS 2007:11)
välkomnade samfundet promemorians förslag på en mer
och öppen domarutbildning. Samtidigt ville samfundet gå
längre och avskaffa dagens domarbana. I likhet med den
så kallade Regnerska utredningen (SOU 2003:102) skulle
man helt kunna lägga ner domarbanan och i stället tillsätta
domare efter meriter inom andra juridiska fält, ansåg Advokatsamfundet.

En förbättring – men inte bra, tyckte samfundet om
betänkandet »Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid
användandet av hemliga tvångsmedel«
Förslagen i betänkandet Ytterligare rättssäkerhetsgarantier
vid användandet av hemliga tvångsmedel (SOU 2006:98)
innebär en förbättring jämfört med tidigare utredningar.
Men fortfarande återstår stora problem. Det ansåg Sveriges
advokatsamfund i sitt remissvar.
I utredningen föreslogs bland annat att personer som
utsatts för till exempel hemlig avlyssning i efterhand ska
underrättas om detta. Advokatsamfundet vände sig bland
annat emot allt för omfattande sekretessregler och att underrättelseskyldigheten bara föreslogs gälla vid misstankar om
brott som omfattas av förundersökning.

Stark kritik mot förslag till genomförande
av det tredje penningtvättdirektivet
Advokatsamfundet framförde stark kritik när man yttrade
sig över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättdirektivet (SOU 2007:23). Syftet med förslagen i betänkandet
är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används
för penningtvätt och finansiering av terrorism.
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manhängande undantaget från editionsplikt, Auktorisation
av patentombud (SOU 2007:27).
Däremot tillstyrkte Advokatsamfundet utredningens förslag om auktorisation av patentombud och att patentombud
ska omfattas av lagstadgad tystnadsplikt.
Advokatsamfundet tillstyrkte även de föreslagna ändringarna i sekretesslagen och förslaget att inte låta frågeförbud
och undantag från editionsplikt omfatta utredningar av
konkurrensverket.

I sitt yttrande konstaterade Advokatsamfundet att Sverige är skyldigt att genomföra direktivet. De sakliga skälen
för att inordna advokater under penningtvättregleringen
har samfundet tidigare starkt kritiserat. Samfundet påtalade att den tidigare framförda kritiken fanns kvar med
oförminskad styrka. Advokatsamfundet konstaterade
dock med tillfredsställelse att utredningen i sitt förslag
ändå synes ha förståelse för de argument som framförts
och för advokatyrkets särställning i vissa avseenden;
en del av de möjligheter till undantag för advokater
som direktivet medger hade tagits till vara i förslaget.
Advokatsamfundet påpekade i yttrandet att åtgärderna
för att stärka insatserna mot penningtvätt och terrorism
präglats av att reformer genomförts i allt för snabb takt
och utan tillräcklig utredning om behovet och effekterna
av lagstiftningen.
Advokatsamfundet rekommenderade regeringen att
aktivt och energiskt delta i utarbetandet av nya direktiv
och verka för att fortsatta och längre gående reformer inte
genomförs utan att det föreligger tillräckligt starka skäl
för reformerna, och att lagstiftningen inte genomförs om
den inte får avsedda effekter och att myndigheterna ges
erforderliga resurser.

Yttrande över förslag till ny
konkurrenslag innehöll ris och ros
När Advokatsamfundet yttrade sig över förslaget till en ny
konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Konkurrensverkets
rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar, välkomnade man att konkurrenslagstiftningen efter ett stort
antal lagändringar sedan lagens tillkomst föreslås bli ersatt
av en ny samlad lag. Dessvärre, menade samfundet, hade
Konkurrensverket i dagarna före avlämnandet av remissen
skickat en skrivelse med ytterligare förslag till ändringar i
konkurrenslagstiftningen. I sitt yttrande skrev samfundet att
det vore givetvis önskvärt – om det är möjligt med tanke på
behovet av remissbehandling – att även dessa förslag kan
beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet, så att inte den
nya konkurrenslagen omedelbart måste ändras.
Advokatsamfundet instämde bland annat i utredningens
bedömning att karteller inte bör kriminaliseras. Advokatsamfundet ansåg vidare att utredningens förslag till ändringar i
reglerna om företagskoncentrationer och flera andra förslag
är väl avvägda.

Tillstyrkte rätt till
målsägandebiträde vid sexualbrott
I betänkandet Målsägandebiträdet – Ett aktivt stöd i rättsprocessen (SOU 2007:6) föreslogs att brottsoffer ges en
obligatorisk rätt till målsägandebiträde i sexualbrott.
I sitt yttrande tillstyrkte Advokatsamfundet förslaget om
att målsägandebiträde ska förordnas i mål om brott enligt 6
kap. brottsbalken. Advokatsamfundet ansåg dock inte att det
fanns skäl att göra undantag, som det föreslogs i betänkandet,
avseende förordnande av målsägandebiträde vid sexuellt
ofredande enligt 6 kap. 10 § brottsbalken.
Samfundet avstyrkte även utredningens förslag att beslut
om förordnande av målsägandebiträde ska fattas av åklagaren under förundersökningen. Det är mer lämpligt att beslut
om förordnande fattas av rätten.

Advokatsamfundet avstyrkte dock
utredningens förslag att:
• införa näringsförbud vid kartellöverträdelser,
• införa prövningstillstånd i ledet Stockholms
tingsrätt – Marknadsdomstolen,
• övergå till att tillämpa rättegångsbalkens tvistemålsregler om ersättning för rättegångskostnader i
administrativa konkurrensmål,

Förslag att patentombud ska omfattas av
bestämmelser om frågeförbud avstyrktes
Advokatsamfundet avstyrkte ett förslag om att auktoriserade patentombud skulle omfattas av bestämmelserna om
frågeförbud i 36 kap. 5 § rättegångsbalken och det sam-

• ge Konkurrensverket rätt att meddela så kallade
avgiftsförelägganden,
• Konkurrensverkets vitesföreläggande endast ska
kunna överprövas av en domstolsinstans.
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SAMFUNDET I MEDIERNA

Genomslag för samfundets
åsikter i integritetsfrågorna
2007 kan beskrivas som det år då medierna på
allvar började rapportera om integritetsfrågorna.
Advokatsamfundet ﬁck ett starkt genomslag i
medierna i sin syn att den enskilde medborgarens
personliga integritet måste hävdas.

ediernas bevakning av och intresse för
integritetsfrågorna ökade markant under 2007
jämfört med tidigare år. Från att dessa frågor mest ägnats ett
ljumt intresse tände det till på allvar under året.
Advokatsamfundet, som sedan länge starkt hävdat den
enskilde medborgarens personliga integritet och varit en av
de fränaste kritikerna av flera av förslagen om nya hemliga
tvångsmedel, fick under året en omfattande medial uppmärksamhet.
Generalsekreteraren skrev ett inlägg på »Brännpunkt«
i Svenska Dagbladet (16/2). Hon deltog flitigt i debatter i
radio, teve och press. I debatterna betonades hur angeläget
det är att väga behovet av skydd för den enskildes integritet
mot de olika tvångsmedlen.
På ledarplats i många tidningar citerades återkommande
Advokatsamfundets ståndpunkt i integritetsdebatten.
När samfundets journalistpris delades ut till debattören Pär
Ström för hans insatser för att hävda den personliga integriteten så rönte detta uppmärksamhet på många håll.

M

Kvinnor som goda exempel
Den bristande jämlikheten mellan könen i rättsväsendet
skildrades av många medier. Som exempel på hur någon
arbetar för att åstadkomma jämlikhet och stärka kvinnornas ställning uppmärksammades i dessa sammanhang ofta
Advokatsamfundets olika initiativ på området, till exempel
satsningen på det kvinnliga nätverket Hilda.
Samfundets arbete för att reformera timkostnadsnormen
fortsatte under året, bland annat med att samtliga riksdagsledamöter fick ett brev från Advokatsamfundet där de uppmärksammades på problemen med dagens timkostnadsnorm
och begränsade rättshjälp. Mediernas intresse att berätta om
problemen med timkostnadsnormen var dock begränsat.

sendet. Och när samfundet, som en av medarrangörerna av
Svensk Juriststämma, ordnade ett seminarium om hoten mot
rättsväsendet fick det medial uppmärksamhet.
Återkommande citerade och återgav medierna Advokatsamfundets synpunkter i de remissyttranden som samfundet
lämnade. Likaså kom åtskilliga artiklar och ledare ur tidskriften Advokaten att användas som underlag för mediernas
rapportering i olika frågor och ämnen i rättsväsendet.
Advokatsamfundets disciplinverksamhet uppmärksammades framför allt av lokalpressen då någon lokalt verksam
advokat fått någon disciplinär påföljd. Omfattningen av
skriverierna var närmast att betrakta som ett normalår.

Tidskriften Advokaten citeras ofta
Under 2007 rapporterade medierna vid en rad tillfällen om
hot och attentat mot vittnen och representanter för rättsvä-
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Fortsatt arbete för reform
av timkostnadsnormen
»Vad får rättssäkerheten kosta?« Den frågan
ställde Advokatsamfundet i september till
samtliga riksdagsledamöter. Frågan om
timkostnadsnormens nivå och beräkningsgrund
var som vanligt aktuell under 2007.

nomiska möjligheter att anställa biträdande jurister, vilket
innebär att det inte finns någon praktisk skola för dem som
ska lära sig detta yrke. Frågan är om det i framtiden kommer
att finnas advokater som är beredda att företräda enskilda?
Och om rätten till advokat endast ska vara förbehållen en
mycket liten resursstark grupp medborgare?«, skrev Anne
Ramberg vidare i brevet.
Brevet fick en viss effekt. Bland annat föranledde det ett
par motioner till riksdagen om en förändring av hur timkostnadsnormen beräknas.

»Om staten önskar värna om en fri och obunden advokatkår
med hög etisk och professionell standard måste förutsättningar skapas för att ge skickliga advokater möjlighet att
verka inom humanjuridiken och inom ramen för detta arbete
få skälig ersättning. En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att garantera en etiskt och professionellt högtstående
kår. För att trygga detta krävs att väsentliga förändringar
avseende timkostnadsnormen vidtas omgående. Det är ett
samhällsintresse. Frågan är vad rättvisan och rättssäkerheten
för den enskilde får kosta?«
Det skrev Advokatsamfundets generalsekreterare i ett
brev som i september 2007 sändes till samtliga riksdagsledamöter.

Mer pengar till rättsväsendet,
mindre till rättsliga biträden
I budgetpropositionen för 2008 fick rättsväsendet totalt 31,4
miljarder kronor. Av dessa pengar går ungefär 18 miljarder
till polisen, 4 miljarder till domstolarna och 6 miljarder till
kriminalvården.
Anslaget till rättsväsendet ökade totalt med 495 miljoner
kronor, en ökning som framför allt kommer polisen till del.
Posten rättsliga biträden, som bland annat täcker offentliga försvarare och målsägandebiträden, får i stället sänkt
tilldelning. Budgeten för 2007 var på 1,36 miljarder. Den
slutgiltiga kostnaden blev runt 100 miljoner högre. Trots
detta avsatte regeringen drygt 100 miljoner mindre, 1,225
miljarder kronor, i statsbudgeten för 2008.
Utgifterna för rättsliga biträden, inte minst offentliga
försvarare, har ökat stadigt under de senaste tio åren. Inom
justitiedepartementet pågår arbetet för att bryta denna trend
genom en förändring av reglerna för förordnande och byte
av offentliga försvarare.

Beräkningen av timkostnadsnormen
Timkostnadsnormen, som ligger till grund för ersättningen
till advokater med offentliga uppdrag som försvarare och
målsägandebiträden, har blivit ett evigt debattämne. År
2006 redovisades en uppföljning av timkostnadsnormen som
visade att beräkningen på flera punkter vilade på en felaktig
grund. Bland annat utgår den från att andelen debiterbar
tid för advokater uppgår till 72,5 procent. Resultatet av den
undersökning som gjordes inom ramen för uppföljningen
visade dock att medelvärdet för andelen debiterbar tid är
avsevärt lägre – enbart 64 procent.
2006 lovade regeringen att återkomma i frågan om beräkningen av timkostnadsnormen. I augusti 2007 skrev Advokatsamfundet till justitieminister Beatrice Ask om detta, eftersom
det ännu inte hänt något. I september skickades sedan generalsekreterarens brev till samtliga riksdagsledamöter.
I brevet pekade Anne Ramberg på den dåliga tillväxten av
humanjurister. De unga juristerna väljer i allt högre grad en
karriär på de affärsjuridiska byråerna. Detta har flera orsaker, men en av dem är, enligt brevet, den förhållandevis låga
ersättningen till advokater med offentliga uppdrag.
»Det kan nämnas att tjugofem procent av de biträdande
juristerna idag är verksamma på de två största affärsjuridiska
advokatbyråerna. Humanjuristerna saknar i allmänhet eko-

JK:s granskning av advokatarvoden
Sedan 2005 har justitiekanslern ansvaret för att granska
ersättningen till rättsliga biträden. JK har under de gångna
två åren överklagat advokaters ersättning i en rad fall, och
vunnit framgång i många av dem.
I ett uppmärksammat mål sänkte Göta hovrätt ersättningen
med närmare 80 000 kronor till en försvarare. Advokaten
yrkade och tillerkändes ersättning för 436 timmars arbete i
tingsrätten. Justitiekanslern ansåg detta vara för mycket, och
överklagade beslutet till hovrätten, som sänkte ersättningen.
Enligt hovrätten gav kostnadsräkningen inte stöd för att advokaten lagt ner mer än 360 timmar. Den andre försvararen
i målet fick ersättning för 300 timmar, i stället för de 350
timmar han yrkat på.
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Brevet till riksdagsledamöterna
går att läsa i sin helhet på www.
advokatsamfundet.se

arbetar 1 600 timmar per år, och kan
debitera 72,5 av den
arbetade tiden. Dagens
system gör advokaten till
den sämst betalde aktören i rättssalen. En rådmanslön uppgår
i genomsnitt till 48 235 kronor, att jämföra med advokatens
39 773 kronor.

Advokaterna överklagade dock till HD, som
begärde ett yttrande från Advokatsamfundet. Samfundets styrelse ansåg att prövningstillstånd skulle beviljas, och skrev bland annat att:
»Rättssäkerhet kräver finansiering. Vad som måste anses
starkt betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt är om advokater
riskerar att inte få skälig ersättning för utfört arbete, som
bedömts nödvändigt att utföra för att tillvarata klientens rätt.
Ersättningen till advokaten måste enligt Advokatsamfundets
mening täcka en aktiv försvararinsats såväl under förundersökningen som under huvudförhandlingen. Att advokater
som åtar sig uppdrag som offentliga försvarare riskerar att
inte få ersättning för utfört arbete leder till att de inte kan
lägga ner den tid som är erforderlig för att på ett fullgott sätt
tillvarata sin klients intresse. Detta kan få till följd att den
misstänkte inte kan garanteras den rättssäkerhet som han
eller hon måste anses ha rätt till i en rättsstat.«
Högsta domstolen beviljade advokaten prövningstillstånd.
I början av 2008 kom HD:s beslut. Högsta domstolen höjde
då ersättningen till den ene advokaten enligt hans yrkande.
Den andre försvararen fick dock inget gehör från HD.

Timkostnadsnormen i de nordiska länderna 2008 (exkl. moms)
Finland
91 euro
Danmark
1500 DK (201 euro)
Norge
850 NOK (107 euro)
Island
11 200 ISK (111 euro)
Sverige
1081 SEK (115 euro)

Fakta kostnader för rättshjälpen
Fyra procent av statsbudgeten, 30,7 miljarder kronor, gick
under 2007 till rättsväsendet.
Den skatteﬁnansierade juridiska rådgivningen kostade
under 2007 totalt 1 454 794 000 kronor. Av dessa pengar
gick 785 miljoner till offentliga försvarare, 89 miljoner till
offentliga biträden, 145 miljoner till målsägandebiträden
och 173 miljoner till allmän rättshjälp.

Fakta timkostnadsnormen
Timkostnadsnormen för 2007 var 1 055 kronor.
Timkostnadsnormen 2008 är 1 081 kronor, varav 424 kronor är lön till advokaten. Normen utgår från att advokaten
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Juristnätverket Hilda
Behovet för kvinnliga jurister att mötas, diskutera
och inspireras är stort. Det visar det kvinnliga
juristnätverket Hildas andra år.

sitet, Brigitte Mral, som gav konkreta tips på hur man kan
göra sig hörd. Att tala högt, men lugnt och med lågt tonläge
och påstå saker i stället för att fråga, var ett par av uppmaningarna till nuvarande och blivande chefer.
Systembolagets VD Anitra Steen frågades ut av moderatorn
Annika Ström Melin, och konferensprogrammet avslutades
med en paneldebatt. I panelen fanns Brottsoffermyndighetens
generaldirektör Margareta Bergström, advokat Catharina
Wikloff, länspolismästare Ulrika Herbst och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar.
»Konferensen var viktig för att ge en vision av hur framtiden kan te sig. Dessutom gav den stort utrymme för att träffa
andra kvinnor i juristkarriärer«, säger Anne Ramberg.

U

nder 2007 kunde de kvinnliga juristerna i nätverket Hilda räkna till omkring 1 300 lunchdeltagare, en
konferens med 270 deltagare och ett mentorprojekt med 14
adepter.
Hilda grundades 2006 av en samling kvinnliga jurister
som alla nått ledande positioner. Utgångspunkten var den
sneda könsfördelningen på ledande poster inom rättsväsendet och advokatkåren. Trots att en majoritet av studenterna
på juristlinjen idag är kvinnor dominerar männen stort på
chefstjänsterna och bland delägarna i advokatbyråer. Nätverket Hilda består av ett trettiotal kvinnor från olika delar
av rättsväsendet och advokatkåren.
Initiativet till Hilda togs av Anne Ramberg. »Målet med
Hilda är att hjälpa kvinnor att utvecklas i respektive yrke och
vilja bli chefer samt delägare. Det är förstås svårt att säga än
om det blivit fler kvinnor i ledande positioner, men jag tror
att förutsättningarna har blivit bättre«, säger hon.

Hildary:
Föredrag som ger motivation
Lunchklubben Hildary är en återkommande del i Hildas
verksamhet. Under 2007 hölls luncher i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Blekinge. Bland talarna fanns
justitieutskottets ordförande Thomas Bodström, justitierådet och domarutredaren Anna Skarhed, biskop Caroline
Krook, forskarna Laura Carlsson och Madeleine Kleberg,
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar
och länspolismästare Carin Göthblad.
Anna Schildknecht är biträdande jurist på Mannheimer
Swartling. Hon har varit på många av Hildaryluncherna.
»Jag hörde talas om Hildary när jag just börjat jobba på
byrån, och tyckte att det lät kul. Det kändes viktigt att få ett
större perspektiv på mitt jobb«, säger hon.
»Det är roligt att se så många duktiga kvinnor samlade.
Det ger faktiskt en kick. Och så är det många bra föredrag
som ger motivation«.
Anna Schildknecht arbetar på en av de största affärsjuridiska byråerna. Just därför
är det roligt att komma ut
och träffa kolleger med
andra verksamhetsinriktningar.
»Jag brukar alltid medvetet försöka sätta mig
bredvid någon jag inte
känner. Det är så roligt
att höra vad andra jobbar
med«, säger hon.

Rakel:
Glädje och engagemang betonades
I april arrangerade Hilda för första gången en konferens, inom
ramen för projektet Rakel. »Kvinna – jurist, Våga vilja vara chef«
som hölls i Stockholm den 23 april, väckte stort intresse. Över
270 kvinnor, såväl nyblivna biträdande jurister som rutinerade
domare och advokater, samlades på Rival vid Mariatorget i
Stockholm för en heldag om kvinnors chefsskap.
De fick lyssna på professorn i retorik vid Örebro univer-

Fakta om Hilda
Hilda är ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella
utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att
skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive
yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. I
nätverket ingår ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister,
bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och
poliser. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets
kansli den 18 januari 2006, och ﬁck sitt namn efter dagens
namnsdagsbarn.

Anna Schildknecht
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Soﬁa:
Våga pröva chefsrollen!
På Sofiadagen den 15 maj 2006 sammanträdde nätverket Hilda
och beslutade att starta ett praktikprogram, som även detta
fick namn efter dagens namnsdagsbarn.
Syftet med praktikprogrammet är att ge deltagarna ökad
insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika
delar av advokatkåren och rättsväsendet för att på så sätt öka
motivationen för deltagarna att vilja bli chefer.
Under hösten 2006 genomfördes ett pilotprojekt inom Sofia,
i vilket sju adepter och nio mentorer deltog. Styrgruppen inom
Hilda fick i uppdrag att välja ut deltagarna till projektet. Efter
angivande av önskemål från adepterna fattade styrgruppen
sedan beslut om placering av deltagarna. Alla adepter genomgick praktik, i de flesta fall en vecka inom samma verksamhet.
Gemensamt för adepterna var att de fick praktisera inom en
annan verksamhet än den de själva verkar i.
Pilotverksamheten 2006 blev mycket uppskattad, och Hilda
bestämde att verksamheten skulle permanentas. I september
2007 startade ett nytt ettårigt Sofia-program med 14 mentorer
och 14 adepter. Mentorerna är kvinnliga chefer från olika delar
av rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna kommer från
polisen, åklagarväsendet, domstolarna, advokatbyråerna och
justitiedepartementet. De har alla uttryckt intresse för ledarskapsfrågor och valts ut av projektets styrgrupp.
En nyhet med Sofia är att programmet från 2007 fokuserar
mer på mentorskapet i stället för att vara enbart ett praktikprogram. Även i framtiden kommer det att vara fråga om
korsvis utbyte mellan olika verksamheter.
När programmet avslutas i april 2008 ska deltagarna erbjudas möjlighet att bli medlemmar i ett nätverk för dem som
deltagit i Sofia. Utvärderingar kommer att göras för att se om
Sofia lyckas uppnå sitt syfte och mål.
»Det är bra med ett mentorprogram som kan ge lyft till enskilda kvinnor. Dessutom är det roligt för oss som är chefer att
få delge någon yngre våra erfarenheter och reflektioner«, säger
Gudrun Antemar, som är en av mentorerna i projektet.

Laura Carlson presenterade sina forskningsresultat på
Hildary i Stockholm den 5 mars och Maria Abrahamsson
talade den 1 oktober.

Anna Skarhed presenterade sin utredning om framtidens
domarbana på Hildary i Stockholm den 16 april.

Ragna: Planerat webbprojekt 2008
Under 2008 fortsätter Hilda sitt arbete med bland annat
Hildary och Sofia. En ny Rakel-konferens äger rum i april.
Dessutom drar det nya projektet Ragna igång. Ragna är ett
webbprojekt, som syftar till att skapa en gemensam webbplats för Hilda och dess olika projekt

Sammankomster 2007
Hildary i Stockholm. Nio luncher 2007, totalt c:a 590 deltagare
Hildary i Göteborg. Fyra luncher 2007, totalt c:a 380 deltagare
Hildary i Malmö. Tre luncher 2007, totalt c:a 300 deltagare
Hildary i Örebro. En lunch 2007, 23 deltagare
Hildary i Blekinge. Fyra sammankomster 2007, totalt c:a 110
deltagare
Rakel. Konferensen Kvinna – jurist, Våga vilja vara chef, i Stockholm
den 23 april, c:a 270 deltagare.
Soﬁa. 14 mentorer och 14 adepter har parats ihop. 2007 års
projekt pågår från september 2007 till april 2008.

Justitieutskottets ordförande Thomas Bodström blev den
förste manlige talaren på Hildary den 5 februari.
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar
talade om Ekobrottsbekämpning som spegel av tidsandan
den 15 januari.
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ÖPPNARE GRÄNSER OCH ÖKAD GLOBAL RÖRLIGHET STÄLLER

Höga krav på samfundets
internationella arbete
»Öppna gränser med en gemensam inre
tjänstemarknad, en ökad rörlighet av advokater globalt
och omfattande kontakter advokatorganisationerna
emellan såväl inom som utanför Europa ställer
höga krav på Advokatsamfundets internationella
verksamhet«, säger Johan Sangborn, stf. chefsjurist
och ansvarig för samfundets internationella frågor.

– en möjlighet att bistå advokater i andra europeiska länder
(se till exempel nedan om utvecklingen för advokater i Polen)
samt att kunna påverka de gemensamma europeiska ambitionerna kring en höjd utbildnings- och kunskapsnivå för Europas advokater (se nedan). Advokatsamfundets internationella
arbete syftar även till att stärka mänskliga rättigheter i ett
globalt perspektiv. Inom ramen för verksamheten i CCBE,
Rådet för Advokatsamfunden i den Europeiska Unionen, har
Advokatsamfundet bland annat följt den politiska utvecklingen i Pakistan, där advokater och domare avskedats och
fängslats efter att ha kritiserat presidenten.
»Detta är ett exempel på hur den internationella advokatkåren med gemensamma krafter verkat för att globalt
upprätthålla rättsstaten och bevara skyddet för mänskliga
rättigheter«, säger Advokatsamfundets generalsekreterare.
Nedan presenteras kortfattat några av de internationella
organ i och genom vilka Advokatsamfundet verkar internationellt för att främja sina medlemmars yrkesintressen.
Arbetet inom CCBE och ILAC (International Legal Assistance
Consortium) presenteras något utförligare. Vidare görs några
nedslag i det gångna årets internationella arbete.

D

et internationella arbetet och samarbetet med
internationella advokatorganisationer är idag en mycket
stor och viktig del av Advokatsamfundets dagliga arbete. Ett
utökat utbyte av juridiska tjänster och en öppen marknad inte
bara inom den Europeiska unionen gör att det är nödvändigt
att aktivt delta i den internationella verksamheten och i det
internationella samarbetet. Det är också av stor betydelse
för framgången i det internationella arbetet att det upprättas
och vidmakthålls goda bilaterala förbindelser med våra
systerorganisationer världen över och speciellt i Europa. Särskilt
viktigt är detta kontaktskapande arbete för möjligheten att
kunna påverka ställningstaganden och förhandlingspositioner
i de internationella advokatorganisationer som har bäst
förutsättningar att med framgång föra fram advokatkårens
yrkesintressen och kärnvärden för de stora makthavande
institutionerna inom exempelvis FN, EU och Europarådet.
Av denna anledning har Sveriges advokatsamfund intagit
en mycket aktiv roll i framför allt CCBE och IBA. Advokatsamfundet arbetar dessutom på egen hand för att skapa
nätverk på det internationella lagstiftningsplanet för att på
så sätt i ett tidigt skede kunna få information om pågående
lagstiftningsprojekt och för att kunna föra fram de svenska
advokaternas intressen, kunskaper och erfarenheter. Advokatsamfundet är exempelvis som en av några få europeiska
advokatorganisationer medlemmar i det av den europeiska
unionen skapade europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial Network, EJN), som består av
de ministerier och myndigheter som i varje medlemsland inom
den europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet
på privaträttens område.
Ett aktivt deltagande i det internationella arbetet innebär
också – något som varit särskilt tydligt under föregående år

Chief Executives of European
Bar Associations (ceeba)
»Genom medlemskapet i CEEBA och de nära och goda relationer som råder mellan medlemmarna är det möjligt för
de europeiska advokatorganisationerna att gemensamt och
proaktivt möta framtidens utmaningar för advokatkåren och
att effektivt värna advokaters gemensamma kärnvärden«,
säger organisationens ordförande Anne Ramberg.
CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) är
en sammanslutning bestående av generalsekreterarna i de europeiska advokatorganisationerna. Idag ingår företrädare för 18
nationella advokatorganisationer samt CCBE:s generalsekreterare i CEEBA. Anne Ramberg, är sedan hösten 2005 ordförande i sammanslutningen. Generalsekreterarna samlas årligen
för att diskutera frågor som är av stor betydelse för samtliga
advokatorganisationer. Gemensamma strategier för att möta
nya utmaningar skapade av europeiska lagstiftningsinitiativ
övervägs också. Inför varje möte tar advokatorganisationen

26

fram årliga rapporter i vilka framgår de viktigaste frågorna och
utmaningar som de nationella sammanslutningarna och deras
ledamöter ställts inför under året som gått. På detta sätt får generalsekreterarna inte bara en bild av vilka advokatvindar som
blåser i de olika europeiska länderna, utan också möjligheter
att samråda om allehanda advokatfrågor. Ofta konstateras vid
dessa sammankomster att de problem som de europeiska advokatorganisationerna ställs inför är desamma för så gott som
samtliga medlemsorganisationer, trots de olika förutsättningar
som advokater verkar under i dagens Europa. Av detta följer
också att behovet av samordning, informations- och erfarenhetsutbyte och diskussioner i övrigt är påfallande stort. Det
48:e CEEBA-mötet hölls under några regniga septemberdagar
2007 i Edinburgh, Skottland. På agendan stod bland annat
frågor om advokatorganisationernas huvudsakliga uppgifter,
organisationsstyrning och organisationsdemokrati, struktur
och prioriteringar inom det internationella arbetet, advokatbyråer med gränsöverskridande verksamhet (multi-jurisdiktionella byråer) och problemen med dubbla etiska regelverk,
teknikens påverkan på processer samt processkostnader. Även
europeisk lagstiftning diskuterades, såsom tjänstedirektivet och
tredje penningtvättdirektivet. Visioner för framtiden avslutade
det tre dagar långa mötet.

arbetet för att ta fram ett nytt etiskt regelverk, genomförandet
av tjänstedirektivet samt det nordiska arbetet inom CCBE.
Just det i Danmark nyligen genomförda reformarbetet genom
vilket det danska advokatsamfundets roll förändrats radikalt,
har varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen under
det gångna året. Sveriges advokatsamfund har med oro sett
hur dess systerorganisation delats upp i två organisationer och
hur den statliga inblandningen i advokatverksamheten har
ökat (se ytterligare om den danska reformen nedan). Under
innevarande år kommer det nordiska presidiemötet att hållas
i Reykjavik. Unikt för detta möte är att även presidierna för
de baltiska advokatsamfunden för första gången ska delta.
Syftet är att stärka relationerna och samarbetet med advokatorganisationerna även i dessa grannländer.
»Det finns ett stort behov av att inkludera också de baltiska
samfunden i det nordiska samarbetet. Vi är alla medlemmar
i EU och den geografiska närheten skapar en naturlig samhörighet mellan länderna, även om våra roller i de nationella
rättsordningarna skiljer sig åt och vi i flera andra avseenden
står långt ifrån varandra«, säger Anne Ramberg, som bland
annat besökt det lettiska advokatsamfundet för att skapa
förutsättningar för att på sikt vidga den nordiska kretsen.

Nordiskt samarbete

IBA (International Bar Association) är en världsomspännande
och världsledande organisation för såväl enskilda advokater
och jurister som advokatorganisationer och andra juridiska
sammanslutningar. Organisationen har funnits sedan 1947.
IBA har cirka 30 000 individuella medlemmar, och mer än
195 advokat- och andra juridiska organisationer ingår i organisationen. Sveriges advokatsamfund är medlem i IBA och
Anne Ramberg ingår i dess Management Board och i styrelsen
för IBA:s Human Rights Institute. Även enskilda svenska
advokater är medlemmar. IBA driver en omfattande verksamhet med utbildningar och konferenser inom alla möjliga
rättsområden. Detta ger unika möjligheter till kontakter med
advokater och andra jurister världen över. Centrala frågor för
IBA är framför allt frågor om rättssäkerhet (rule of law) och
andra mänskliga rättighetsfrågor, rättsväsendets och advokaternas självständiga ställning samt utbildningsfrågor. Genom
IBA:s många utbildningar, kurser och konferenser sker ett

International bar Association (iba)
Det internationella arbetet förs inte bara i Bryssel och Strasbourg. Sedan länge pågår ett mycket nära, gott och fruktsamt
samarbete mellan de nordiska advokatorganisationerna. Det
nordiska samarbetet har även under 2007 varit mycket givande. Generalsekreterarna i de nordiska advokatsamfunden
träffas regelbundet för att diskutera gemensamma problem
och utmaningar. Det händer att mötena förläggs i anslutning
till CCBE:s plenarsessioner, för att möjliggöra diskussioner
om samordnade eller gemensamma nordiska ståndpunkter i
viktiga frågor, men möten hålls även i de nordiska huvudstäderna. De nordiska advokatsamfundens presidier (ordförande,
vice ordförande och generalsekreterare) träffas också normalt
en gång per år för ett gemensamt seminarium. I april 2007
sammanstrålade de nordiska presidierna i Köpenhamn för att
utbyta erfarenheter och diskutera framtiden. Bland annat diskuterades den nya advokatregleringen i Danmark, det svenska
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omfattande informationsutbyte mellan enskilda advokater
och mellan advokatbyråer liksom mellan advokatorganisationer världen över. IBA driver även projekt bland annat i
forna öststaterna för att främja den rättsliga utvecklingen i
dessa länder. För ytterligare information, se www.ibanet.org.
Nedan under rubriken Nedslag i det internationella arbetet
år 2007 kan du läsa om något av innehållet i IBA:s årliga
konferens som förra året hölls i Singapore.

flera, ett stort antal delegationer från Kina och Ryssland samt
företrädare för flertalet internationella advokatorganisationer
besöktes samfundet under 2007 exempelvis av följande:

EU-ombudsmannen
Tillsammans med chefsjustitieombudsmannen Mats Melin och
flera andra företrädare för såväl rättsväsende som advokatkåren, besökte EU-ombudsmannen (the European Ombudsman)
P. Nikiforos Diamandouros Advokatsamfundet i maj 2007.
EU-ombudsmannen inledde seminariet med ett anförande
under rubriken »The European Ombudsman is always open
for business« och gav sin syn på sina möjligheter att vara
till nytta för EU:s medborgare, det europeiska näringslivet
och dess företrädare. Anförandet var starten på en mycket
givande diskussion som berörde EG-frågor såsom konkurrensrätt, statsstöd och offentlig upphandling med mera. Den
europeiske ombudsmannen undersöker fall av administrativa
missförhållanden. Sådana uppstår när en institution låter bli att
handla i enlighet med lag, inte respekterar principerna för god
förvaltning eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.
»I min egenskap av oberoende och opartisk ombudsman
undersöker jag klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ«,
säger P. Nikiforos Diamandouros.

American Bar Association (aba)
Samarbetet med ABA (American Bar Association) har fortgått
även under 2007, även om antalet möten inte varit så stort.
Advokatsamfundet deltog dock som samarbetspartner vid
ABA:s vårmöte i Washington DC, där frågeställningar inom
i stort sett alla juridiska områden diskuterades.

Övrigt om det internationella arbetet
Förutom de ovan nämnda organisationerna är Sveriges
advokatsamfund medlem i Association Internationale
des Jeunes Avocats (AIJA) – en organisation för yngre
advokater i vilken den svenske advokaten Pär Remnelid
är ordförande – och Union Internationale des Avocats
(UIA). För närmare information om dessa organisationer,
se www.aija.org respektive www.uianet.org.
Advokatsamfundets generalsekreterare har under 2007 av
regeringen utsetts till en av två förlikningsmän enligt konventionen om förlikning och skiljedom inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Den andre är
professor Ove Bring och skiljedomare är f.d. regeringsrådet
Hans Ragnemalm.
Sveriges advokatsamfund är sedan 2006 medlem i det inom
europeiska unionen upprättade europeiska rättsliga nätverket
på privaträttens område (European Judicial Network, EJN).
Detta nätverk består av de nationella ministerierna och de
myndigheter som i varje medlemsland inom den europeiska
unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet på privaträttens
område. Genom arbetet kan Advokatsamfundet och dess
medlemmar få del av den information och de internationella
kontaktytor som nätverket tillhandahåller. Nätverket kan få
del av Sveriges advokatsamfunds och den svenska advokatkårens uppfattning om kommande och erfarenhet av antagen
gemenskapslagstiftning.
Advokatsamfundet ingår även i justitiedepartementets 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 den Europeiska unionen.

Den tyska författningsdomstolen
I oktober 2007 besöktes Advokatsamfundet av den tyska
författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht. Vid mötet
diskuterades den tyska domstolens verksamhet ur ett medborgerligt, politiskt och konstitutionellt perspektiv. Vidare
jämfördes advokaternas roll i Sverige och i Tyskland. Vid
mötet diskuterades även ett antal uppmärksammade avgöranden från den tyska författningsdomstolen. Mest ingående
diskuterades ett avgörande i vilket domstolen slagit fast att
det dittills rådande förbudet mot så kallade riskavtal och
advokatens möjlighet att begära en viss andel av utfallet i
tvisten som betalning för sitt uppdrag inte blint kan upprätthållas, om resultatet blir att den enskilde i så fall inte får
någon möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. Avgörandet är
internationellt uppmärksammat och anses ha stor betydelse för
framtida advokatetiska regleringar, eftersom det så klart lyfter
fram den medborgerliga rätten till rättslig prövning (access to
justice) som något viktigare än sättet på vilket en advokat får
ta betalt för sina tjänster. Avgörandet är särskilt intressant
mot bakgrund av den svenska pågående revideringen av det
etiska regelverket och den regel i CCBE:s Code of Conduct
enligt vilken sådana arvodesavtal inte är tillåtna. Mycket
talar alltså för att den tyngd som domstolens avgörande har
även utanför Tysklands gränser kan öppna upp det hittills
rådande förbudet mot denna typ av arvodesavtal, i vart fall
om alternativet är att den enskilde på grund av ekonomiska

Internationella besök
Advokatsamfundet tar årligen emot ett stort antal internationella delegationer, gäster och andra besökare. Utöver delegationer från de högsta domstolarna i Polen, Turkiet, Vietnam med
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omständigheter inte har möjlighet att biträdas av en advokat
i en rättslig angelägenhet.

som inte är advokater eller biträdande jurister genom en statlig
»legal licence» skulle få tillhandahålla juridiska tjänster men
på i flera avseenden andra villkor än advokater. De polska
advokaternas rop på hjälp hörsammades dock snabbt av Advokatsamfundet, såväl genom eget agerande som genom internationella initiativ främst genom CCBE och IBA. Situationen
ansågs vara så allvarlig att CCBE beslutade att vidta alla till
buds stående medel för att fästa de europeiska regeringarnas
uppmärksamhet på den våg av advokatfientlig lagstiftning
som sköljde över Polen. Detta skedde bland annat genom
skrivelser och en rundabordskonferens i Warszawa till stöd
för de polska advokaternas situation. Även IBA agerade mot
den oroväckande utvecklingen. Sveriges advokatsamfund skrev
dessutom ett brev till justitiedepartementet varvid den polska
situationen påtalades med en begäran om att regeringen skulle
vidta de åtgärder som ansågs möjliga för att stödja respekten
för de grundläggande rättsstatliga värderingar som inbegriper
en i förhållande till statsmakterna oberoende advokatkår. Såvitt är känt har inget av förslagen lett till lagstiftning i Polen.

Afghansk parlamentarisk delegation
Inom ramen för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Svenska
institutets arbete besökte en parlamentarisk delegation från
Afghanistan Advokatsamfundet i november 2007. Vid mötet
diskuterades advokatens roll för att främja rättsstatliga värderingar och mänskliga rättigheter.
»Fokus vid mötet låg också på vilka förutsättningar som
krävs för att skapa ett självreglerande och ett i förhållande
till statsmakterna oberoende advokatsamfund«, säger Johan
Sangborn som ledde mötet.
Kinesiska justitiedepartementet
I december 2007 besökte företrädare för det kinesiska justitiedepartementet Advokatsamfundet. Vid mötet diskuterade
den kinesiska regeringsdelegationen med företrädare för Advokatsamfundet och några av de större multi-jurisdiktionella
affärsbyråerna frågor om gränsöverskridande advokatverksamhet, den rättsliga hanteringen av etablerade och tillfälligt
verkande utländska advokater samt problem med dubbla
etiska regelverk med mera. Mötet var föranlett av en i Kina
pågående lagstiftningsreform rörande utländska advokater
verksamma i landet.

Den danska advokatreformen
Det är tydligt att förändringens vindar blåser på den juridiska
tjänstemarknaden i Europa främst när det gäller advokaternas
oberoende och självreglering. Även om den hotfulla utvecklingen i Polen får ses isolerat utifrån den dåvarande regimens
nycker och syn på rättsstatliga grundvärden, är utvecklingen
i Danmark dock snarare att se som ett resultat av de förändringar som – till följd av Clementi-rapportens vurmande
för liberalisering och ökad konkurrensutsatthet på advokatmarknaden – redan skett i länder som exempelvis England
och Nederländerna. I Danmark har det på det stora hela rått
politisk enighet i besluten om att förändra villkoren för den
danska advokatkåren. Den danska konkurrensmyndigheten
har bidragit starkt till det som skett. Sedan flera år har myndigheten varit mycket aktiv och drivit på för att få en avreglering
av den juridiska tjänstemarknaden. Efter flera års utredningar
och diskussioner om den danska advokatkårens ställning och
arbetsvillkor beslutade danska folketinget sommaren 2007
om en ny lagstiftning för den danska advokatkåren. Den
innebär en radikalt ny roll för Danmarks advokatsamfund.
Sedan årsskiftet får inte det danska advokatsamfundet längre
tillvarata advokaternas yrkesintressen i ekonomiskt hänseende.
Den kanske allra viktigaste förändringen är att det danska
advokatsamfundets status förändras juridiskt sett. Fram till
årsskiftet var samfundet en privat förening för medlemmar,
upprättad enligt lag, med olika offentliga funktioner (i stort
identisk med det svenska samfundet). Numera är dock det
danska samfundet inte längre en förening för medlemmar utan
i stället en organisationsform, som på engelska kallas för en
»Public Law Institution«. De kvarvarande uppgifterna för det
danska advokatsamfundet är mer av offentligrättslig karaktär,

Nedslag i det
internationella arbetet år 2007
Händelseutvecklingen för advokater i Polen
En i hela den demokratiska världen vedertagen och grundläggande princip är att advokater ska stå fria och självständiga
i förhållande till domstolar, myndigheter och andra intressen
som kan tänkas inkräkta på advokaternas möjligheter att
handla så som deras yrkesplikter kräver. En absolut förutsättning för att advokater ska kunna verka på sätt som kan
förväntas av dem i en rättsstat är att advokatyrket kan utövas
under särskilda villkor. Ett sådant grundläggande villkor är
advokaternas absoluta oberoende i förhållande till statsmakterna och alla andra intressen än deras klienters. Dessa
utgångspunkter för en väl fungerande rättsstat höll den politiska ledningen i Polen på att slå i spillror under 2007 genom
en rad lagförslag som skulle ha marginaliserat advokaternas
kärnvärden till förmån för såväl den statliga kontrollen som
för mindre kvalificerade jurister. Bara för att nämna ett axplock
av de lagförslag som skulle ha inneburit ett avsevärt intrång
i den polska advokatkårens självreglering var förslag om ingrepp i klientlojalitet och tystnadsplikt liksom att den polska
regeringen skulle bestämma vilka som kan accepteras som
ledamöter i det polska advokatsamfundet samt ett förslag om
att justitieministeriet ska ansvara för tillsynen över advokater
och det disciplinära systemet. Vidare föreslogs att personer

29

internationellt arbete

såsom tillsyn, utbildning och antagande av etiska regler för
advokater samt remissyttranden över lagförslag. I och med att
det danska advokatsamfundet inte längre får ägna sig åt det
som har att göra med advokaternas yrkesintressen, har det
uppstått ett behov av en renodlad intresseorganisation som
arbetar för att tillvarata dessa intressen. I september beslutades
att en sådan organisation skulle bildas för advokatbyråerna
(inte för de enskilda advokaterna), och från och med den 11
januari 2008 är det organisationen »Danske Advokater« som
skall tillvarata de danska advokaternas ekonomiska intressen.
Samtidigt som det danska samfundets ställning och uppgifter
förändrades trädde också nya regler om advokatbyråernas
verksamhet i kraft. Från 1 januari 2008 får danska advokatbyråer drivas som kommanditbolag. Advokater kan också äga sin
byrå genom ett holdingbolag. Dessutom öppnades möjligheten
att ta in icke-advokater som delägare. En begränsning är att
högst tio procent av kapitalet och rösterna får ägas av personer som inte är advokater. De delägare som inte är ledamöter
av samfundet måste också visa att de känner till reglerna för
advokatverksamheten genom att klara ett skriftligt prov arrangerat av samfundet.

Nya riktlinjer från CCBE om önskvärda
kunskapsnivåer för de europeiska advokaterna
Vid sitt plenarmöte i Brügge, Belgien, i november förra året
antog CCBE en rekommendation som slår fast vilken kunskapsnivå, skicklighet och kompetens som ska kunna förväntas
av nya advokater i Europa. Rekommendationen innehåller
minimistandarder och tar främst sikte på kunskaper om det
advokatetiska regelverket och de kärnvärden som reglerar
yrket, men även på de materiella juridiska kunskaper, praktiska
färdigheter och organisatoriska kunnande som en advokat
behöver för sin verksamhet. Innehållet i rekommendationen
liksom tidigare framtagna riktlinjer för den professionella
vidareutbildningen ställer stora krav även på de svenska advokaterna, men anses ligga inom ramarna för den advokatutbildning som under flera år bedrivits i samfundets regi och de
krav som samfundet ställer på professionell vidareutbildning.
För ytterligare information om de riktlinjer rörande utbildning
för advokater som tagits fram inom CCBE, se www.ccbe.eu.
2007 års IBA-konferens i Singapore
Under året höll IBA sin årliga konferens i Singapore den 14–19
oktober. Förutom företrädare för Advokatsamfundet deltog ett
åttiotal svenska advokater tillsammans med flera tusen andra
advokater från världens alla hörn. Advokatsamfundets generalsekreterare deltog som talare och föredragshållare vid ett
flertal sammanträden och seminarier. Inte helt okontroversiellt
med tanke på det politiska styret i Singapore kom rättsstatsoch rättssäkerhetsfrågor att stå i fokus under konferensen.
Frågan om innebörden och existensen av begreppet »rule of
law« kom att diskuteras ingående. Utgångspunkten för diskussionen var bland annat om en stat, för att den skall kunna sägas
uppfylla de krav som »rule of law« ställer, kan nöja sig med
att i formell mening inrätta ett rättssystem där medborgarnas
rättigheter i processuellt hänseende blivit tillgodosedda.
Räcker det med att samhället tillhandahåller domstolar
med kompetenta och icke korrumperade domare och med
– till synes – fria advokater som företräder sina klienter i en
processordning som ger någorlunda lika förutsättningar för
parterna enligt den grundläggande principen om »equality
of arms«? Är ett rättssamhälle präglat av legalitetsprincipen
tillräckligt? Är med andra ord »rule by law« detsamma som
»rule of law«? Även om frågorna från ett västerländskt perspektiv kan tyckas retoriska och svaren självklara, var det i
Singapore uppenbart att också advokater lägger olika innebörd
i rättsstatsbegreppet.
För det internationella arbetet och de återkommande ropen
på harmonisering av de nationella rättsordningarna i för
advokater avgörande hänseenden inger detta självfallet oro
inför framtiden. Hopp om framtiden i fråga om mänskliga
rättigheter och rättsstatens betydelse för varje enskild människa fick dock delegaterna vid konferensens avslutande
Rule of Law Symposium, när domaren i den sydafrikanska

Lagstiftningsarbetet inom den Europeiska unionen
Förutom arbetet med att ta fram remissyttranden och andra
policydokument rörande olika typer av europeiska lagstiftningsinstrument, till exempel rambeslut, rörande allehanda
straffrättsliga och straffprocessuella frågor (se närmare sammanfattningen av samfundets yttranden över årets lagstiftningsärenden) har kampen mot penningtvättlagstiftningen och
specifikt det tredje penningtvättdirektivet – och dess pålagor
om ovillkorlig rapporteringsplikt för advokater utan möjlighet att informera klienten därom – gått vidare. CCBE har till
stöd för det belgiska advokatsamfundet respektive det franska
advokatsamfundet intervenerat i mål vid EG-domstolen där
penningtvättregleringen har ifrågasatts utifrån advokatkårens
kärnvärden såsom tystnadsplikt och klientlojalitet. I Sverige
pågår fortfarande beredningsarbetet för att genomföra det
tredje penningtvättdirektivet. Samfundet har varit mycket aktivt
i detta arbete. Likaså har beredningen av direktiv 2006/123/EG
om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet, fortgått under 2007. Advokatsamfundet har aktivt
deltagit i arbetet för att inom CCBE inventera de regler som
särskilt berör advokater och de problem de kan tänkas medföra
för att därigenom kunna ta fram riktlinjer för ett nationellt
genomförande på för advokater bästa sätt. Under förra året
har CCBE färdigställt dessa sina riktlinjer avseende genomförandet av tjänstedirektivet. Advokatsamfundet har också aktivt
deltagit i den nationella beredningsprocessen och har tillställt
justitiedepartementet sin syn på hur direktivet bör implementeras utifrån ett advokatperspektiv. Enligt uppgift skall en departementspromemoria om genomförandet av tjänstedirektivet
färdigställas och remitteras under innevarande vår.
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författningsdomstolen, Justice Albie Sachs, tidigare anhängare
av ANC:s befrielsekamp och en oförtröttlig kämpe för mänskliga rättigheter, stod i talarstolen. Hans personliga berättelse
handlade om mänskliga rättigheter, om försoning och om
fredligt samhällsbyggande och var ett oerhört starkt budskap
om de mänskliga rättigheternas fundamentala betydelse för
varje rättssamhälle, vilket är något vi alla bör ha i tankarna
under vårt dagliga arbete. Möjligen är det också detta som
är klon i det internationella arbetet; att till det bättre försöka
förändra människors liv.

Johan Sangborn
Ställföreträdande
chefsjurist och ansvarig
för internationella frågor

CCBE

Präglat av frågor om rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter
Conseil des Barreaux de l’Union européenne, CCBE
eller Rådet för Advokatsamfunden i den Europeiska
unionen är en samarbetsorganisation mellan
advokatsamfunden i EU samt i det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. Genom sina
medlemsorganisationer representerar CCBE cirka
700 000 europeiska advokater.

Plenarmötet, bereds antingen av CCBE:s sekretariat i Bryssel eller inom kommittéer och arbetsgrupper som tillsätts
efter behov.
CCBE:s verksamhet under år 2007 präglades i hög grad av
frågor rörande rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.
Under året tillsattes en särskild arbetsgrupp inom CCBE
med uppgift att utveckla CCBE:s arbete på rättssäkerhetens
område. CCBE beslutade också att tillsätta en särskild tjänst
för att utveckla och säkerställa finansiering av olika rättssäkerhetsprojekt, bland annat inom EU:s nya medlemsstater.
Diskussioner har vidare förts om huruvida CCBE skall stå
bakom bildandet av en särskild stiftelse för rättssäkerhetsfrågor.
I september 2007 organiserade CCBE en särskild rundabordskonferens i Warszawa under rubriken »Defending the
Rule of Law in Poland«. Konferensen var föranledd av ett
antal polska lagförslag som om de genomfördes bland annat
skulle hota såväl den polska domarkårens som den polska
advokatkårens oberoende. Samtliga medlemsdelegationer
såväl som företrädare för andra internationella organ såsom
IBA och UIA samt även representanter för det polska rättsväsendet och parlamentet närvarade. Manifestationen fick
omfattande uppmärksamhet i polska medier. Enligt uppgift
har inget av förslagen lett till lagstiftning.
Under året utdelades också för första gången CCBE:s pris
för främjande av mänskliga rättigheter (CCBE Human Rights
Award). Priset kom slutligen, i hård konkurrens med den
svenske advokaten Christian Åhlund, ordförande i ILAC,
att tillfalla Avocats Sans Frontières.
CCBE engagerade sig också i ett förslag från EU-kommissionen om ett regelverk avseende lobbying i förhållande till
EU:s institutioner. Kommissionens förslag till definition av
lobbying-begreppet hotar att föra in advokater i lobbying-
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en svenska delegationen består av advokat Johan
Coyet (Head of Delegation), Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg (Delegate) samt Advokatsamfundets stf. chefsjurist Johan Sangborn (Information
Officer).
Till CCBE:s syften hör att på europeisk och internationell
nivå företräda sina medlemmar i alla frågor av gemensamt
intresse rörande utövande av advokatyrket, att företräda
medlemmarna inför institutionerna inom EU och EES i ärenden av gränsöverskridande natur samt att bevaka respekten
för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, däribland
rätten till domstolsprövning. CCBE har stor betydelse som
språkrör för den europeiska advokatkåren med andra möjligheter än nationella advokatsamfund att få gehör för sina
ståndpunkter.
Den löpande verksamheten inom CCBE bedrivs i en Ständig Kommitté som består av samtliga nationella delegationer
och som möts 6–10 gånger per år, oftast i Bryssel. Beslut i
viktigare angelägenheter fattas av CCBE:s högsta beslutande
organ, Plenarmötet, som brukar samlas två gånger per år.
Arbetet i CCBE leds av en ordförande som väljs för en period
av ett år. Ordförande år 2007 var Colin Tyre från Skottland
som numera efterträtts av Péter Köves från Ungern.
De frågor som behandlas av den Ständiga Kommittén och
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land, Moldavien, Georgien,
Albanien samt Armenien
om observatörsstatus inom
CCBE. För sådan status
krävs att den organisation
som ansöker skall företräda
hela yrkeskåren i landet, att
organisationen har antagit
CCBE:s etiska regelverk, att
landet ifråga har ratificerat
Europakonventionen om
de mänskliga rättigheterna
samt att organisationen
betalar den stipulerade årsavgiften. Samtliga ansökningar
kommer att bli föremål för prövning innevarande år.

definitionen också när advokaten företräder en klient i en
rättslig angelägenhet i förhållande till EU:s institutioner.
Det skulle i sin tur hota flera grundläggande advokatetiska
kärnvärden, inte minst advokatsekretessen. CCBE presenterade därför under året förslag till en definition av lobbying
som skulle innebära att »typisk« advokatverksamhet faller
utanför lobbying-begreppet och således inte omfattas av det
av Kommissionen föreslagna regelverket.
Under året har vidare CCBE färdigställt sina riktlinjer
avseende genomförandet av servicedirektivet. Riktlinjerna
är avsedda att underlätta för medlemsorganisationerna att
bedöma vilka anpassningar som kan behöva göras i respektive land och inom respektive organisation.
Bland de övriga frågor som engagerat CCBE kan nämnas
CCBE:s fortsatta kamp mot de ytterligare rapporteringsskyldigheter för advokater som införs genom det tredje
penningtvättdirektivet. Under året har CCBE intervenerat i
ytterligare ett belgiskt mål.
I slutet av året ansökte advokatorganisationer från Ryss-

Johan Coyet
chef för den svenska delegationen
till CCBE

ILAC

Viktiga framsteg på flera platser i världen
UNODC och genomförts av experter som rekryterats såväl inom
ILAC som inom FN-systemet. Även under 2007 har säkerhetsläget varit sådant att det bedömts nödvändigt att genomföra
utbildningen utanför Irak. Regeringen i Förenade Arabemiraten
har varit fortsatt tillmötesgående och tillhandahållit lokaler och
säkerhetsanordningar i Dubai.
Också ILAC:s arbete i Haiti har under 2007 gjort viktiga
framsteg, till stor del på grund av ett utökat bistånd från Sida.
ILAC arbetar i Haiti i nära samarbete med den lokala FN-administrationen och en viktig del i verksamheten har varit att
förstärka de fattigas möjlighet till rättshjälp. Dessa behov har
ytterligare understrukits sedan regeringen och FN under året
lyckats ta kontrollen över stora slumområden som tidigare helt
behärskats av kriminella gäng. Genom lokala rättshjälpscentra,
som drivs i samarbete mellan FN, ILAC och de haitiska advokatorganisationerna, får nu människor som tidigare varit helt
rättslösa möjlighet att till exempel formalisera sina familjeförhållanden och utöva sina medborgerliga rättigheter.
ILAC har också fortsatt sitt samarbete med EU:s kommission
för att bekämpa terrorism, COTER. I mars 2007 genomförde
ILAC:s medlemsorganisation Magna Carta (som är knuten
till den juridiska fakulteten vid l´Université Libre de Bruxelles)
i Marockos huvudstad Rabat en utbildning i det internationella juridiska regelverket för bekämpande av terrorism för
marockanska domare, åklagare och regeringstjänstemän. I
juni 2007 arrangerade Magna Carta/ILAC ett seminarium i

International Legal
Assistance Consortium (ilac)
LAC har under 2007 byggt vidare på sina projekt i
Afghanistan, Algeriet, Haiti, Irak, Marocko, Liberia och
Palestina. Dessutom har ILAC – på inbjudan av Rwandas
regering och FN:s krigsförbrytartribunal för Rwanda – under
hösten gjort en genomgång av Rwandas rättssystem. Avsikten
har bland annat varit att identifiera i vilka avseenden systemet
behöver förstärkas för att skapa förutsättningar för att de
inhemska domstolarna ska kunna överta mål från FN-tribunalen,
som under de närmaste åren ska avsluta sin verksamhet.
I Afghanistan har viktiga framsteg gjorts i det projekt som
drogs igång 2003 på ILAC:s initiativ med målsättningen att
skapa ett oberoende advokatväsende. Genomförandet av
projektet har letts av International Bar Association (IBA), med
finansiellt stöd från den svenska regeringen. Under hösten antog
det afghanska parlamentet den lag om ett oberoende advokatväsende som IBA:s experter arbetat fram i samarbete med det
afghanska justitiedepartementet, och i december skrevs lagen
under av president Karzai. Projektet i Afghanistan fortsätter
nu med sikte på reformer såvitt gäller juristutbildningen och
allmän rättshjälp.
Beträffande Irak har samarbetet mellan ILAC, IBA och UN
Office on Drugs and Crime (UNODC) fortsatt i form av kurser
för de irakiska domare och utredare som arbetar med brott
med anknytning till terrorism. Utbildningen har finansierats av

I
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ILAC) och avsikten är att
den ska kunna användas som
en »meny« vid utarbetandet
av lagstiftning för att stärka
kvinnors rättigheter. Studien
har under året presenterats
vid seminarier i Sydafrika
och Haiti.
Under 2007 öppnade ILAC
nya permanenta kontor i
Liberia och Haiti. Förutom
huvudkontoret i Stockholm
har ILAC sedan tidigare kontor också i London, Washington,
Bryssel och Lusaka.
Antalet medlemsorganisationer steg under året till 40, sedan
bland annat advokatsamfunden i Danmark och Japan gått med
i konsortiet. ILAC:s medlemsförbund av domare, åklagare,
advokater och akademiker representerar tillsammans mer än
tre miljoner individer.
ILAC leds av en styrelse på 20 medlemmar. De flesta styrel-

Bryssel, där domare från Marocko och EU-länder diskuterade
olika möjligheter att förbättra det juridiska samarbetet för att
bekämpa terrorism. Ett utökat program av samma slag kommer
att genomföras under 2008 avseende Algeriet.
ILAC inrättade under 2007 en permanent representation
i Liberia. ILAC:s verksamhet i Liberia har i huvudsak avsett
åklagarutbildning samt kapacitetsstöd till justitie- och jämställdhetsministerierna. Ett viktigt inslag är också arbetet att planera
och sätta upp ett vidareutbildningsinstitut för domare, åklagare
och advokater. ILAC ingår i den regeringskommission, som har
inrättats för detta ändamål.
Såvitt gäller Palestina kunde IBA/ILAC genomföra ett mycket
uppskattat veckolångt seminarium på ämnet »Human Rights in
the Administration of Justice in Palestine« med deltagare från det
palestinska advokatsamfundet i Jordaniens huvudstad Amman i
slutet av januari 2007. Detta seminarium var det första ledet i ett
program som ILAC tillsammans med Sveriges advokatsamfund
och IBA avsåg att inleda redan under augusti 2006 men som
fördröjts på grund av den politiska utvecklingen i Israel, Libanon
och Palestina. Tyvärr har säkerhetsläget under året förhindrat
ytterligare aktiviteter inom ramen för detta projekt.
Utöver de projekt som bedrivs direkt i konfliktdrabbade
länder har ILAC arbetat vidare med det projekt som allmänt
handlar om hur juridiken kan användas som verktyg för att förbättra situationen för kvinnor i konfliktdrabbade länder. Detta
projekt har pågått sedan 2004 och bedrivs i samarbete med det
svenska utrikesdepartementet, Sydafrikas justitieministerium
och FN:s avdelning för kvinnofrågor, UNIFEM. Som exempel
på aktiviteter inom detta projekt under 2007 kan nämnas
framtagandet av en sammanställning på engelska och franska
av internationella »best practices« när det gäller olika former
av lagstiftning mot könsdiskriminering. Sammanställningen
har gjorts av Raoul Wallenberg-institutet (som är medlem i

semedlemmarna väljs för en period om två år. Men Sveriges
advokatsamfund intar en särställning tillsammans med IBA,
International Commission of Jurists och Union Internationale
des Avocats, såtillvida att dessa fyra organisationer sitter på
tioåriga styrelsemandat. Anne Ramberg representerar i styrelsen
både Sveriges advokatsamfund och CCBE och är dessutom
ILAC:s skattmästare.
Finansieringen av ILAC och dess projekt har under 2007 i
huvudsak kommit från Sverige och FN samt från Humanity
United, en amerikansk välgörenhetsstiftelse.
Christian Åhlund
Generalsekreterare ILAC

Människorättspris till
Advokater utan gränser

Europeiska riktlinjer
för advokatutbildning

CCBE, Rådet för advokatsamfunden i EU, delade i
november ut sitt första »Human Rights Award« till den
internationella organisationen Advokater utan gränser.
I motiveringen sägs bland annat att Advokater utan
gränser »bidrar till att skapa jämlika samhällen, där
lagen och rättssystemet ska skydda de mest sårbara.
Advokater utan gränsers främsta strategi är att arbeta
för rättstillgänglighet.«
Advokater utan gränser grundades 1992, och har på
senare år drivit projekt bland annat i Kongo, Burundi,
Östtimor och Sudan.

Rådet för advokatsamfund, CCBE, har tagit fram rekommendationer som ska underlätta den fria rörligheten i
Europa. Enligt CCBE:s riktlinjer för advokaters utbildning bör blivande advokater få utbildning på tre olika
områden:
• Vad advokater är, det vill säga advokatetik och regelverk.
• Vad advokater gör, med inriktning på de teoretiska och
praktiska kunskaper som krävs för att lyckas i yrket.
• Hur advokater arbetar, som behandlar hur advokatverksamheten organiseras.
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DISCIPLINNÄMNDENS ORDFÖRANDE

Ett intensivt år
2007 blev ett arbetsamt år för nämnden.
Och rätt stolta är vi över resultatet när vi läser
statistiken.

N

är jag sett att anmälningarna minskar kraftigt i
relation till kåren har jag trott att det mest berott på en
förskjutning i uppdragen bort från de ärenden som traditionellt
varit överrepresenterade bland anmälningsärendena, främst
inom familjerätten och konkursförvaltning. Men jag blir mer
och mer övertygad om att samfundets obligatoriska kurser
för inträdessökandena spelar en väsentlig roll. Man kan
se i argumentationen i ärendena att de unga – eller kanske
mera rätt de yngre – advokaterna bättre vet vilka etiska krav
som ställs på dem. Där tycker jag att en klar förbättring
skett under de nästan tjugofem år jag kommit att syssla
med disciplinärenden, i mitt perspektiv en nästan ofattbar
tidsrymd. Men roligt och intressant har det varit. Många
av ärendena rymmer små noveller om hur advokater och
deras klienter har det i vardagen. Man kommer verkligheten
nära. Visst är mycket just grå vardag, obesvarade brev och
missade fatalier. Men ändå, verkligheten finns där, känslorna,
konflikterna, tillkortakommandena men också triumferna.
Ibland tycker man att anmälningar borde ha kommit långt
tidigare men det balanseras av att ännu fler anmälningar
aldrig borde ha kommit alls.
Alla advokater gör fel någon gång. Att felprocenten inte
är högre än den förefaller vara tycker jag talar väl om den
svenska advokatkåren. De allvarliga feltrampen är sällsynta.
Lojaliteten mot klienterna är stor, ibland alltför stor, och
där spelar nog personligheten in. Man vill så mycket även i
situationer där man objektivt sett borde hålla an en smula.
En uppstramning av praxis har skett under året. Vi har
kommit att gradvis se mera strängt på att kollegor inte svarar
Advokatsamfundet i disciplinärenden. Den som inte svarar
får nu räkna med en varning förenad med straffavgift som
dessutom stiger kraftigt om förseelsen upprepas. Samfundets
tillsynsmöjlighet omöjliggörs mer eller mindre om advokater
underlåter att svara. Att det sedan är så att personliga förhållanden ofta ligger bakom uteblivna svar gör inte ärendena
roligare att handlägga men vi måste sätta ner foten. Revisorsnämnden är såvitt jag kan förstå ännu strängare och drar in
auktorisationen för revisorer som inte svarar.
Jävsfrågorna visar att verkligheten är mer mångfacetterad
än det går att beskriva i förväg. Ständigt nya frågeställningar
dyker upp. Jag tror att praxis är rätt sträng och tycker att den

bör vara det. Näst lojaliteten i allmänhet mot klienten är nog
förmågan att avstå från att sitta på två stolar den viktigaste
kärnegenskapen i advokatverksamheten.
Vi har återigen i flera ärenden slagit fast att i vissa hänseenden är man advokat även när man agerar utanför advokatverksamheten. Man är skyldig att iaktta god advokatsed
även när man företräder sig själv i rättegång. Och ger man
omvärlden intrycket att man agerar som advokat, till exempel
genom att använda sitt firmapapper i privata angelägenheter,
får man finna sig i att bli prövad mot normen god advokatsed.
Jag tror dessutom att Etikkommitténs arbete kommer att
leda fram till ytterligare en utvidgning av det område som
omfattas av de vägledande reglerna.
Slutligen – det har varit förbluffande roligt att arbeta i
nämnden i de snart femton år jag fått vara ordförande. Prestigelösa diskussioner, trevligt kamratskap, otroligt duktiga och
kunniga kollegor och sanslöst bra samhällsrepresentanter har
gjort arbetet lätt och trivsamt. När jag nu till halvårsskiftet
slutar i nämnden kommer jag säkert att sakna kamraterna
men det blir skönt att få en arbetsmånad om året till skänks
även om jag hoppas att kunna använda den till annat än
just arbete.
Claes Peyron
Disciplinnämndens ordförande
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TROTS REKORDMÅNGA ADVOKATER OCH BITRÄDANDE JURISTER:

Antalet anmälningar konstant
Antalet advokater och biträdande jurister
verksamma på advokatbyråer har ökat kraftigt
under de senaste tio åren. Trots det ligger antalet
anmälningar idag på samma nivå som för tio år
sedan.

Disciplinärenden 2007
Statistiken från disciplinnämnden visar i korthet följande:
Under år 2007 kom det in 492 (440) ärenden till Advokatsamfundet (2006 års siffror inom parentes). Disciplinnämnden avgjorde slutligt 180 (160) ärenden. I två (ett)
ärenden uteslöts advokaten ur samfundet. I 15 (två) ärenden
tilldelades varning med straffavgift. Orsaken till den stora
ökningen jämfört med föregående år är en skärpning av
praxis angående underlåtenhet att inkomma med begärt
yttrande till Advokatsamfundet. I 15 (20) fall tilldelades
varning. Erinran tilldelades i 67 (62) ärenden. I 59 (25) ärenden gjorde disciplinnämnden ett uttalande och i 514 (318)
ärenden vidtogs inte någon åtgärd. 43 (51) ärenden avvisades.
Prövningsavdelningarna slutbehandlade 689 (428) ärenden
under året, varav 120 (93) hänsköts till disciplinnämnden.
Advokatsamfundets styrelse hänsköt 31 (25) ärenden till
disciplinnämnden.

1998 fanns det 4 140 verksamma advokater och biträdande
jurister vilket kan jämföras med att det vid utgången av år
2007 fanns totalt 5 600 verksamma advokater och biträdande jurister. Trots att yrkeskåren haft en tillväxt på cirka
35 procent har antalet anmälningar inte ökat. 2007 kom
det in 492 anmälningar vilket kan jämföras med över 500
anmälningar år 1998.
Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbehandlade totalt
869 ärenden under 2007. De flesta ärendena avgjordes av
någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 180 ärenden. Av dessa fälldes
advokaten i 99 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 59 ärenden.
Den stora ökningen i antalet prövade ärenden (869 ärenden år 2007 jämfört med 588 ärenden 2006) beror på att
Advokatsamfundet satsat kraftigt på att korta handläggningstiderna för inkomna anmälningar. Målsättningen är
att handläggningstiden ska understiga sex månader och att
ärendebalanserna ska vara minsta möjliga.

Så arbetar disciplinnämnden
Utifrån disciplinnämndens beslut har vägledande regler om
god advokatsed utvecklats. I reglerna behandlas bland annat
vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande
till sin klient och till sin klients motpart.
Om disciplinnämnden anser att en advokat brustit mot
god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten
en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som

Antal ledamöter
Inkomna ärenden
Påföljder/uttalanden

DISCIPLINÄRENDEN 1990–2007
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Anders Engdahl, ledamot. F. 1939. Advokat 1970
Heilborns Advokatbyrå HB, Nyköping

kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor)
och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden
har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.
Disciplinnämnden består av elva ledamöter 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.

Greger Lundmark, ledamot. F. 1944. Advokat 1976
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Skellefteå
Stefan Ruben, ledamot. F. 1950. Advokat 1981
Berglund och Co Advokatbyrå KB, Göteborg
Birgitta W Sabelström, ledamot. F. 1945. Advokat 1984
Advokatfirman Birgitta W Sabelström, Stockholm
Olle Lindén, ledamot. F. 1960. Advokat 1991
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg

Disciplinnämndens sammansättning
Claes Peyron, ordförande. F. 1938. Advokat 1969
Advokataktiebolaget Claes Peyron, Nyhamnsläge

Alice Åström, offentlig representant, Vaggeryd. F. 1959
Marie Wahlgren, offentlig representant, Arlöv. F. 1962
Lotty Nordling, offentlig representant, Stockholm. F. 1945

Lena Frånstedt Lofalk, vice ordförande. F. 1958. Advokat 1989
Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm

Emilia Ekberg Lindström har biträtt som nämndens sekreterare. (Ej med på bild.)

Bo Ahlenius, ledamot. F. 1947. Advokat 1980
Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund
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Etikkommitténs arbete avslutat
Efter ﬂera års arbete och omfattande debatt
presenterade Etikkommittén i oktober sitt förslag
till nya vägledande regler om god advokatsed
för Advokatsamfundets styrelse.

fast att biträde till motpart i annan sak kan, men inte måste,
utgöra intressekonflikt. Vidare föreslog kommittén regler om
undantag från huvudregeln att intressekonflikt smittar alla
kollegor i samma byrå. När det gäller frågan om företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande, så kallad controlled
auction, föreslogs inga förändringar i förhållande till vad som
nu gäller. I denna fråga var dock kommittén inte enig.

A

dvokatsamfundets styrelse gav år 2005 i uppdrag
åt en arbetsgrupp att genomföra en översyn av de
vägledande reglerna om god advokatsed. Detta arbete har
utförts av Etikkommittén under drygt två års tid.
De vägledande reglerna om god advokatsed antogs 1984,
och ändrades senast 1994. Under de år som gått sedan dess
har advokatverksamheten förändrats, varför en översyn
ansågs behövas. Marknaden för advokattjänster har internationaliserats och de affärsjuridiska byråerna blivit allt större.
EU-regler, som tjänstedirektivet och penningtvättdirektivet,
innebär nya krav på advokaterna och en anpassning till
övriga Europa.
Etikkommittén har gått igenom de nuvarande etiska reglerna och har identifierat behov av förändringar. Samfundets
ledamöter har under året fått möjlighet att lämna synpunkter
och diskutera Etikkommitténs förslag vid avdelningarnas årsmöten och vid 2007 års fullmäktigemöte. Det har även funnits ett diskussionsforum på Advokatsamfundets hemsida.
I slutet av 2007 slutredovisade Etikkommittén sitt uppdrag
till Advokatsamfundets styrelse. Kommittén var i huvudsak
enig om förslaget. Beträffande frågan om klientens samtycke
ska ha betydelse för ett uppdrags antagande och i fråga om
företagsöverlåtelser genom auktionsförfarande, så kallade
kontrollerade auktioner fanns dock olika uppfattningar inom
kommittén. Detsamma gällde i fråga om möjligheten för icke
advokater att ingå i advokatbolags styrelse.

2. Byråorganisationen. Etikkommittén föreslog preciseringar
och ändringar för hur en advokatrörelse ska organiseras och
bedrivas. Kommittén föreslog även att andra ledningspersoner än advokater, efter dispens från styrelsen, ska kunna
tillåtas äga advokatbyråer samt att andra än advokater även
ska kunna utses till VD för en advokatbyrå.
3. Tystnads- och diskretionsplikt. Kommittén föreslog att det
ska vara otillåtet att utan skäl ta del av ärenden som man
inte har med att göra, medan det är tillåtet för den ärendeansvarige att i den utsträckning som finnes lämplig rådgöra
med kollegor (ett så kallat »snokförbud«).
4. Försäkringsskyldighet. Kommittén föreslog att det ska
vara en yrkesplikt med ett anpassat försäkringsskydd för
verksamheten.
Advokatsamfundets styrelse har behandlat Etikkommitténs
förslag och har vid sammanträdet den 24 januari 2008
beslutat om ett förslag till nya Vägledande regler om god
advokatsed, som på några punkter skiljer sig från Etikkommitténs. Styrelsen har dock inte fattat något beslut i frågan
om ett undantag från reglerna om intressekonflikt vid controlled auctions, eftersom styrelsen har delad uppfattning
i frågan om dispens ska kunna meddelas eller inte för en
advokatbyrå att i ett sådant uppdrag företräda flera klienter.
Styrelsens förslag, liksom förslag till möjliga dispensvillkor
i controlled auction-frågan, har redovisats vid lokalavdelningarnas årsmöten under 2008 liksom på fullmäktigemötet.
Advokatsamfundets styrelse kommer under hösten 2008,
att fatta beslut om att anta nya Vägledande regler om god
advokatsed. Det nya regelverket kommer därmed sannolikt
att kunna träda i kraft den 1 januari 2009.

Etikkommittén föreslog bland annat:
1. Intressekonflikter och kontrollerade auktioner. När det
gäller intressekonflikter föreslogs vissa förändringar i förhållande till nuvarande regelverk. Kommittén föreslog bland
annat en uppräkning av situationer där intressekonflikt
föreligger eller kan föreligga och dessutom en regel som slår
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pro bono

Advokatarbete för
samhällets bästa
Vid sidan av sina roller i näringslivet och rättsstaten arbetar många advokater också ideellt
för det allmännas bästa. Det så kallade pro bonoarbetet tar sig en rad olika uttryck.

»På lite sikt kan vi vässa vår egen konkurrenskraft genom
större etnisk och social mångfald på byrån«, säger Olof
Jisland.
Han är mycket nöjd med vad man uppnått hittills. På
Vinge finns numera flera biträdande jurister som man hittat tack vare mångfaldsprojektet. Intresset för att arbeta
med projektet är fortsatt stort hos Vinges advokater och
jurister, och mångfaldsprojektet ses nu som en permanent
verksamhet.

P

ro bono är latin och kan översättas med »för det
allmännas bästa«. I anglosaxiska länder är det sedan länge
vanligt att advokater och jurister arbetar gratis en del av sin
tid, till exempel som försvarare åt personer som inte kan
bekosta en advokat. Nu ökar intresset också bland svenska
advokater för pro bono-insatser.
Det ideella arbetet tar sig olika uttryck, till exempel
sponsring på idrottslag och kulturinstitutioner och stöd till
organisationer som hjälper hemlösa. Här kommer några
exempel på de många pro bono-projekt som advokater driver
och medverkar i.

Advokatjouren
Advokatjouren firar tioårsjubileum år 2008. Jouren startade 1998 på initiativ av Advokatsamfundets styrelse som
en reaktion på den nya rättshjälpslagen. Lagändringen
begränsade möjligheterna för enskilda att få rättshjälp för
till exempel skilsmässa, vårdnadstvister och andra privatjuridiska ärenden.
Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där advokater
hjälper till med en första genomgång av människors problem.
Under de femton minuter som står till buds kan advokaten
hjälpa till att bena ut vilket problemet är och hur man går
vidare med det. Den som konsulterar Advokatjouren får
vara anonym.
Alla advokater som deltar i verksamheten ställer upp på
sin fritid och får ingen ersättning. Över etthundra advokater
är engagerade i Advokatjouren.
Advokatjouren finns idag på närmare 40 orter runt om i
Sverige, och intresset är stort. Advokat Suzanne Johanson
som medverkar i jouren på Norrmalm i Stockholm berättar
att några besökare brukar få gå hem och återkomma vid
nästa tillfälle, eftersom vaktmästarna vill stänga lokalerna
en halvtimme efter att jouren egentligen ska sluta.
»Jag upplever att de flesta är mycket nöjda. Men en kvart
är förstås lite tid, även om man är en erfaren advokat«, säger
Suzanne Johanson.

Mångfaldsprojektet
Projektet startades av advokatfirman Vinge 2002, och omfattar fem skolor i förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö.
Syftet är att uppmuntra invandrarungdomar att börja studera
juridik. På längre sikt hoppas Vinge att bidra till en större
etnisk mångfald bland jurister och advokater.
Advokater och biträdande jurister besöker regelbundet de
fem skolorna i projektet för att presentera sig och sitt arbete
och för att föreläsa. Vinge arrangerar även temadagar, där
intresserade elever får besöka olika juristarbetsplatser. Byrån
delar dessutom ut stipendier, som skiljer sig lite åt mellan de
olika skolorna beroende på deras önskemål. Stipendiaterna
som läser vidare på juristlinjen erbjuds sommarpraktik vid
Vinges kontor.
Olof Jisland, advokat och managing partner vid Vinges
kontor i Göteborg, var en av initiativtagarna till mångfaldsprojektet.
»De finns fortfarande få personer med invandrarbakgrund
i rättsväsendet och advokatkåren. Vi kände att vi kan göra
en insats för att förändra det. Det är roligt att uträtta något
samhällsnyttigt«, säger han.
Projektet är också ett sätt att bredda kompetensen på den
egna byrån.

Mänskliga rättigheter
Mannheimer Swartling advokatbyrå samarbetar sedan sommaren 2006 med Raoul Wallenberg-institutet i Lund kring en
internationell utbildning i mänskliga rättigheter.
I maj 2007 höll byrån och Raoul Wallenberg-institutet
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ansvarig för byråns pro bono-verksamhet. Han är övertygad
om att mänskliga rättigheter inom 10–15 år kommer att ha
en lika självklar roll i affärsjuridiken som miljöfrågorna fått
under de senaste åren. Dessutom är de unga jurister som
byrån anställer mycket intresserade av dessa frågor.
»När vi rekryterar unga jurister ställer de ofta frågan om
vad vi gör pro bono. Det är tydligt att de unga inte bara vill
jobba en massa och tjäna pengar, utan att de vill göra något
för världen också«, säger Michael Karlsson.
Hans byrå samarbetar också med Advokatsamfundet och
Amnesty Business Group i projektet »Advokatbyråer som
påverkare för mänskliga rättigheter«.

i Lund en pilotkurs i mänskliga rättigheter för ett mindre
antal jurister från olika länder, bland annat Indien, Kina
och Sri Lanka. Ambitionen var att skapa ett hållbart, kombinerat teoretiskt och praktiskt kurskoncept för ett större
antal deltagare för kommande år, och att med hjälp av de
utländska deltagarnas erfarenheter finna lämpliga teman och
undervisningsformer för detta koncept.
Pilotkursen blev mycket uppskattad och utmynnade i beslutet att fortsätta och fördjupa samarbetet och tillsammans
arbeta fram en kurs på temat »Developing a Human Rights
Tool Box«. Kursen hölls första gången i januari 2008 med
13 deltagare från olika delar av världen.
Michael Karlsson är delägare i Mannheimer Swartling och

Pro bono-insatser i Sverige och internationellt
Advokatsamfundets
tsunamiprojekt

CCBE:s arbete för upprätthållande av rättsstatliga
grundvärderingar var under 2007 i stor utsträckning
inriktat på Polen. En delegation med representanter från
såväl CCBE som IBA besökte Polen, och träffade bland
andra företrädare för rättsväsendet och advokatkåren.
I november kom rapporten »Justice under siege: a report
of the Rule of Law in Poland«, där organisationerna uttrycker stark oro över utvecklingen i landet (se närmare
ovan under Nedslag i det internationella arbetet år 2007).

Tsunamikatastrofen i Sydostasien julen 2004 drabbade många svenska familjer. För att hjälpa de drabbade startade Advokatsamfundet tsunamiprojektet.
Advokatbyråerna uppmanandes att erbjuda tio timmars
gratis juridisk hjälp för varje heltidsarbetande jurist på
byrån. Intresset för att bidra var stort – inom bara några
dagar hade ledamöterna utlovat över 20 000 timmars
rådgivning.
Projektet har fortsatt under 2006 och 2007 och kommer troligen att fortsätta i flera år framöver. Hittills har
275 advokatbyråer och 28 enskilda advokater bidragit
med totalt 22 400 timmar. Intresset och uppskattningen
från allmänheten för advokaternas insats har varit
stort.

IBA: Gränsöverskridande
pro bono-arbete
Pro bono-arbete bedrivs i en rad olika former av världens
advokatorganisationer. International Bar Association, IBA,
vill ta vara på den samlade kunskap och erfarenhet som
finns och sprida den mellan medlemsorganisationerna. En
hemsida, www.ibaprobono.com ska bidra till detta.
På hemsidan samlas material från seminarier och
konferenser i ämnet, liksom övrig information om pro
bono-projekt i olika former. Syftet är också att skapa
ett forum för samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd
advokatorganisationer och byråer emellan. Sveriges
advokatsamfund deltar aktivt i detta projekt.
Drivande i IBA:s pro bono-verksamhet är organisationens »Pro Bono and Access to Justice Committee«.
Kommittén är ett forum för advokater från hela världen
för att diskutera rättstillgänglighet, rättshjälp och frivilliga insatser från advokater. Under 2007 medverkade
kommittén bland annat vid IBA:s »Rule of Law Symposium« i Singapore.

CCBE: Stöd till nya rättsstater
CCBE, Rådet för advokatsamfunden i den Europeiska
unionen, arbetar på olika sätt med att stödja rättsstaten
och advokatkåren i Europa. CCBE:s rättsstatskommitté,
PECO, bevakar särskilt Östeuropa. Målet är att bidra
till utvecklingen av en stark rättsstat och en självständig
advokatkår i de nya demokratierna.
I juli 2007 startade CCBE ett ettårigt rättssäkerhetsprojekt. Under året ska man bygga upp och implementera
ett program för stöd till advokatorganisationer och rättsväsende, i första hand till de nya demokratierna i EU:s
närområde.

39

ekonomi

Fortsatt god konsolidering
Högkonjunktur
2007 var ett av de mest expansiva åren någonsin i termer av
antalet nya biträdande jurister. 2006-12-31 var antalet biträdande jurister 1 335, varav 1 254 verksamma. 2007-12-31
var antalet biträdande jurister 1 556, varav 1 481 verksamma.
Antalet verksamma biträdande jurister ökade alltså med så
mycket som 227 stycken, eller 18 %, under 2007.
Naturligtvis är det svårt att sia om utvecklingen 2008. På
goda grunder kan man dock anta en fortsatt positiv men
något lugnare utveckling då konjunkturcykeln för advokatskrået, liksom för flera andra konsultbranscher, ligger efter
rikets ekonomi i stort.

Jonas Hultgren
Ekonomichef
Minnesfond har bland annat möjliggjort en omfångsmässig
och kvalitativ höjning av tidskriften Advokaten.

Avgiftsutveckling
Årsavgift och serviceersättning har ökat från 4 600 till 14 900
kronor under perioden 1987–2007. Avgiftsökningen förklaras
av försäkringskostnaderna. Dessa har under samma period ökat
från 845 till 9 500 kronor.
Årsavgiften till Sveriges advokatsamfund 3 900 kronor har
varit oförändrad de senaste sex åren. Avgiften är till täckande
av kostnaderna för utgivning av tidskriften Advokaten, administration av den offentligrättsliga verksamheten, kostnader
för fullmäktige och det internationella samarbetet.
Serviceersättningen till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag var för 2007 oförändrat 11 000 kronor. Huvuddelen
avses täcka premier för de obligatoriska försäkringarna.
Resterande belopp av serviceersättningen täcker kostnader
för hemsida, cirkulär med mera.

2007 i sammanfattning
Omsättningen 2007 i Advokatsamfundet och servicebolaget,
var 96 638 tkr, en ökning med 2 638 tkr eller 2,8 % jämfört
med 2006. Främst beror ökningen på serviceersättningen till
följd av nämnda kraftigt ökade antal biträdande jurister.
Kostnaderna exklusive finansiella kostnader och avskrivningar uppgick 2007 i koncernen till 88 043 tkr, en sänkning med 1
436 tkr eller 1,6 % jämfört med 2006. Den största anledningen
till att kostnaderna sjunkit 2007 är att kostnaden för de obligatoriska försäkringarna reducerats till följd av en återbäring från
försäkringsgivarna som var långt större än förväntat. Vidare
har personalkostnaderna till följd av föräldraledigheter och
sjukskrivningar varit avsevärt lägre 2007 än 2006.
För 2007 utgjorde Advokatsamfundets och servicebolagets
årsavgifter och serviceersättningar 81,6 % (80,2 %) av de totala intäkterna. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 13,7 %
(13,9 %) och intäkter från tidskriften Advokaten utgjorde
1,8 % (2,0 %). Av kostnaderna uppgick försäkringskostnaderna till 50,2 % (50,8 %) av de totala. Personalkostnaderna
uppgick till 20,0 % (21,3 %). Föregående års siffror är angivna inom parentes.

Kostnader för advokatförsäkringar
Premier för ansvarsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring, som är obligatoriska, ingår i den serviceersättning
som samtliga verksamma ledamöter och biträdande jurister erlägger till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag.
Kostnaderna för de obligatoriska försäkringarna minskade
från 45,5 Mkr 2006 till 44,2 Mkr 2007, en sänkning
med 1,3 Mkr. Detta beror främst på att, till följd av en
betydande nyteckning i hela det samfundsupphandlade
försäkringsutbudet, en betydande återbäring lämnats
samfundet under 2007. Premien för de obligatoriska
försäkringarna höjdes 2007 avtalsenligt med 300 kronor
per individ, från 9 200 till 9 500 kronor. 2008, som är
sista året i avtalsperioden, höjs premien med ytterligare
300 kronor till 9 800 kronor.
Advokatsamfundet bedriver ett aktivt skadeförebyggande
arbete i samarbete med försäkringsmäklare och försäkringsbolag genom gruppen för advokatförsäkringar.

Projekt
En avsättning för utbildning om 2 496 tkr gjordes 2007. En
serie hel- och halvdagsseminarier kommer, avgiftsfritt för
deltagarna, att genomföras under 2008.
Dessa kommer, främst i skadeförebyggande syfte, att avhandla följande områden:
Etik och god advokatsed, psykologi och stress i advokatyrket,
kvalitetsarbete och drift av advokatbyrå, karriärutveckling samt
lagen om penningtvätt.
Bidrag om 2 150 tkr från Gustaf och Calla Sandströms
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Försäkringar

FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR

Tilläggsförsäkring för ren förmögenhetsskada
– excessförsäkring
Sveriges advokatsamfund har avtalat fram en grupplösning
där byrån kan välja försäkringsbelopp på 2–27 Mkr utöver
grundförsäkringens 3 Mkr.
Försäkringsbolag: Zürich Insurance Ireland Limited
Sweden Branch
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsbelopp: 2–27 Mkr
Premie: Varierar beroende bland annat på försäkringsbelopp och antalet anställda på byrån.

A

lla verksamma advokater och biträdande jurister
i Sverige omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring
och en obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring. Premierna
ingår i den serviceavgift som debiteras av Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag, SASAB. Premien beräknas efter hur många
jurister som är verksamma på byrån den 1 januari.
Förutom de obligatoriska försäkringarna har Advokatsamfundet också tagit fram en frivillig tilläggsförsäkring för ren
förmögenhetsskada, kontorsförsäkring, sjukvårdsförsäkring,
sjukavbrottsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring. De kan
tecknas av advokatbyråerna eller av den enskilda advokaten
eller biträdande juristen.
Försäkringarna administreras av Willis AB.

Kontorsförsäkring
Kontorsförsäkringen inkluderar egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, allmänt ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring,
kundolycksfallsförsäkring och överfallsförsäkring.
Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Premie: Premieberäkningen baseras på antalet jurister (advokater och biträdande jurister) verksamma i företaget.

OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR
Obligatorisk ansvarsförsäkring
för ren förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den försäkrade eller dennes anställda
tillfogar klient eller tredje man genom fel eller försummelse.
Försäkringen gäller för verksamhet bedriven från kontor
inom Norden och omfattar skador i hela världen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringsbelopp: 3 Mkr för samtliga skadeståndsanspråk som framställs gentemot den försäkrade under ett
försäkringsår.
Premie: 9 500 kronor per jurist och år för båda de obligatoriska försäkringarna.
Premien avser 2007, 2008 är premien 9 800 per jurist och år.

Ny rehabiliteringsförsäkring
Försäkringen erbjuder snabbt och enkelt rehabilitering av
medarbetarna och kan ge ersättning för arbetslivsinriktade
rehabiliteringsåtgärder. Den försäkrade får tillgång till en rehabledare som gör en kartläggning av den försäkrades behov
av rehabilitering och ger förslag på åtgärder som behövs för
att hjälpa medarbetaren att komma tillbaka i arbete.
Försäkringstagare som har avbrottsförsäkring kommer per
automatik omfattas av rehabiliteringsförsäkringen. Försäkringstagare som endast har sjukvårdsförsäkring, kan teckna
rehabiliteringsförsäkring mot en tilläggspremie.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsbelopp: Högsta ersättningsbelopp är fem
prisbasbelopp, varav ett prisbasbelopp för kartläggning med
förslag till rehabiliteringsplan. För multidisciplinära åtgärder
är högsta ersättningsbeloppet ett prisbasbelopp. För kristerapi är högsta ersättningsbeloppet ett prisbasbelopp för alla
medarbetare per händelse och försäkringsår.
Premie: Ingår i premien för sjukvårdsförsäkringen.

Obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen ska skydda tredje man, till exempel klienten
som drabbas av vissa förmögenhetsbrott, såsom tillgrepps-,
oredlighets- och trolöshetsbrott orsakade av personal på advokatbyrån. Försäkringen gäller för verksamhet bedriven från
kontor inom Norden och omfattar skador i hela världen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringsbelopp: Försäkringsbeloppet är 10 Mkr per
försäkrad och skada, dock max 10 Mkr per jurist och
försäkringsår.
Premie: 9 500 kronor per jurist och år för båda de obligatoriska försäkringarna.
Premien avser 2007, 2008 är premien 9800 per jurist och år.

Sjukvårdsförsäkring
Försäkringen ersätter bland annat kostnader för läkarbesök,
läkemedel, sjukhusvård, både i offentlig regi och privat vård
bokad genom ett 0771-nummer som fås från Länsförsäkringar.
Försäkringen ersätter även hälsokontroller. Försäkringen ersätter också eventuell självrisk i utnyttjad försäkrings resemoment
vid vård utomlands upp till max. 5 000 kronor.
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Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Ersätter den försäkrades andel i rörelsens fasta kostnader
vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller dödsfall.
Möjlighet finns att välja 12 eller 24 månaders ansvarstid.
Försäkringen omfattar även vård av sjukt barn. Avbrottsförsäkringen kan endast tecknas i kombination med sjukvårdsförsäkringen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringsbelopp: Försäkrads del av företagets fasta
kostnader enligt redovisning i försäkringsansökan.
Premie: Baseras bland annat på den försäkrades ålder,
försäkringsbelopp och karenstid.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar
Försäkringstagare: Advokatbyrån. Försäkringen går
också att teckna för anställda, make/maka, sambo eller
registrerad partner.
Premie: 3 667 kronor/år.
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Frivilliga gruppförsäkringar
I samarbete med Mercer kan Advokatsamfundet erbjuda
advokater och biträdande jurister en frivillig gruppförsäkring.
Den omfattar livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.
Mer information om gruppförsäkringen finns på Advokatnätet.

Så har det också blivit. Skadestatistiken för de senaste åren
visar att skadekostnaderna för sjukvårdsförsäkringen ökat
svagt, medan den totala skadekostnaden för sjukavbrott mer
än halverats sedan 2005.
En stor del av sjukvårdsärendena rör skador i rörelseorganen, medan psykisk ohälsa orsakar en stor majoritet av
sjukavbrotten.

Allt ﬂer tecknar de frivilliga försäkringarna
Advokatsamfundets och Willis frivilliga försäkringar utgör
ett prisvärt alternativ för advokatbyråerna. Det märks genom att allt fler advokatbyråer ansluter sig till bland annat
kontorsförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen.
Under 2007 togs ytterligare en försäkring fram, en rehabiliteringsförsäkring. Att medarbetarna på advokatbyrån blir
långtidssjukskrivna kan kosta stora summor. Därför är det
viktigt att rehabiliteringsprocessen kommer igång så snabbt
som möjligt. Den nya försäkringen ska bidra till det.

Ny upphandling på gång
Advokatsamfundets obligatoriska försäkringar, ansvarsförsäkringen för ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsförsäkringen handlades upp inför år 2006. Under 2008
ska en ny upphandling göras.

Advokatsamfundets arbetsgrupp avseende försäkringar har
2007 bestått av advokaterna Magnus Wallander, Rose-Marie
Lundström och Mats Bendrik.
Läs mer om Advokatsamfundets försäkringar på Advokatnätet. Besök hemsidan www.advokatsamfundet.se, logga in
och gå in på Advokatyrket i toppmenyn.
På Advokatnätet finns också kontaktuppgifter till försäkringsmäklarna Willis och Mercer.

Mer sjukvård, färre sjukavbrott
Sedan några år är sjukavbrottsförsäkringen sammankopplad med sjukvårdsförsäkringen. Syftet med förändringen var
att försäkringstagarna skulle få bästa möjliga vård, och på
det viset slippa långa och kostsamma sjukavbrott.
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advokatröster

Viktigt med balans
mellan arbete och familj

Hårt arbete och
engagemang lönar sig

Anna Steén är advokat och ledamot i Advokatsamfundets styrelse. Hon är även mamma till
Nora, 2,5 år, och Olle 5 månader. Att dela lika på
föräldraledigheten och be om hjälp har varit hennes
sätt att kunna kombinera arbete och familj.

Torgny Wetterberg är van vid stora och svåra mål.
Men att så påtagligt processa inför hela svenska folket
som i Skandiarättegången var en ny och intressant
upplevelse, som väckte tankar om mediernas sätt att
fungera.

A

nna Steén blev advokat för åtta år sedan. Hon säger
att det är både svårt och lätt att kombinera advokatyrket
med ett bra familjeliv där tid med barnen är en självklarhet.
»Advokatyrket är krävande på så sätt att du arbetar under
hård tidspress. Har man små barn innebär det av förklarliga skäl
svårigheter eftersom barnen inte kan vänta tills du har arbetat
klart«, säger hon och tillägger:
»Å andra sidan innebär bättre teknik som mobil och laptop att du kan vara mer flexibel och hämta barnen på dagis
och följa upp saker senare på kvällen som inte hanns med
på eftermiddagen«.
Ny teknik med ständig uppkoppling kan dock vara ett
stressmoment. »Jag försöker så långt det är möjligt att hålla
helgerna helt fria från arbete. Då är jag ledig och kan umgås
ordentligt med familjen och hämta energi«, säger hon.
Anna Steéns man är också advokat och för att klara av
arbete och barn har de delat lika på föräldraledigheten.
Hon understryker också vikten av att engagera sitt »andra
nätverk« och att våga fråga om hjälp.
Anna Steén tillägger att det viktigaste för att kunna kombinera ett krävande arbete och familj är att man verkligen
tycker om sitt yrke. »Det gäller att ha kul när man arbetar.
Är arbetet givande blir man nästan automatiskt en bättre
förälder när man kommer hem för dagen«.

T

Anna Steén
Född: 1972. Ledamot i styrelsen sedan 2004.
Verksamhetsinriktning: allmän affärsjuridik med tonvikt på
kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och fastighetsrätt.

Torgny Wetterberg
Född: 1961. Ledamot i styrelsen sedan 2002.
Verksamhetsinriktning: kommersiella domstols- och
skiljeprocesser, skiljeman.

orgny wetterberg har arbetat med stora processer i
många år. Men för den stora allmänheten är han troligen
fortfarande Lars-Eric Peterssons försvarare i den omskrivna
Skandiarättegången. Hur påverkades han som advokat av den
enorma mediala uppmärksamhet som målet fick?
»Det är speciellt att processa inför hela svenska folket.
Alla har en uppfattning, men den grundar sig ofta på felaktig
information«, säger Torgny Wetterberg.
Kontakten med medierna fungerade på det hela taget bra.
På en punkt är dock Torgny Wetterberg kritisk mot medierna.
När hans klient efter att i ett par års tid förklarats skyldig i
tidningar, radio och TV friades i hovrätten hade han velat
se en större generositet från redaktionerna.
»När min huvudman friades borde massmedierna oreserverat ha klargjort detta och förklarat domen för allmänheten«,
säger Torgny Wetterberg.
Han är också trött på de »förståsigpåare« som ständigt dyker
upp i medierna för att ha åsikter om saker de egentligen inte
känner till men har egna intressen i. Torgny Wetterbergs klient
i Skandiamålet friades i hovrätten och av en skiljenämnd, trots
alla starka känslor och åsikter som medierna spelade på.
»Den här upplevelsen befäste min erfarenhet att hårt arbete
och engagemang lönar sig. Och den visar att man inte ska ge
upp och inte ha förutfattade meningar.«
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advokatsamfundets kansli
VIKTIGA STEG FRAMÅT FÖR ARBETET MED

Tidskriften Advokaten
och samfundets webbplatser
»Arbetet med att utveckla tidskriften Advokaten
och samfundets webbplatser tog viktiga steg
framåt under 2007. Vi strävar efter att utveckla
våra nyhetsverktyg för att kunna ge maximal
nytta till våra användare«, säger Tom Knutson,
chefredaktör på tidskriften Advokaten och
informationsansvarig på Advokatsamfundet.

Gästkrönikörerna
För några år sedan infördes
månadens gästkrönikör i tidskriften Advokaten. Tanken
var att få människor att fritt
reflektera över olika ämnen
och frågor i samhället med
mer eller mindre starka kopplingar till rättssystemet.
»Till en början kunde det
vara svårt att få skribenter
att medverka. Men nu möts
jag inte sällan av reaktionen
Tom Knutson
att den tillfrågade ser det som
chefredaktör
något av ett hedersuppdrag att
få skriva i tidskriften«, säger
Tom Knutson.
Årets första gästkrönikör var riksåklagare Fredrik Wersäll
som efterlyste bättre utredningar om sexualbrott. I nummer 8 2007 skrev journalisten och författaren Jan Guillou
månadens gästkrönika som handlade om demokrati som det
bästa skyddet mot terrorism. Sist ut bland årets krönikörer
var justitieminister Beatrice Ask som berättade om sitt första
år som justitieminister.

S

om del i det pågående arbetet med att
utveckla informationsarbetet gjordes satsningar på
Advokatsamfundets webbplats med att intensifiera och
utveckla nyhetsbevakningen. Det har gjort att advokater och
andra besökare, till exempel åklagare, domare och journalister
verkligen börjat upptäcka samfundets webbplatser.
Tidskriften Advokatens upplaga ökade jämfört med 2006 och
den tryckta upplagan uppgick till 7 400 exemplar per nummer.
Under år 2007 behandlades flera aktuella ämnen i olika teman.
Årets första tema handlade om de unga och rättsprocessen. De
unga har svårt att förstå och göra sig hörda i rättssystemet.
Problemen är framför allt två: begriplighet och tid.
Under våren skrev tidskriften om hur det gått sedan
Utlänningsnämnden lades ner och migrationsdomstolarna
tog över. Temat gav en bild av både hopp och oro. Ett av
årets teman handlade om de rättsliga gränserna som är
på väg att försvinna i EU. I nummer 8 tog tidskriften upp
Grundlagsutredningens stora arbete som lägger grunden för
morgondagens Rättssverige.

Debattörerna
På debattsidorna var inflödet av bra artiklar gott. Förutom advokater så deltar även gärna domare och åklagare i tidskriften.
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Tidskriften Advokaten/Advokatsamfundets webbplats
Tom Knutson, chefredaktör
Ulrika Brandberg, journalist/webbansvarig

»Vi ser det som ett erkännande för den framskjutna roll
som tidskriften har i Rättssverige«, säger Tom Knutson.
Under året debatterades rättssäkerhetsfrågor i brottmål
av bland andra justitiekanslern Göran Lambertz. En annan
brännande debatt handlade om individuella domarlöner. I
debatten deltog Domstolsverkets generaldirektör Thomas
Rolén. Andra ämnen som debatterades var förskjutningen
av rätten och villkoren för humanjuristerna.

Redaktionsråd
Anne Ramberg, ansvarig utgivare
Tom Knutson, chefredaktör
André Andersson, advokat
Dennis Dicksen, advokat
Per E Samuelson, advokat
Ulrika Brandberg, journalist

Personalförändringar
Under 2007 lämnade Tom Knutson tidskriften under en
period för en annan tjänst. Under hösten återkom han och
fick då ett övergripande ansvar för Advokatsamfundets
webbplatser och annan information.
Efter sex framgångsrika år som tidskriften Advokatens
annonssäljare beslöt Birgitta Rosén att det, efter utgången av
2007, var dags för henne att gå vidare och som pensionär få
ägna sig åt sig själv, sina hobbies och sin familj. Under sina sex
år med tidskriften Advokaten har hon stadigt lyckats utveckla
annonsförsäljningen. Lars Falk med Falk Media AB tog efter
årsskiftet över annonsförsäljningen efter Birgitta Rosén.

Årets samtliga gästkrönikörer:
Fredrik Wersäll, riksåklagare
Göran Lambertz, justitiekansler
Mårten Schultz, jur. dr.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Claes Borgström, jämställdhetsombudsman
Pär Ström, integritetsombudsman vid Den nya välfärden
Yrsa Stenius, pressombudsman
Jan Guillou, journalist och författare
Beatrice Ask, justitieminister

Juridiska biblioteket moderniserades
Juridiska biblioteket har moderniserats under
2007. Verk som tidigare förvarats på annan
ort blev åter tillängliga för advokater och andra
besökare.

löpande tidskrifter. I samlingarna finns svensk och utländsk
juridisk litteratur från 1700-talet och framåt. Svenska och
nordiska verk utgör tyngdpunkten, men här återfinns även
litteratur från bland annat England, USA, Tyskland och
Frankrike.
Fram till 2007 har delar av samlingarna funnits på annat
håll men en satsning på så kallade compactushyllor har
gjort det möjligt att ta tillbaka litteratur till lokalerna på
Advokatsamfundet.
»Moderniseringen med nya hyllsystem är ett stort lyft för

J

uridiska biblioteket grundades 1935 när Sveriges
advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm och
Föreningen för utgivandet av Svensk juristtidning slog
ihop sina boksamlingar. Sedan dess har biblioteket vuxit
och omfattar idag cirka 50 000 exemplar och ett 70-tal
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niseringen med nya hyllor vilket påverkar statistiken något«,
säger Bitte Wölkert.
Besökarna består till största delen av advokater och biträdande jurister men även juridikstudenter som söker viss
litteratur eller lugn och ro för att skriva uppsats kommer till
biblioteket. Som bibliotekarie tar Bitte Wölkert emot förfrågningar om information rörande vitt skilda rättsområden. Ofta
handlar det om svensk och utländsk litteratur eller artiklar
i juridiska tidskrifter.
»EG-rättsligt material efterfrågas också i stor utsträckning, både litteratur, gällande lagstiftning och rättspraxis«,
säger hon.
Sedan 2006 har biblioteket även en egen hemsida med
sökfunktioner i de egna samlingarna samt information om
nyinköpt litteratur, rättsfallslänkar med mera. Lanseringen
av hemsidan har inneburit ett ökat intresse för bibliotekets
verksamhet.
Styrelsen för juridiska biblioteket hade 2007 följande sammansättning:
Anders Knutsson, ordförande, f.d. justitieråd
Johnny Herre, professor
Gertrud Lennander, justitieråd
Anne Ramberg, advokat
Hans Stenberg, advokat

biblioteket. Det handlar om både ny och äldre juridisk litteratur som återigen blir tillgänglig för användning. Det har
även ett stort värde i sig att samla alla information, vare sig
det är böcker eller tidskrifter, på ett och samma ställe«, säger
Bitte Wölkert bibliotekarie.
Varje år utkommer en stor mängd juridisk litteratur både
i Sverige och utomlands.
»Vi köper in i stort sett all ny juridisk litteratur som
publiceras i Sverige. Det kan röra sig om upp till 30 titlar
i månaden så samlingarna börjar bli ganska omfattande«,
säger Bitte Wölkert och tillägger:
»Urvalet av internationell litteratur kan av förklarliga skäl
inte bli lika omfattande som det svenska. Titlar väljs bland
annat utifrån förlagskataloger, förfrågningar från samfundets
medlemmar och recensioner i internationella juridiska tidskrifter. Det kan även handla om nyutgåvor av standardverk
som vi alltid vill ha i våra samlingar.«
Bibliotekets syfte är att genom sin verksamhet främja
rättsvetenskaplig forskning, och samlingarna är tillgängliga
för alla som avlagt svensk jur. kand.-examen eller studerar
vid en juridisk fakultet. Under 2007 besökte 862 personer
biblioteket och 843 verk lånades ut.
»Det är något mindre än föregående år. Biblioteket var
dock stängt under en och en halv månad på grund av moder-
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ETT BRA ÅR FÖR

Samfundets utbildningsverksamhet
»2007 var ett bra år för Advokatsamfundets
utbildningsverksamhet. Under året hade vi
sammanlagt 1 800 deltagare på våra kurser«,
summerar Jonas Olbe, utbildningsansvarig på
Advokatsamfundet.
Advokatexamen
En majoritet av de trettio kurstillfällena på de tre obligatoriska delkurserna för blivande advokater var fulltecknade under året. Totalt genomgick 813 personer någon
av advokatexamenskurserna, på vardera två och en halv
dag. Kurserna, som genomförs på Fågelbrohus på Värmdö
utanför Stockholm, är en förberedande utbildning inför advokatexamen inom områden som är särskilt betydelsefulla
för advokatverksamhet.
Kursansvarig för delkurs 1 var Bo Ahlenius, för delkurs 2
Robin Oldenstam samt för delkurs 3 Eva-Maj Mühlenbock.
Nytt för året var kursmomentet om Klientpsykologi som
numera ingår i delkurs 2.
Sammanlagt examinerades 228 personer vid fyra olika
examenstillfällen. Av dessa var 142 män och 86 kvinnor.
Under året underkändes 21 personer.
Vid den muntliga advokatexamen prövas framför allt examinandens förmåga att hantera en rådgivningssituation. Tre
personer överklagade beslutet om underkännande till Utbildningsnämnden, men ingen av dessa vann framgång. Hittills
har inte någon examinand blivit underkänd vid samtliga tre
tillfällen som man har på sig för att bli godkänd. Samtliga
examenstillfällen hölls på Radisson SAS Hotel i Frösundavik
strax norr om Stockholm.

Jonas Olbe
Utbildningsansvarig

I Fortbildningsutskottet ingick Claes G Hansson, ordförande,
Lars Edlund, Eva Kornhall samt Jonas Olbe. Utskottet träffades två gånger för att diskutera och utveckla kursverksamheten vidare.

EU-projekt
Kursverksamhetens EU-finansierade projekt, Växtkraft mål
3, fortsatte under 2007. Ett 40-tal advokatbyråer har varit
involverade i projektet under året, och cirka 200 deltagare har
gått kurser för att få ökad kompetens inom marknadsföring,
ledarskap, data, juridisk engelska samt affärsmannaskap.
Ett resultat av satsningen är att kompetensen har ökat
inom flera viktiga områden. Projektet har också satt fokus
på kompetensförsörjning och intern samverkan inom de
deltagande advokatbyråerna.
»Satsningen har fallit ut mycket väl visar de utvärderingar
som har gjorts bland deltagarna. Och det finns en tydlig
förhoppning bland byråerna att den inledda processen fortsätter efter att själva projektet har avslutats efter 2007«,
säger Jonas Olbe.
En av Advokatsamfundets utbildningssatsningar 2007 uppmärksammades i medierna, bland annat i Svenska Dagbladet
och Arbetsliv, nämligen seminarierna »Stress och effektivitet
i advokatyrket« och »Klientpsykologi«.
Utbildningsavdelningen har under året bestått av två
personer. Utbildningsansvarige Jonas Olbe och kursadministratören Birgitta Reitz, som under 2007 efterträddes av
Kät Berglund.

Övriga kurser
Advokatsamfundets fortbildningsverksamhet fortlöpte
med god fart under året. 752 deltagare deltog i någon av
samfundets öppna kurser och seminarier. De mest populära
kurserna var följande:
• Konferensen Rakel för kvinnliga advokater och jurister
• Brottmålskurserna 1 och 2
• Aktieägaravtal
• Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser
• Tvistemålsprocessen 1 och 2
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Johan Hessius och Åsa Erlandsson
Stockholmsavdelningen

med företrädare för utländska juristdelegationer. Vidare har
ledamöter från styrelsen deltagit i möte på Svea hovrätt för
att diskutera utformningen av vissa sessionssalar. Avdelningen har liksom tidigare år distribuerat månadscirkulär.

Stockholmsavdelningn
Från årsmötet den 28 mars har Stockholmsavdelningens
styrelse haft följande sammansättning: Johan Hessius,
ordförande, Olof Rågmark, vice ordförande, Connie Brück,
Karl Johan Dhunér, Lars Edlund, Tobias Fälth och Sara
Kersby Mindus, ledamöter, samt Elisabeth Fritz, Lars Johanson och Erica Wiking Häger, suppleanter.
Fram till den 30 juni har Therese Isaksson varit styrelsens
sekreterare. Därefter har Åsa Erlandsson innehaft uppdraget. Christina Malm har varit klubbmästare.
Avdelningen har under året hållit åtta styrelsesammanträden. Vid sammanträdena har 116 inträdesansökningar
behandlats.

Medlemsstatistik. Den 1 januari 2007 utgjorde antalet
ledamöter i avdelningen 2 025 (inklusive EU-advokater).
Den 31 december 2007 utgjorde antalet ledamöter 2 020
(inklusive EU-advokater). En nettominskning har således
skett under året med fem ledamöter (under 2006 var nettoökningen 49 ledamöter).

Västra avdelningen
Västra avdelningens styrelse har under året bestått av följande personer: Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå,
Göteborg, ordförande, Fredrik Andersson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå, Göteborg, vice ordförande, Claes
Östlund, Olof Ahlstedt Advokatbyrå, Göteborg, Maria
Almgren, Jan Ertsborn Advokatbyrå, Falkenberg, Staffan Karnå, Advokatfirman Kjällgren, Trollhättan, Mona
Jonasson, Advokatfirman Glimstedt, Göteborg, Staffan
Uvabeck, Advokatcentrum i Skövde, Skövde, Mats Österborg, Advokatbyrån Acta, Halmstad, ledamöter. Lars
Hallkvist, Gullack Advokatbyrå i Borås, Borås, Christoffer Gramming, Advokatfirman Lindahl, Göteborg, Lars
Söderlund, Advokatfirman Lindahl, Göteborg, Hans Potila
Strömsnes, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, suppleanter,
samt har Hans Potila Strömsnes även varit sekreterare och
Caroline Ygge, Advokatfirman Delphi, Göteborg, har varit
klubbmästare.
Under året har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden och 31 ansökningar om inträde har handlagts. Av
dessa har 27 tillstyrkts. Vid årets utgång hade avdelningen
731 ledamöter, varav 137 kvinnor och 594 män.
Årsmötet ägde rum den 15 mars på Världskulturmuseet
och avslutades med middag, under vilken Advokatsamfundets generalsekreterare informerade om aktuella samfundsfrågor. I samband med årsmötet avhölls en hearing
rörande olika förslag till nya vägledande regler för god
advokatsed.

Sammankomster. Stockholmsavdelningen har under året
arrangerat ett tiotal sammankomster som har samlat cirka
600 deltagare från avdelningen.
Välkomstträff för nya ledamöter. Avdelningen har även i år
inbjudit nya ledamöter till Advokatsamfundets hus i Diplomatstaden för visning av huset, buffé och presentation av
avdelningens verksamhet. Nya ledamöter samt representanter för avdelningsstyrelsen och samfundets kansli deltog.
Månadsmöten. Avdelningen har under året arrangerat sex
välbesökta månadsmöten, varav ett utgjordes av ett samarrangemang med Domarföreningen vid Stockholms tingsrätt.
Förekommande teman för mötena har varit rättsstatsfrågor,
den nya regeringens rättspolitik, advokaters rätt till skälig
ersättning, MiFID-direktivet, i skuggan av makten och
alternativ tvistlösning. Ett av dessa möten kunde tillgodoräknas som del av den obligatoriska vidareutbildningen
för advokater.
Vårcocktail och julglögg. Den 31 maj inbjöd avdelningen
till den årliga vårcocktailen i Advokatsamfundets hus och
den 12 december hölls julglögg på Spy Bar.
Årsmöte. Avdelningen höll årsmöte med efterföljande middag den 28 mars i Sällskapets lokaler.
Övrigt. Styrelseordföranden har deltagit i sammankomster

50

Dan Bullarbo och Hans Potila Strömsnes
Västra avdelningen

Peter Bredelius och Lars Gombrii
Mellersta avdelningen

Den 14 september anordnades en skärgårdstur med
räkfrossa, under vilken Björn Aschan talade om sin Kinaerfarenhet. Under året har lunchföredrag hållits dels den 1
juni då Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg
AB, berättade om näringslivets utvecklingsmöjligheter i
Göteborgsregionen, dels den 14 november då Tobias Larsson och Bo Lextorp från Sällma talade om marknadsföring
på advokatbyrå.
Vid årets ordförande/sekreterarkonferens i Malmö deltog
ordföranden Dan Bullarbo.
Sekreteraren Hans Potila Strömsnes har under hösten
deltagit i Göteborgs tingsrätts arbete med handläggningsrutiner, till vilket ett antal advokater sedermera inbjöds
till ett seminarium tillsammans med domare vid tingsrätten. Niclas Carling och Claes Östlund har varit med i en
arbetsgrupp för Göteborgs tingsrätts projektering av nya
domstolslokaler på Skånegatan.
Ledamöter av avdelningen har vidare deltagit som representanter i Hovrättens för Västra Sverige fokusgrupper
avseende kvalitetshöjningar rörande såväl tvistemål som
brottmål.
Samarbetet med Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, för vidareutbildningskurser
för advokater har fortsatt.
Avdelningen har slutligen gjort besök på olika orter
i avdelningens område för att informera om avdelningens verksamhet. Under våren besökte ordföranden Dan
Bullarbo kollegorna i Uddevalla och under hösten besökte
han tillsammans med sekreteraren Hans Potila Strömsnes
kollegorna i Borås.

Uppsala och Johan Nordgren, Västerås, som suppleanter.
Sekreterare har varit Lars Gombrii.
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden, den 10 januari, 23 mars, 26 mars, 14 maj, 18
juni, 21 september, 6 november och 4 december. Styrelsen
har avgivit yttranden över tio ansökningar om inträde i
Advokatsamfundet, av vilka åtta tillstyrkts.
Styrelsen har beslutat att vid sina sammanträden adjungera företrädare för yngre jurister och därför under året
adjungerat advokaten Ralf Lyxell, Karlstad, och jur.kand.
Hilda Bokvist, Örebro.
Styrelsen har även planerat och genomfört vidareutbildning för advokater, dels i anslutning till årsmötet, dels i
Tällberg den 21–22 september.
Styrelsen har ånyo arrangerat en så kallad road-show
– en sammankomst med inbjudna advokater, domare och
åklagare i syfte att redovisa advokatyrkets ekonomiska
villkor i belysning av genomförd Temo-undersökning, erbjuda ett juridiskt intressant föredrag samt vid en gemensam
subventionerad middag utbyta synpunkter och erfarenheter.
Tillställningen har under hösten genomförts i Uppsala län
av Anna Ling och Robert Wikström under ledning av avdelningens ordförande Peter Bredelius och med justitiekanslern
Göran Lambertz som föredragshållare.
Styrelsen har vidare i samråd med generalsekreteraren
påbörjat planering av värdskapet för Allmänt Advokatmöte, vilket kommer att förläggas till Örebro den 14-15
juni 2008.
Avdelningen har genom ordföranden och sekreteraren
varit representerad vid en konferens för avdelningsordförande och sekreterare i Södra avdelningens regi i Malmö
den 5–6 oktober.
Styrelsen har den 23–24 mars arrangerat studiedagar i
anslutning till avdelningsmötet i Karlstad. Programverksamheten färgades av firandet av avdelningens 70-årsjubileum
med högtidstal av avdelningens ordförande Peter Bredelius,
champagne i för evenemanget särskilt designade glas, medverkan av Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog
samt fem tidigare avdelningsordförande, Dag Edlund, Jan

Mellersta avdelningen
Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll
sitt årsmöte i Karlstad den 23 mars. Styrelsen har sedan
dess bestått av Peter Bredelius, Örebro, ordförande, Bertil
Moreau, Kristinehamn, vice ordförande, Fredrik Sandberg,
Mora, Robert Wikström, Uppsala, och Lars Gombrii,
Västerås, ledamöter, med Andreas Hahn, Örebro, Lennart
Lefverström, Karlstad, Agneta Nyman, Falun, Anna Ling,
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Bengt Ivarsson och Claes G Hansson
Östra avdelningen

Lindström, Bengt Sörman, Svante Linderberg och Per Wigert. På kvällen avnjöts jubileumsmiddag tillsammans med
inbjudna gäster.
Studiedagarna innehöll i övrigt följande ingredienser:
»Vad händer på Advokatsamfundet?« Dagsaktuell information förmedlades av samfundets ordförande Stefan Lindskog. Härefter följde ett guidat besök på Frimurarlogen i
Karlstad, platsen för unionsupplösningen 1905, med Staffan
Hallström som initierad ciceron. »God advokatsed« – en
hearing med samfundets Etikkommitté under ledning av
Bo G H Nilsson, Stockholm, och Stefan Ruben, Göteborg.
Föreläsningen tillgodoräknades med tre timmar som professionell vidareutbildning för advokater.
Avdelningen har också traditionsenligt bedrivit studiedagar på Hotell Dalecarlia i Tällberg den 21–22 september.
Inbjudan hade lika traditionsenligt utgått till Stockholmsavdelningens, Norra avdelningens och Östra avdelningens
ledamöter. Studiedagarna samlade 90-talet deltagare.
Programverksamheten färgades denna gång av firandet
av avdelningens 40-årsjubileum av studiedagarna med tal
av Peter Bredelius. Anne Ramberg presenterade aktuell
information om pågående samfundsarbete. »Internationell
rätt – internationell straffrätt«, några reflektioner av Hans
Corell i ljuset av den senaste tidens händelser. »Advokaten
och Högsta domstolen«, justitierådet Johan Munck föreläste
om advokatrollen i domstolens rättsbildande verksamhet.
Föreläsningarna tillgodoräknades med tre timmar som
professionell vidareutbildning för advokater.
Vid studiedagarna i såväl Karlstad som Tällberg präglades
atmosfären dessutom av en givande social och kollegial
samvaro, varvid även ett flertal särskilt inbjudna nyblivna
advokater och biträdande jurister medverkade.
I enlighet med samfundets stadgar har avdelningen varit
berättigad att under året utse sex ordinarie ledamöter till
samfundets fullmäktige jämte sex suppleanter för dessa. I enlighet härmed har val ägt rum vid årsmötet den 23 mars.
Avdelningen hade vid årets början 356 ledamöter och vid
årets slut 351 ledamöter varav 304 aktiva och 47 passiva,
det kvinnliga inslaget begränsat till 57 aktiva advokater.

Antalet biträdande jurister inom avdelningen utgjorde vid
årets slut 55 stycken.
Årsavgiften för verksamhetsåret 2007 har varit oförändrat 900 kronor.

Östra avdelningen
Avdelningens styrelse har under året bestått av Bengt Ivarsson, Linköping, ordförande, Henrik Snellman, Växjö, vice
ordförande, Kristina Huldt, Eskilstuna, Inger Brännström,
Jönköping, och Maria Sturesson, Anderstorp, ledamöter.
Suppleanter har varit: Erik Ferlin, Linköping, Bo Nilsson,
Katrineholm, och Helena Karlsson, Kalmar. Avdelningens
sekreterare har varit Claes G Hansson, Jönköping.
Styrelsen har under året hållit åtta sammanträden, varav
sex per telefon. Styrelsen har behandlat fem inträdesansökningar, samtliga tillstyrkta.
Årsmötet avhölls den 29 mars på Hotell Scandic i Linköping. 40 advokater och biträdande jurister deltog. Vid
årsmötet behandlades i stadgarna föreskrivna ärenden. I
anslutning till årsmötet genomfördes en halv utbildningsdag
i form av en hearing med företrädare för Etikkommittén, Bo
G H Nilsson och Börje Samuelsson samt samfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn. Advokatsamfundets
generalsekreterare informerade om aktuella frågor. Årsmötet
avslutades med en god middag och kollegial samvaro.
De i Jönköpingsområdet verksamma nytillträdda advokaterna och biträdande juristerna inbjöds till ett välbesökt after
work den 14 september.
Vid ordförande- och sekreterarkonferensen i Malmö den
5–6 oktober representerades avdelningen av Bengt Ivarsson
och Claes G Hansson.
Höstmötet genomfördes torsdagen den 15 november på
Hotell Victoria, Jönköping, som en halv utbildningsdag
med efterföljande middag. Ett intressant seminarium, »Påföljder för ungdomar – ny lagstiftning och praxis«, hölls
av hovrättslagmannen Martin Borgeke, Malmö. Ett 40-tal
ledamöter och biträdande jurister deltog. Till kaffet talade
hovrättspresidenten Kathrin Flossing över förändringar i
hovrättsprocessen (EMR).
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Lars Kongstad och Anna Steén
Södra avdelningen

Jan Heilborn och Andreas Victor
Norra avdelningen

Avdelningens ordinarie huvudstyrelseledamot har varit Eva
Kullman, Kalmar, som efterträddes av Bengt Ivarsson. Till ny
suppleant i succession har Per Sandell, Nyköping, tillträtt.
Per årsskiftet uppgick antalet ledamöter till 299, varav
244 betalande.

Understödsfonden är en stiftelse med anknuten förvaltning och fonden förvaltas av avdelningsstyrelsen. Understödsfonden har givit bidrag till advokaters deltagande i de
av Stiftelsen Lunds Domarakademi anordnade kurserna. Vid
sex tillfällen under året har varje deltagare för respektive
kurstillfälle erhållit bidrag med 500 eller 1 000 kronor. Den
totala kostnaden för stipendier under året har uppgått till
323 500 kronor. Under året har följande kurser genomförts:
mänskliga rättigheter, immateriella rättigheter – särskilt
om upphovsrätt, medling, aktuell straffrätt, bostadsköpet
– fastighet och bostadsrätt och dna-bevisning.
Antalet ledamöter var vid årets ingång 695 st. Vid årets
utgång uppgick antalet ledamöter till 706 st.

Södra avdelningen
Styrelsen har sedan årsmötet den 22 mars haft följande
sammansättning: Lars Kongstad, Malmö, ordförande,
Göran Hellberg, Lund, vice ordförande, Christina Davéus,
Kristianstad, Matts Johnsson, Ystad, Marie Lagerlöf, Sophie
Palmgren Paulsson och Anders Forkman, samtliga Malmö,
ordinarie ledamöter, samt Lena Johansson, Lars Kruse,
Pär Broomé, samtliga Helsingborg, Magnus Lindsten,
Karlskrona och Anna Steén, Malmö, suppleanter. Anna
Steén har varit sekreterare och Magnus Bernro, Malmö,
klubbmästare. Styrelsen har haft tio sammanträden under
året, varav ett per telefon. Styrelsen har behandlat 39
inträdesansökningar (36 under 2006). Vid ett styrelsesammanträde har avdelningens fullmäktigeledamöter deltagit
och diskuterat aktuella frågor.
Detta år har styrelsen sammanträtt i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Avdelningen, genom styrelsen,
representanter för försvararkollegiet och ledamöter som
anmält sitt intresse till styrelsen, medverkade vid JiA-mässan
den 25 oktober. JiA-mässan är en arbetsmarknadsmässa arrangerad av Juridiska Föreningen vid Lunds universitet.
Vid den årliga ordförande- och sekreterarkonferensen
som detta år arrangerades av Södra avdelningen och ägde
rum i Malmö den 5–6 oktober, representerades avdelningen
av ordföranden.
Årsmötet ägde rum på Grand Hotel i Lund den 22 mars.
På årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor. Advokatsamfundets dåvarande ordförande Stefan Lindskog samt
företrädare för domstolarna och nyintagna ledamöter av
avdelningen var gäster vid årsmötet. Före årsmötet presenterade ledamöter ur Etikkommittén förslag till nya vägledande
regler och höll en hearing vid vilken ledamöterna bereddes
tillfälle att lämna synpunkter på och diskutera förslaget.

Norra avdelningen
Från årsmötet i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Jan Heilborn (z), ordförande, Andreas Victor
(z), vice ordförande/sekreterare/kassör, Anders Johnsson,
(ac), Johan Sterner (y), Bengt-Olov Horn (x), och Jenny
Nordlund (bd), ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit
Annica Ullsten (y), Magnus Müchler (bd), samt Tomas
Krokström (x).
Ledamot i den valberedning som har till uppgift att förbereda val i samband med fullmäktigemötet under 2008 har varit
Mats Bäck (z) med Annica Ullsten (y) som suppleant.
Styrelsen har under året hållit fyra sammanträden, varav
ett med personlig närvaro och övriga genom grupptelefonsamtal. Styrelsen har behandlat fem inträdesansökningar
vilka samtliga tillstyrkts. I övrigt har löpande ärenden varit
föremål för styrelsens handläggning.
Under hösten avhölls traditionsenligt ordförande- och
sekreterarkonferens, denna gång anordnad av Södra avdelningen, i Malmö den 5–6 oktober 2007. Norra Avdelningen
representerades av Andreas Victor.
I anslutning till årsmötet i Sundsvall anordnades bland
annat kursen »Verkliga händelser och falska minnen« med
professorn och legitimerade psykologen Sven Å Christianson. Advokatsamfundets vice ordförande Tomas Nilsson
informerade om aktuella frågor på samfundet.
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lokalavdelningar

Göran Rise och Karl Woschnagg
Utlandsavdelningen

september i Rom, och den 24 november i Benahavís (Malaga),
samt två sammanträden per telefon (10 januari och 24 maj).
Tio inträdesansökningar har behandlats.
Avdelningen har utgivit två nyhetsbrev per e-post till sina
medlemmar. Redaktör har varit jur.kand. Mikaela Lassborn,
Nice. Nyhetsbrevet har också sänts till de svenska avdelningarnas sekreterare.
Vid årsmötet deltog 17 ledamöter, särskilt inbjuden var
Advokatsamfundets generalsekreterare. I anslutning till mötet
erbjöds ett föreläsningsprogram motsvarande åtta timmars
vidareutbildning att tillgodoräknas inom ramen för Advokatsamfundets krav på vidareutbildning. Föredragande var professor Bill Dufwa, företrädare för Den Danske Bank och Björn
Palm-Jensen. Efter årsmötet avhölls sedvanlig middag.
Vid huvudstyrelsens möten har avdelningen representerats
av Göran Rise och Dan Person. Vid den årliga ordförande- och
sekreterarkonferensen representerades avdelningen av Göran
Rise och Karl Woschnagg.
Utlandsavdelningen har 99 medlemmar, varav 30 är kvinnor och 69 män.

Avdelningen hade vid årets slut 234 medlemmar. Av
ledamöterna var 198 män och 36 kvinnor. Dessutom hade
avdelningen 36 verksamma biträdande jurister varav 18 är
män och 18 kvinnor.

Utlandsavdelningen
Styrelsen har sedan årsmötet den 24 mars på hotell West End
i Nice, Frankrike, haft följande sammansättning: Göran Rise,
Advokatfirman Björn Rosengren, Nueva Andalucia (Malaga),
ordförande och kassör, Dan Person, Magnusson Advokatbyrå,
Warszawa, vice ordförande, Karl Woschnagg, Wicker Hanf,
Frankfurt, sekreterare, samt ledamöterna Björn Palm-Jensen,
Lassus & Associes, Paris, Ulla-Karin Hjalmarsson-Clark,
Alexander Samuel & Co Solicitors, London, Stefan Lindgren,
Lecce, Sabine von Uthmann, Paris, och Jonas Koponen,
Linklaters, Bryssel.
Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds fullmäktige
utsågs Göran Rise och Kjell Stenström, Paris.
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden: den 24 mars i Nice (före och efter årsmötet), den 14
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kollegier

Lunsjö var värd och det blev en intressant kväll med efterföljande måltid på restaurang Gastro i Helsingborg.
Kollegiet har även deltagit i försöksverksamheten vad
gäller snabbare handläggning av brottmål, det så kallade
»snabbspåret«, där ordföranden haft en plats i arbetsgruppen
i Helsingborg.
Vidare har tingsrättens nye lagman Lennart Svensäter genom
chefsåklagare Mikael Björk inbjudit såväl försvararkollegiet
som åklagarkammaren till informella samtal, där såväl stora
som små problem penetrerats. Dessa möten, som är planerade att genomföras cirka en gång per månad har följts av
information till kollegiets medlemmar om frågor som tagits
upp. Därvid har dialog med både tingsrätt och åklagarkammare uppnåtts.
Försvararkollegiet har ett 50-tal medlemmar.

Kollegier
Östergötlands
försvararkollegium
Efter fem års verksamhet har Östergötlands försvararkollegium blivit en väletablerad organisation med en stadig tillväxt
av medlemmar. Styrelsen har i huvudsak varit densamma sedan
starten, nämligen Bertil Dahl, sekreterare, Göran Gabrielson,
kassör, och Bengt Ivarsson, ordförande. Under året fick styrelsen tillskott av Peter Eklund från Eskilstuna. Härigenom
förstärktes kopplingen till medlemmarna i Södermanland.
Antalet medlemmar i kollegiet uppgår numera till 63, varav
ett antal med verksamhet i de angränsande länen.
Kollegiet har under det gångna verksamhetsåret genomfört
en sammankomst i Östergötland samt ett utlandsseminarium.
Den 14 mars hölls årsmöte på Glimstedts Advokatbyrå i
Norrköping. Utöver årsmötesförhandlingarna redogjorde
ordföranden Bengt Ivarsson bland annat för de nya påföljderna för ungdomar samt diskuterades diverse interna
frågeställningar.
Kollegiet arrangerade i oktober ett seminarium om diverse
försvararfrågor i Budapest.
Inbjudna seminarieledare var hovrättsrådet och docenten
Roberth Nordh samt Advokatsamfundets ordförande Tomas
Nilsson. Vid seminariet deltog cirka 40 av kollegiets medlemmar. Utöver själva seminariet erbjöds deltagarna även möjlighet till diverse utflykter samt biljetter till en fotbollsmatch
mellan Ungern och Malta. Arbetet med seminariet hösten
2008, som preliminärt kommer att gå av stapeln i Cambridge,
pågår för fullt.
Kollegiet har under året haft sedvanliga kontakter med
lagmännen i Linköping och Norrköping samt chefsåklagarna
på nämnda orter för att diskutera olika aktuella frågeställningar. Bland annat har säkerhetsfrågor diskuterats. Vidare
har kollegiet deltagit aktivt inför försöksverksamheten med
»En modernare rättegång«.
Årsmötet kommer att genomföras den 4 mars 2008 i
Norrköping.

Försvararkollegiet
i malmö
Kollegiet hade årsmöte den 26 februari. Vid mötet omvaldes styrelsen med undantag av Jan-Anders Hybelius som
ställde sin plats till förfogande, varvid Charlotta Sundqvist
Olin valdes som ny ledamot. Styrelsen består nu av Johan
Sarvik, ordförande, Jesper Montan, sekreterare, Ulla Stålberg och Charlotta Sundqvist Olin. I samband med årsmötet
höll kammaråklagaren Anna Palmqvist ett kortare föredrag
om de nya ungdomspåföljderna. Anna Palmqvist är så kalllad ungdomsåklagare och har även fortbildat sina kollegor
inom det aktuella området. Vidare avtackades Jan-Anders
Hybelius för sitt förtjänstfulla arbete som ordförande för
kollegiet.
Kollegiet har idag cirka 115 medlemmar från i huvudsak
Malmö, men även advokater från Lund, Trelleborg och Eslöv
är medlemmar. Under året har kollegiet, utöver årsmötet, haft
tre sammankomster.
Den 24 maj arrangerade kollegiet sin traditionella vårfest, till
vilken personal från Malmö tingsrätt och åklagarmyndigheten
i Malmö inbjöds. Festen gick av stapeln på Hipp och cirka 70
personer kom till kalaset.
Den 24 september gjorde kollegiet ett studiebesök på
häktet i Malmö. Besöket inleddes med ett föredrag av
chefen för häktet, Hans-Erik Svensson, som berättade om
ekonomi och organisation på häktet. Efter en frågestund om
praktiska frågor följde en rundvandring i de delar av häktet
som försvarare annars inte har tillgång till. Sedan kontakter
mellan kollegiet och den nybildade kvalitetssäkringsgruppen på Malmö tingsrätt tagits, bjöd tingsrätten in kollegiets
medlemmar och övrig personal till ett möte på Malmö
tingsrätt den 12 november. Mötet, som var välbesökt, gav
alla inbjudna en möjlighet att ge ris och ros till tingsrätten
beträffande den praktiska hanteringen av målen. Allt i syfte
att öka kvaliteten på tingsrättens arbete. Många tog tillfället
i akt och det som framkom vid mötet har redan resulterat
i vissa förbättringar. Tingsrätten bjöd på mat och dryck.

Försvararkollegiet
i nordvästra skåne
Arbetsgruppen har under året bestått av Ulf Juhlin, Håkan
Sunnerholm, Kerstin Lindbohm, Stefan Rosell, sekreterare,
samt Johan Sederholm, ordförande.
Under året besökte kollegiet Bergafängelset i Helsingborg,
som har särskild inriktning på intagna med en narkotikamissbruksproblematik. Fängelsechefen, frivårdsinspektör Anders
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leant. Vidare avgick suppleanten Hans Svedberg. Övriga
suppleanter omvaldes samt nyvaldes Tom Pripp och Per
Swahn till suppleanter. Greger Lundmark och Rickard
Ström omvaldes som revisorer och Hans Elliot omvaldes
som revisorssuppleant.
På konstituerande styrelsesammanträde den 29 maj 2007
omvaldes Odd Swarting som ordförande, Eric Edström som
vice ordförande, Michael Staff adjungerades som sekreterare
i styrelsen, Lars-Olov Thim som kassör samt nyvaldes Jan
Jönzén som vice sekreterare.
Styrelsen har hållit fyra sammanträden; den 2 april, den 29
maj, den 26 september och den 10 december.
Rekon är den ledande aktören inom det insolvensrättsliga
området. Rekon avger varje år ett flertal remisser till lagstiftande enheter och domstolar samt har löpande kontakter
med Skatteverket och exekutiva myndigheter avseende tilllämpningsfrågor och andra frågor som påverkar den praktiska hanteringen av företagsrekonstruktioner och konkurser.
Nedan anges några exempel på Rekons arbete.
Rekon har avgivit remissyttranden i bland annat följande
frågor:
• till Högsta domstolen i mål angående arvode till konkursförvaltare för omhändertagande av bokföringsmaterial efter
konkursens avslutande,
• till Bokföringsnämnden angående förslag till vägledning
om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), allmänt råd och
vägledning om gränsvärden, samt angående allmänt råd och
vägledning om frivillig delårsrapportering,
• till justitiedepartementet angående utkast till tilläggsprotokoll till Kapstadskonventionen rörande kreditsäkerhet i rulllande järnvägsmaterial, angående promemorian Registrering
av förlagsinsatser, angående betänkandet Nya förutsättningar
för ekobrottsbekämpning (SOU 2007:8), angående promemorian Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev (Ds 2007:20) samt angående betänkandet En starkare
företagsinteckning (SOU 2007:71).
Rekon har genom sitt arbetsutskott deltagit i samråd med
representanter för Skatteverket.
Rekon har genom sin ordförande deltagit i utredningen
om ett samordnat insolvensförfarande (Ju 2007:05) som leds
av Jan Ertsborn. Utredningen ska bland annat överväga hur
förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och
samordnas med konkursförfarandet.
Rekon har deltagit i planeringen och genomförandet av
Insolvensrättsligt forum i februari 2007 ävensom planerandet
av IBA:s sektion för rekonstruktion, insolvens och borgenärsrättigheters konferens i Stockholm i maj 2008.
Vidare har Rekon tillsett att ny rättspraxis och annan information i insolvensrättsliga frågor redovisats på Rekons hemsida. Rekons service till medlemmarna i de lokala kollegierna
har skett genom Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet
(Rekon) i Sverige AB. Styrelsen i servicebolaget har utgjorts
av Odd Swarting med Eric Edström som styrelsesuppleant.

Mötet arrangerades av rådmannen Karin Mårtensson Telde,
som är kvalitetsansvarig domare i tingsrätten.
Efter höstmötena har vi avrundat möteskvällarna på puben
Bishops Arms, där vi abonnerat en lokal i direkt anslutning till
puben. Antalet deltagare vid sammankomsterna har varierat
mellan 40 och 50 st.

Familjerättskollegiet
Kollegium har hållits tre gånger under året. Liksom föregående
år har platsen varit Restaurang KB i Stockholm.
Den 24 januari hölls en paneldebatt under rubriken »Aktuella bodelningsfrågor«.
Medverkande var kollegorna Göran Lindén, Sven-Erik
Ekbäck, Suzanne Johanson samt Birgitta Hållenius.
Den 18 april gästades kollegiet av juris doktor Göran Lind
som föreläste över ämnet »Utvecklingen av den internationella
sambojuridiken«.
Den 7 november var föreläsaren familjerättssocionomen
Mats Rudolphis Dellenäng, som talade över ämnet »Medling
i vårdnadstvister«.
Sammankomsterna har varit välbesökta och uppskattade.
Kollegiet har blivit ett etablerat forum för diskussioner och
utbyte av erfarenheter mellan kollegor som har familjerätt
som arbetsområde.
Deltagande i sammankomsterna har nu även godtagits som
en del av ledamöternas vidareutbildning enligt samfundets
regler.
Programrådet har under året haft följande sammansättning:
Johan Schüldt, ordförande, Susanne Rudholm, sekreterare (t.o.m.
30 juni), David Massi, sekreterare (fr.o.m. 1 juli), Birgitta Hållenius, Marie Wessel, Göran Wernstedt (t.o.m. 30 juni), Py Löwgren
(t.o.m. 30 juni), Kristina Bengtsson (fr.o.m. 1 juli), Lars Hurtig
(fr.o.m. 1 juli), samt Anna Arnell (fr. o.m. 1 juli).

Rekonstruktör- &
konkursförvaltarkollegiet (rekon)
i sverige
Rekon hade under året 13 medlemmar, det vill säga samma
antal som under 2006. Medlemmarna utgörs av lokala kollegier, vars medlemmar i sin tur utgörs av enskilda rekonstruktörer och konkursförvaltare till ett antal av närmare
400 personer vilket är mer än 90 % av de verksamma inom
området. Sammantaget har de lokala kollegierna en geografisk
täckning som avser hela riket.
Styrelsen i Rekon utgjordes till ordinarie föreningsstämma den 29 maj 2007 av Staffan Bäckström, Eric
Edström, Jan Jönzén, Magnus Näsholm, Peter Rader, Arne
Rohdin, Ulf Sandberg, Peter Bengtsson, Lars-Olov Thim,
Odd Swarting (ordförande), Marianne Uesson, Margareta
Andersson, Hans Renman, Ulf Mårtensson och suppleanten
Jan Lindahl som ersatt Leif Grauers. Vid stämman avgick
Hans Renman som ledamot. Övriga ledamöter omvaldes
samt nyvaldes Jan Lindahl som samtidigt avgick som supp-
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årsredovisning

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Resultaträkning – koncernen

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund avger härmed årsredovisning för år 2007.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Allmänt om verksamheten
Verksamheten under året beskrives i organisationens verksamhetsberättelse för året.

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Avsättning till utbildning

Förslag till disposition
av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår
att årets resultat
jämte balanserade vinstmedel
tillhopa
balanseras i ny räkning.

3 873 931
6 439 282
10 313 213

Not

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2
3

93 859 808
2 777 438
96 637 246

90 316 707
3 682 662
93 999 369

4
1

67 947 884
17 597 573

71 335 002
18 143 849

6
5

470 910
2 496 000
88 512 367

437 760
89 916 611

8 124 879

4 082 758

1 244 622

653 599

-206 197

-216 359

9 163 304

4 519 998

-1 737 699

-2 000 000
-1 190 649

7 425 605

1 329 349

Rörelseresultat
Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter

Av koncernens fria egna kapital 26 281 642 kronor föreslås
0 kronor bli överfört till bundna reserver. Organisationens
resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar, noter
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Avsättning till reparationsfond
Skatt
Årets resultat
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SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Balansräkning – koncernen
Not

2007-12-31

2006-12-31

7
8

6 014 535
591 642

6 202 352
437 422

9

1
6 606 178

1
6 639 775

368 011

329 581

1 147 754

1 836 759

2 395 135
698 880
483 964

806 767
134 213
935 935

1 346 794
6 440 538

1 535 931
5 579 186

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

31 355 327
37 795 865

20 703 113
26 282 299

SUMMA TILLGÅNGAR

44 402 043

32 922 074

3 071 281

1 767 175

18 856 037
7 425 605
29 352 923

18 830 794
1 329 349
21 927 318

2 500 000
2 496 000
980 498
5 976 498

2 500 000
473 346
2 973 346

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar mot
närstående organisationer
Skattefordran
Latent skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
11
Bundet eget kapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Reparationsfond
Utbildning
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till närstående organisationer
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 955 424
421 287
610 082
934 269

3 269 105
212 004
584 479

3 151 560
9 072 622

3 955 822
8 021 410

Summa skulder

9 072 622

8 021 410

44 402 043

32 922 074

inga
inga

inga
inga

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Resultaträkning –
moderföretaget
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2
3

17 841 904
3 075 252
20 917 156

17 759 299
2 216 301
19 975 600

4
1

8 177 414
8 701 592

8 519 471
9 023 294

6

187 817
17 066 823

187 817
17 730 582

3 850 333

2 245 018

Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Balansräkning –
moderföretaget

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

344 067
-23 772

345 076
-13 817

4 170 628

2 576 277

Avsättning till reparationsfond
Skatt
Årets resultat

-296 697
3 873 931

-2 000 000
-518 384
57 893

Not

2007-12-31

2006-12-31

7
9
9

6 014 535
50 000
1
6 064 536

6 202 352
50 000
1
6 252 353

79 970
5 626 726

257 146
-

2 390 167
906

537 472
-

217 487
8 315 256

120 292
914 910

7 304 929

13 176 632

SUMMA TILLGÅNGAR

21 684 721

20 343 895

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
11
Ersättningsfonden
Disponibla medel
Årets resultat
Summa eget kapital

5 408 100
6 439 282
3 873 931
15 721 313

5 408 100
6 381 389
57 893
11 847 382

2 500 000

2 500 000

347 915
421 287
89 716
627 281

767 419
2 541 497
128 104
284 547

1 977 209
3 463 408

2 274 946
5 996 513

21 684 721

20 343 895

inga
inga

inga
inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Andelar i koncernföretag
Aktier och andelar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar mot koncernföretag
Fordringar mot
närstående organisationer
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

Avsättningar
Reparationsfond
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder koncernföretag
Skulder närstående organisationer
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Noter med
redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer

Not 1: Anställda och personalkostnader
2007

varav
män

2006

varav
män

7

47%

7

51%

Sveriges Advokaters Service AB
inom riket

22

27%

22

28%

Koncernen totalt

29

32%

29

34%

Medelantalet anställda
Sveriges advokatsamfund
inom riket

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med
föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Koncernen
Sjukfrånvaro 2007

29 år eller yngre
30 - 49 år
50 -

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden.

Total sjukfrånvaro/
Ord arbetstid
*
2,5%
*

Män
Kvinnor
Samtliga anställda
* redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen

Varulager
Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in- först ut principen och verkligt värde.

*
5,9%
7,1%

*
24,9%
48,3%

*

*

Sveriges advokatsamfund
*redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen

Fordringar
Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp
varmed de beräknas inflyta.

Långtidssjukfrånvaro/
Total sjukfrånvaro
*
0,0%
*

Löner och andra ersättningar
2007
2006 (tkr)
löner och
sociala löner och sociala
ersättn.
kostn.
ersättn. kostn.

Avskrivningsprinciper
för anläggningstillgångar

Sveriges advokatsamfund
Generalsekreterare
2 068 829
(varav pens.kostn.)
Övriga anställda
3 958 941
(varav pens.kostn.)
Ersättn. till styrelsen har ej utgått.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
50 år
Markanläggningar
27 år
Inventarier
5 år

Koncernuppgifter
Sveriges advokatsamfund äger samtliga aktier, nom 500 000, i
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, org. nr. 556128-7144.

1 205 961
535 246
2 083 415
799 926

1 999,6 1 126,4
480,9
4 295, 9 2 195,2
828,3

Sveriges Advokaters Service AB
Styrelse och generalsekr.
(varav pens.kostn.)
Övriga anställda
5 943 053
(varav pens.kostn.)

2 713 805
823 155

6 028,1 2 729,6
826,6

Koncernen totalt

6 003 181

12 323,7 6 051,2

11 970 823

-

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren
Koncernen
Årsavgifter
Serviceersättningar
Kursavgifter, advokatexamen
Kursavgifter, fortbildning
Bidrag från ESF-rådet, kompetensutveckling
Tidskriften Advokaten
Sveriges advokatsamfund
Årsavgifter
Tidskriften Advokaten
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2007

2006

16 070 940
62 757 790
8 784 700
2 947 800
1 527 614
1 770 964
93 859 808

15 862 965
59 497 691
8 601 700
3 093 845
1 364 172
1 896 334
90 316 707

16 070 940
1 770 964
17 841 904

15 862 965
1 896 334
17 759 299

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Not 3: Övriga rörelseintäkter

Not 5: Avsättning till utbildning
2007

Koncernen
Bidrag från Gustaf och
Calla Sandströms Minnesfond
Advokatartiklar
Arvoden från närstående fonder
Ledamotsförteckningen
Övrigt
Sveriges advokatsamfund
Bidrag från Gustaf och
Calla Sandströms Minnesfond
Arvoden från närstående fonder
Straffavgifter
Skiljenämndsavgifter
Hyresintäkter
CEEBA
Övrigt

2 150 000
51 094
231 000
3 509
341 835
2 777 438

2 150 000
231 000
150 000
2 250
517 000
25 002
3 075 252

2006
Till utbildning har avsatts 2 496 000 kronor. En serie seminarier i främst
skadeförebyggande syfte kommer att genomföras under hösten 2008.
Seminarierna, som blir avgiftsfria för deltagarna, kommer att avhandla etik
och god advokatsed, psykologi och stress i advokatyrket, kvalitetsarbete
och drift av advokatbyrå, karriärutveckling och lagen om penningtvätt.

3 000 000
140 480
231 000
12 546
298 636
3 682 662

Not 6: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Byggnader och mark
Inventarier

1 312 058
231 000
20 000
1 800
517 000
97 976
36 467
2 216 301

Sveriges advokatsamfund
Byggnader och mark

2006
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

45 496 316
9 778 032

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
på anskaffningsvärden

1 348 932

Revisionsarvode har utgått med 186 675 kronor avseende revisor Bo
Axberg, SET. Arvode för konsultationer har utgått med 35 238 kronor
till SET.

Planenligt restvärde vid årets slut

Årets leasingkostnader uppgår till 101 478 kronor.
Återstående leasingkostnader uppgår till totalt 140 940 kronor.

Taxeringsvärde, byggnader
Taxeringsvärde, mark

187 817
249 943
437 760

187 817

187 817

2007

2006

10 779 006

10 779 006

4 576 654

4 388 837

187 817
4 764 471

187 817
4 576 654

6 014 535

6 202 352

12 979 000
20 040 000

15 600 000
18 400 000

2007-12-31

2006-12-31

2 758 595
446 913
-23 626
3 181 882

2 629 564
129 031
2 758 595

2 321 173
269 067
2 590 240

2 071 230
249 943
2 321 173

591 642

437 422

Not 8: Inventarier

82 090
58 850
2007

2006

2 231 661
2 026 832
1 021 263

2 032 889
2 017 606
835 727

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning

Revisionsarvode har utgått med 85 375 kronor avseende revisor Bo
Axberg, SET. Arvode för konsultationer har ej utgått till SET.
Årets leasingkostnader uppgår till 101 478 kronor.
Återstående leasingkostnader uppgår till totalt 140 940 kronor.
Dessa förfaller till betalning
inom 1 år
senare än 1 år men inom 5 år
senare än 5 år

187 817
283 093
470 910

Avskrivning på byggnad har skett med 2% på anskaffningsvärdet.
Avskrivning på markanläggning har skett med 3,75% på anskaffningsvärdet.

Koncernen
2007
Varav
Försäkringskostnader för ansvarsförsäkring
och förmögenhetsbrottsförsäkring
44 216 546
Direkta kostnader, kursverksamheten
10 043 418
Kostnader för ESF-rådsfinansierad
kompetensutveckling
1 408 858

Sveriges advokatsamfund
Varav
Rese- och sammanträdeskostnader
Tidskriften Advokaten
Internationellt samarbete

2006

Not 7: Byggnader och mark

Not 4: Externa kostnader

Dessa förfaller till betalning
inom 1 år
senare än 1 år men inom 5 år
senare än 5 år

2007

Planenligt restvärde vid årets slut

82 090
58 850
-
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Not 9: Aktier och andelar
Koncernen
Övrigt
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, 556128-7144
Övrigt

2007-12-31

2006-12-31

1

1

Till fullmäktige i Sveriges advokatsamfund.

antal
5 000

50 000
1
50 001

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning
i Sveriges advokatsamfund för år 2007. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i Advokatsamfundet för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren
har handlat i strid med årsredovisningslagen eller samfundets
stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av samfundets och koncernens resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker att fullmäktige fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, samt
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår
bedömning inte handlat i strid med samfundets stadgar. Vi
tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och
generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

50 000
1
50 001

Not 10: Årets skatt
2007
2006
-1 929 427 -1 034 346
698 880
-507 152
-156 303
-1 737 699 -1 190 649

Betald skatt
Latent skatteintäkt
Uppskjuten skatt

Not 11: Eget kapital
Koncernen
Ing. balans 2007-01-01
Disposition av
föregående års resultat
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Årets resultat
Utg. balans 2007-12-31
Sveriges advokatsamfund
Ing. balans 2007-01-01
Disposition av
föregående års resultat
Årets resultat
Utg. balans 2007-12-31

Bundna
reserver
1 767 175

Balanserad
vinst
18 830 794

Årets
resultat
1 329 349

1 329 349 -1 329 349
1 304 106

-1 304 106

3 071 281

18 856 037

7 425 605
7 425 605

5 408 100

6 381 389

57 893

57 893

-57 893
3 873 931
3 873 931

5 408 100

6 439 282

Stockholm den 6 mars 2008
Tomas Nilsson
Ordförande

Anders Ahlm
Vice ordförande

Lena Blixt

Lars Edlund

Bengt Ivarsson

Jan Lindblad

Ulf Nordekvist

Jan Save

Anna Steén

Torgny Wetterberg Catharina Wikloff

Anne Ramberg

Stockholm den 6 mars 2008
Bo Axberg
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag får härmed avge årsredovisning för år 2007.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund. Verksamheten under året beskrives i verksamhetsberättelsen för Sveriges advokatsamfund.

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på
materiella anläggningstillgångar
Avsättning till utbildning
Rörelseresultat

Förslag till disposition
av bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att årets resultat
jämte balanserade vinstmedel
tillhopa
balanseras i ny räkning.

Not

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2
3

76 017 904
164 186
76 182 090

72 557 408
1 928 361
74 485 769

4
1

60 232 470
8 895 981

63 277 531
9 120 555

5
6

283 093
2 496 000
4 274 546

249 943
1 837 740

900 555

308 523

-182 425

-202 542

4 992 676

1 943 721

-1 943 700
132 442
-933 850
2 247 568

-619 755
61 529
-515 962
869 533

Ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och
liknande resultatposter
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

2 247 568
8 312 761
10 560 329

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar,
noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Avsättning till periodiseringsfond
Återföring av periodiseringsfond
Skatt
Årets resultat
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Balansräkning

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

2007-12-31

2006-12-31

Allmänna redovisningsprinciper
5

591 642
591 642

437 422
437 422

368 011

329 581

1 067 784
-

1 579 613
2 541 497

4 968
698 880
483 058

269 295
262 317
935 935

1 129 307
3 752 008

1 415 639
7 333 877

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

24 050 398
27 802 406

7 526 481
14 860 358

SUMMA TILLGÅNGAR

28 394 048

15 297 780

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Fordringar mot närstående
organisationer
Skattefordran
Latent skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5 000 st
aktier a nominellt 100)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

500 000
100 000
600 000

2 496 000

-

76 906
861 418
619 755
1 943 700
5 997 779

132 442
76 906
861 418
619 755
1 690 521

3 607 509
5 626 726
520 366
306 988

2 501 686
212 004
299 932

1 174 351
11 235 940

1 680 876
4 694 498

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 394 048

15 297 780

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Varulager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in- först ut principen och verkligt värde.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper
för anläggningstillgångar
Inventarier avskrives på 5 år.

Koncernuppgifter

inga
inga

Not 1: Anställda och personalkostnader

500 000
100 000
600 000
7 443 228
869 533
8 312 761
8 912 761

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till närstående organisationer
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Varulager

Bolaget är helägt dotterbolag till Sveriges advokatsamfund,
org. nr. 262000-0675, med säte i Stockholm.

8 312 761
2 247 568
10 560 329
11 160 329

Avsättningar
Avsättning utbildning
Förändring periodiseringsfonder
Periodiseringsfond tax 2002
Periodiseringsfond tax 2003
Periodiseringsfond tax 2005
Periodiseringsfond tax 2007
Periodiseringsfond tax 2008
Summa avsättningar

Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med
föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Medelantalet anställda
inom riket

2007
22

varav
män
27%

2006
22

varav
män
28%

Sjukfrånvaro 2007
Total sjukfrånvaro/
Långtidssjukfrånvaro/
Ord arbetstid
Total sjukfrånvaro
29 år eller yngre
*
*
30 – 49 år
2,5%
0,0%
50 –
*
*
Män
*
*
Kvinnor
5,9%
24,9%
Samtliga anställda
7,1%
48,3%
* redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen
Löner och andra ersättningar
2007
löner och
sociala
ersättn.
kostn.
Styrelse och VD
(varav pens.kostn.)
Övriga anställda
5 943 053 2 713 805
(varav pens.kostn.)
823 155

2006 (tkr)
löner och sociala
ersättn.
kostn.
6 028,1 2 729,6
826,6

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren
Serviceersättningar
Kursavgifter
Bidrag ESF-rådet, kompetensutveckl.

inga
inga
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2007
62 757 790
11 732 500
1 527 614
76 017 904

2006
59 497 691
11 695 545
1 364 172
72 557 408
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Not 3: Övriga rörelseintäkter
Bidrag från Gustaf och Calla Sandströms
Minnesfond
Ledamotsförteckningen
Advokatartiklar
Övrigt

2007

2006

3 509
51 094
109 583
164 186

1 687 942
12 546
140 480
87 393
1 928 361

2007

2006

44 216 546
10 043 418

45 496 316
9 778 032

1 408 858
4 563 648
60 232 470

1 348 932
6 654 251
63 277 531

Till årsstämman i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag.
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sveriges
Advokaters Serviceaktiebolag för år 2007. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen
på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra mig om
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I
en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Not 4: Externa kostnader
Varav försäkringskostnader för ansvarsoch förmögenhetsbrottsförsäkring
Kursverksamheten
Kostnader för ESF-rådsfinansierad
kompetensutveckling
Övrigt

Revisionsarvode har utgått med 101 300 kronor avseende revisor Bo
Axberg, SET. Arvode för konsultationer har utgått med 35 238 kronor
till SET.

Not 5: Inventarier
2007-12-31

2006-12-31

2 758 595
446 913
-23 626
3 181 882

2 629 564
129 031
2 758 595

2 321 173
269 067
2 590 240

2 071 230
249 943
2 321 173

591 642

437 422

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 6: Avsättning till utbildning
Till utbildning har avsatts 2 496 000 kronor. En serie seminarier i främst
skadeförebyggande syfte kommer att genomföras under hösten 2008.
Seminarierna, som blir avgiftsfria för deltagarna, kommer att avhandla etik
och god advokatsed, psykologi och stress i advokatyrket, kvalitetsarbete
och drift av advokatbyrå, karriärutveckling och lagen om penningtvätt.

Not 7: Skatt på årets resultat
2007
-1 632 730
698 880
-933 850

Betald skatt
Latent skatteintäkt
Årets skattekostnad

2006
-515 962
-515 962

Stockholm den 6 mars 2008
Tomas Nilsson
Ordförande

Anders Ahlm
Stockholm den 6 mars 2008

Anne Ramberg
Verkställande direktör

Bo Axberg
Auktoriserad revisor
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Fonder
Stiftelsen Sveriges
Advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsen Gustaf och
Calla Sandströms Minnesfond

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse
med ändamål att bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöters
efterlevande makar och barn. När särskilda skäl finns kan
understöd även lämnas till ledamots eller avliden ledamots
frånskilda make.
I den mån direktavkastningen av stiftelsens kapital så
förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag till
utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter,
förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Mellan åren 1997 och 2005 ingick Emil Heijnes Fonds
resultat och ställning i Understödsfondens räkningar i årsredovisningen medan de utgjorde särskilda resultatenheter i
bokföringen. Emil Heijnes Fond är nu registrerad hos Länsstyrelsen som stiftelse och lämnar från och med 2006 egen
årsredovisning.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Claes Felländer (ordförande), Mats Bendrik, Per Björkman, Peter
Hedborg och Ulf Johansson.
Understödsfonden har under året inte utbetalat några
bidrag enligt sitt förstahandsändamål. Vid sitt sammanträde
den 5 december 2007 behandlade styrelsen sju ansökningar
enligt stiftelsens andrahandsändamål, varvid fyra sökande
beviljades bidrag med sammanlagt 101 900 kronor. Beträffande de övriga tre har 71 149 kronor reserverats i avvaktan
på att ansökningarna kompletterats.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari
1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken.
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefonder
förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge Fonder
AB samt AMF Fondförvaltning AB.

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse
med ändamål att i första hand utgiva underhållsbidrag till
ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters
efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran
eller utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn
till avlidna advokater, allt under förutsättning att vederbörande lever i brydsamma ekonomiska förhållanden. I andra
hand får stiftelsens medel användas för att lämna bidrag
till fortbildning av advokater och hos dem anställda samt
till utgivande av juridiska skrifter eller förlagsverksamhet i
ämnen rörande advokatyrket.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Claes Felländer (ordförande), Per Björkman och Anna-Stina Widell.
Stiftelsen har under 2007 beviljat Sveriges advokatsamfund
och Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag bidrag om 3 000 000
kronor enligt andrahandsändamålet.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari
1990 med stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken.
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefonder
förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge Fonder
AB samt AMF Fondförvaltning AB.

Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)
2002
2003
2004
2005
2006
Bokfört värde
33016 37197 37541 39150 43732
Marknadsvärde 33001 36915 38873 47142 53400

Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)
2002
2003
2004
2005
2006
Bokfört värde 39560 46386 49526 54078 60796
Marknadsvärde 39534 46386 51974 67321 76817

2007
48820
54073
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2007
69096
77803

Stiftelsen
Emil Heijnes Fond
Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål att främja
vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning
av behövande barn till advokater, förutvarande advokater
och avlidna advokater. Utvidgad ändamålsbestämmelse avseende vård, fostran eller utbildning av barn till advokater
enligt ovan medgavs av Kammarkollegiet i beslut av den 21
december 2006.
Stiftelsens tillgångar utgörs av medel som tillförts stiftelsen
enligt Emil Heijnes testamente den 16 november 1948. Högst
nio tiondelar av avkastningen ska användas till understöd
och återstoden ska läggas till kapitalet.
Styrelsen har under året stadgeenligt utgjorts av samma
ledamöter som utgör styrelsen i Sveriges advokatsamfunds
Understödsfond, Claes Felländer (ordförande), Mats Bendrik,
Per Björkman, Peter Hedborg och Ulf Johansson.
Stiftelsen har under 2007 utbetalat totalt 362 846 kronor.
Understödet har utbetalats till avlidna ledamöters efterlevande makar.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari
1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken.
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefonder
förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge Fonder
AB samt AMF Fondförvaltning AB.
Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)
2002
2003
2004
2005
2006
Bokfört värde
7538
8146
8435
8939
9766
Marknadsvärde 7535
8428
8730 10537 11700

2007
10388
11439

Understödsfonden, Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond
och Emil Heijnes Fond informerar gärna om möjligheterna
att ansöka om bidrag. Kontakta Advokatsamfundets ekonomichef Jonas Hultgren, tel. 08-459 03 00, för närmare
information.
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Förteckning över lagstiftningsärenden
Slutbetänkandet Ambition och ansvar, SOU 2006:100 samt
betänkandet Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare,
SOU 2006:91 (R-2007/0051)

Förteckning över lagstiftningsärenden i vilka Advokatsamfundet under 2007 avgivit yttrande
Betänkandet Integrationens svarta bok Agenda för jämlikhet
och social sammanhållning, SOU 2006:79 (R-2006/1116)

Promemorian Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag (R-2007/0091)

Departementspromemorian Danmarksavtalen, Ds 2006:21
(R-2006/1277)

Promemorian Några frågor med anledning av ändringar i
kapitaldirektivet (R-2007/0120)

Domstolsverkets promemoria Inställda huvudförhandlingar i brottmål II (R-2006/1308)

Betänkandet En ny konkurrenslag, SOU 2006:99 samt
Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar (R-2007/0141)

Departementspromemorian Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m. (R-2006/1336)

Departementspromemorian Förbättrad tolkservice – språktest, nationellt register, statistik, Ds 2006:24 (R-2007/0198)

Betänkandet Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, SOU 2006:97 (R-2006/1350)

Slutbetänkandet Telefonförsäljning, SOU 2007:1
(R-2007/0212)

Slutbetänkandet Effektivare LEK, SOU 2006:88
(R-2006/1351)

Betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning, SOU 2007:8 (R-2007/0247)

Promemorian Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram (R-2006/1365)

Betänkandet Den nya inskrivningsmyndigheten,
SOU 2007:7 (R-2007/0253)

Delbetänkandet Oinskränkt produktskydd för patent på
genteknikområdet, SOU 2006:70 (R-2006/1386)

Betänkandet Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten, SOU 2006:96 (R-2007/0274)

Betänkandet Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m, SOU 2006:98
(R-2006/1398)

Promemorian Dokumentation av muntlig bevisning genom
ljud- och bildupptagning (R-2007/0321)

Promemorian Tullkontroll av förflyttningar av kontanta medel
(R-2006/1431)

Betänkandet Målsägandebiträdet Ett aktivt stöd i rättsprocessen, SOU 2007:6 (R-2007/0326)

Promemorian Registrering av förlagsinsatser (R-2006/1432)

Departementspromemorian Påföljder för psykiskt störda
lagöverträdare, Ds 2007:5 (R-2007/0370)

Förslag till bestämmelse för immaterialrättsliga avtal i
förslaget till EU-förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (R-2006/1445)

Departementspromemorian Gränsöverskridande fusioner,
Ds 2006:22 (R-2007/0387)

Översyn av filialregeln i 39 a kap. 9 § inkomstskattelagen
(1999:1229) (R-2006/1457)

Departementspromemorian Vissa frågor i stiftelselagen, m.m,
Ds 2007:7 (R-2007/0402)

Förslag till riksåklagarens riktlinjer för beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (R-2006/1472)

Departementspromemorian Skydd mot fel och obestånd
inom bostadsbyggandet, Ds 2007:8 (R-2007/0445)

Delbetänkandet Tyst godkännande – ett nytt sätt att deklarera,
SOU 2006:89 (R-2006/1462)

Förslag till EG-direktiv om fusion av aktiebolag och om
delning av aktiebolag (R-2007/0474)

Promemorian Modernare internordiska regler om makars
förmögenhetsförhållanden (R-2006/1545)

FAR SRS:s remiss avseende svensk rekommendation om
»Comfort Letter« (R-2007/0475)

Promemorian Nedsättning av socialavgifter för personer
mellan 19 och 24 år (R-2007/0049)

Energimarknadsinspektionens rapport Översyn av lagen
om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
(R-2007/0485)

Promemorian Skattelättnader för hushållstjänster
(R-2007/0050)
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Departementspromemorian Preskription vid allvarliga brott,
Ds 2007:1 (R-2007/0486)

Betänkandet Alternativ tvistlösning, SOU 2007:26
(R-2007/0777)

Betänkandet Översyn av den rättsmedicinska verksamheten – Tillsyn, Rättsliga rådet och rättsläkarens roll,
SOU 2006:103 (R-2007/0490)

Promemorian Ändring i 5 § passlagen (R-2007/0778)
Promemorian Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (R-2007/0779)

Promemorian Det framtida förvaltningsdömandet i första
instans (R-2007/0514)

Promemorian Elektronisk ingivning för vissa finansiella
företag, m.m. (R-2007/0780)

Departementspromemorian Vissa skadeståndsfrågor vid
kränkning, Ds 2007:10 (R-2007/0507)

Promemorian Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 (R-2007/0804)

Betänkandet Summa summarum – en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och
åklagare, SOU 2007:5 (R-2007/0541)

Promemorian Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
(R-2007/0814)

Departementspromemorian Frågan om fortsatt giltighet av
1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning, Ds 2007:2 (R-2007/0543)

Promemoria om kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som skall åtfölja
överföringar av medel (R-2007/0823)

Promemorian Bostadsrättsregister – några modeller för
registrering av bostadsrätter, Ds 2007:12 (R-2007/0567)

Promemorian Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt
(R-2007/0837)

Promemorian Ordförande vid kollegial handläggning i
domstol – en justering av omröstningsreglerna
(R-2007/0594)

Promemoria med förslag på ändring i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) (R-2007/0857)

Rapporten Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland (R-2007/0601)

Konkurrensverkets skrifter angående lagen (1994:615)
om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling samt Näringsdepartementets pm Gruppundantagens rättsliga ställning (R-2007/0865)

Departementspromemorian Kriminalisering av privat
olovlig hantering av avkodningsutrustning, Ds 2007:14
(R-2007/0622)

Promemorian Ändrade regler för CFC-beskattning
(R-2007/0866)

Betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning,
SOU 2007:3 (R-2007/0623)

Departementspromemorian Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, Ds 2007:17 (R-2007/0867)

Betänkandet Genomförande av tredje penningtvättdirektivet,
SOU 2007:23 (R-2007/0648)

Post & Telestyrelsens rapport Bättre bredbandskonkurrens
genom funktionell separation (R-2007/0868)

Departementspromemorian En mer öppen domarutbildning,
Ds 2007:11 (R-2007/0661)

FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation
om revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och
aktiebolagsförordningen (R-2007/0877)

Förslag till föreskrifter med anledning av direktivet om
marknader för finansiella instrument (MiFID)
(R-2007/0697)

Betänkandet Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor, SOU 2007:17 (R-2007/0884)

Delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten
– Kartläggning och analys, SOU 2007:22 (R-2007/0698)

Kommissionens grönbok om det framtida gemensamma
europeiska asylsystemet (R-2007/0885)

Betänkandet GMO-skador i naturen och miljöbalkens
försäkringar, SOU 2007:21 (R-2007/0699)

Promemorian Utökade möjligheter till fastighetsbestämning
(R-2007/0902)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor
(R-2007/0688)
Departementspromemorian Vuxnas kontakter med barn i
sexuella syften, Ds 2007:13 (R-2007/0727)

Promemorian Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev, Ds 2007:20 (R-2007/0905)

Promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
(R-2007/0737)

Departementspromemorian Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m, Ds 2007:23 (R-2007/0913)
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Departementspromemorian Civilrättsliga sanktioner på
immaterialrättens område, Ds 2007:19 (R-2007/0975)

Delbetänkandet Revisionsutskott m.m; Genomförande av
2006 års revisorsdirektiv, SOU 2007:56 (R-2007/1140)

Departementspromemorian Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande,
Ds 2007:18 (R-2007/0976)

Betänkandet Betalningstider i näringslivet, SOU 2007:55
(R-2007/1152)
Departementspromemorian Skärpt straff för vållande till
annans död, Ds 2007:31 (R-2007/1153)

Betänkandet Auktorisation av patentombud, SOU 2007:27
(R-2007/0979)

Promemorian Anpassning av konkurrenslagens regler om
eftergift och nedsättning till ECN:s modellprogram
(R-2007/1258)

Meddelande från EG-kommissionen om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision
(R-2007/0980)

Översyn av Domstolsverkets brottmålstaxor och föreskrift
angående beräkning av ersättning för tidsspillan samt
ändringar i Domstolsverkets föreskrifter för beräkning av
ekonomiskt underlag när fysisk person söker rättshjälp
(R-2007/1285)

Delbetänkandet Arbetskraftsinvandring till Sverige, SOU
2005:50, huvudbetänkandet Arbetskraftsinvandring till
Sverige – förslag och konsekvenser, SOU 2006:87 samt departementspromemorian Ett effektivt och flexibelt system
för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 (R-2007/0981)

Betänkandet En starkare företagsinteckning,
SOU 2007:71 (R-2007/1286)

Departementspromemorian Tillträdesförbud m.m. inom
kriminalvården, Ds 2007:24 (R-2007/0982)

Delbetänkandet Reach – genomförande och sanktioner,
SOU 2007:80 (R-2007/1422)

Departementspromemorian Musik och film på Internet
– hot eller möjlighet, Ds 2007:29 (R-2007/1126)
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