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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Ett 
advokatsamfund 

i rättsstatens tjänst
På många håll i världen fängslas, förföljs och mördas advokater för att de utför sitt advo-

katuppdrag. På många ställen inskränks också advokatsamfundens oberoende. Det är 
Advokatsamfundets självklara skyldighet att kraftfullt reagera mot sådana händelser var-

helst de förekommer. Sådant händer nämligen också i länder som bekänner sig till västerländska 
demokratiska rättsstatsprinciper.

En av Advokatsamfundets viktigaste uppgifter är att stödja den demokratiska rättsstaten. 
Detta kräver en oberoende advokatkår. Det är en vedertagen och grundläggande princip i hela 
den demokratiska världen att advokater skall stå fria i förhållande till domstolar, till andra myn-
digheter och till varje annat intresse som kan tänkas inkräkta på advokaternas möjligheter att 
handla såsom deras yrkesplikter kräver. Detta krav följer av nationell rätt och av en lång rad folk-
rättsliga dokument. I alla länder med anspråk på att vara en rättsstat finns därför särskilda regler 
om advokater och deras verksamhet. I vissa fall kommer advokatens oberoende till uttryck i de 
nationella konstitutionerna. I Sverige kommer denna princip till uttryck i rättegångsbalken.

Samfundets uppgifter är enligt stadgarna att vidmakthålla en etiskt och professionellt hög 
kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer 
denna till godo, tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen och verka för sammanhållning 
och samförstånd mellan advokaterna. Ett oberoende och starkt Advokatsamfund är en förut-
sättning såväl för att de enskilda advokaterna lojalt och oberoende ska kunna utföra sitt advokat-
uppdrag utan risk för att utsättas för påtryckningar eller hindras i tillvaratagandet av klientens 
rättigheter mot den politiska maktens anspråk, som att samfundet ska kunna utgöra den goda 
rättsstatens väktare.

Samhället och individen är i behov av detta skydd oavsett om den politiska makten är sprung-
en ur ett demokratiskt styrelseskick eller inte. Att den politiska makten i en demokrati utgår »
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från folket, innebär inte att rättssäkerhet skulle vara självklart eller obehövligt i en demokrati. 
Dessvärre används demokratin inte sällan som ett medel att urholka de värden den ska skydda. 
En demokratisk rättsstat kräver därför inte bara att lagar och regler tillkommer i viss ordning, 
utan också att de har ett visst innehåll och att de tillämpas enligt vedertagna rättsprinciper. Kra-
vet är således inte bara formellt utan också kvalitativt. Här har samfundet en viktig uppgift.

En av samfundets huvuduppgifter är att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets 
erfarenhet kommer denna till godo. Det betyder att samfundet och dess ledamöter aktivt ska 
medverka i det rättspolitiska arbetet innefattande allt från lagstiftning till den allmänna de-

batten. Internationaliseringen har lett till att den rättspolitiska 
samhällsdebatten inte längre är en nationell angelägenhet. Inter-
nationell solidaritet kräver att de goda krafterna i samhället rea-
gerar också utanför nationsgränserna. Detta gäller i synnerhet när 
mänskliga rättigheter åsidosätts eller riskerar att inskränkas. Ad-
vokater världen över deltar därför i detta arbete. Så också Sveriges 
advokater.

SAMHÄLLSUTVECKLINGEN PRÄGLAS I HÖG GRAD av globaliseringen. 
Globala utmaningar kommer att påverka internationell och na-
tionell rätt och synen på mänskliga rättigheter. År 2050 beräknas 
världens befolkning uppgå till 9,3 miljarder människor, varav 1,4 
miljarder beräknas svälta. Detta riskerar bland annat att leda till 
folkvandringar och allvarlig brottslighet. Redan idag utgör själv-
mordsbombare och ISIS-krigare från medelklassfamiljer, ibland 

utbildade på västerländska universitet, en stor samhällsutmaning. Attackerna i Paris som inledde 
det nya året blev en ohygglig påminnelse om detta. Andra svåra utmaningar är cyberhot, säker-
het, befolkningstillväxt, fattigdom, miljöfrågor samt ekonomiska och finansiella utmaningar.

Med detta följer en stor risk för att den värdegrund som utgör basen för mänskliga rättigheter 
och internationell rätt kommer att undergrävas. Redan under 2014 kunde en sådan utveckling 
skönjas. Rättssäkerheten på straffrättens område försämrades, liksom skyddet för grundläggan-
de rättigheter. Inte i något av de 99 länder som omfattas av World Justice Projects Rule of Law 
Index 2014 hade rättssäkerheten förbättrats.

Kriget i Syrien och andra oroshärdar har skapat mycket stora flyktingströmmar. De största se-
dan  andra världskriget. Attityden till flyktingar har genomgått en oroande utveckling på senare 
år i Europa. Detta har möjliggjort för extrempartier att ta plats i Europaparlamentet, liksom i 
snart sagt alla europeiska parlament. Den svenska riksdagen inte undantagen.

TEKNIKUTVECKLINGEN ÄR EN STARK PÅVERKANSFAKTOR, inte bara genom att underlätta kom-
munikation människor emellan. Utan också genom de ökade möjligheter till övervakning av  stat 
och företag som tekniken medger. USA:s uppmärksammade massavlyssning är ett oroande ut-

Internationell 
solidaritet kräver 

att de goda krafterna 
i samhället reagerar 

också utanför 
nationsgränserna

»

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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tryck för detta. Databaser som snyltar på vår offentlighetsprincip genom att missbruka grund-
lagsskyddet är ett annat exempel. Tekniken underlättar allvarlig brottslighet. 

I den miljö där samhällsutvecklingen äger rum är det av central betydelse att samfundet och dess 
ledamöter står upp för de humanistiska värderingar som utgör grundvalen för den västerländska 
rättsstaten genom att strida för att dessa värderingar också blir styrande för samhällsutvecklingen.

Populister i Europa brukar som regel söka enkla lösningar på svåra problem. Sådana lösningar 
utmanar ofta den demokratiska rättsstaten. Motkrafter behövs. Demokratierna står redan in-
för stora problem. Risken är överhängande att rättsstaten försvagas om dess väktare slumrar. 
EU-domstolens dom i våras om ogiltigförklaring av datalagringsdirektivet är bara en av många 
påminnelser härom. Domstolen fann med hänvisning till EU-stadgan att direktivet innebär ett 
omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet 
och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsats till vad som är strängt nöd-
vändigt. Detta var nästan ordagrant vad Advokatsamfundet redan 2008 skrev i sitt remissvar 
över förslaget att införa direktivet i svensk rätt. Vad EU-domstolen reagerat mot är avsakna-
den av proportionalitet mellan integritetsingreppet och två i och för sig mycket legitima intres-
sen, nämligen brottsbekämpning och säkerhet. När det allmänna intresset kolliderar med det 
grundläggande integritetsskyddet är statens handlingsutrymme särskilt begränsat. Proportio-
nalitetskravet innefattar en begränsning av statens maktutövning. I en rättsstat ska nämligen 
den enskilde åtnjuta skydd mot statens maktutövning. Denna konflikt mellan olika samhälleliga 
intressen gör sig särskilt påmind i tider av terroristbekämpning då kraven på ökad övervakning 
och ökad registrering av människors förehavanden framförs med ökad styrka.

Problemet med övervakning är att den inte bara innebär ett integritetsintrång för den enskil-
de. Det innebär också ett intrång i de rättsstatliga och demokratiska värden som den personliga 
integriteten ska skydda. Personlig integritet utgör en förutsättning för att människor ska kunna 
utöva sina demokratiska rättigheter. Personlig integritet utgör i själva verket en förutsättning för 
det demokratiska samhället. Ett samhälle, där den personliga integriteten beskärs, riskerar att 
förlora sin demokratiska värdegrund, som bygger på allas fria och kritiska deltagande i debat-
ten. Denna förutsätter bland annat att människor inte upplever sig övervakade och registrerade. 
Detta gör sig särskilt starkt gällande i tider av oro.

Vi kommer heller aldrig att framgångsrikt kunna möta dagens terrorhot bara med ökat sä-
kerhetssamarbete, utvidgade krav på tvångsmedel, ökad registrering, begränsad invandring och 
strängare straff. Det krävs så mycket mer. Det är den stora utmaningen. I det arbetet ska svenska 
advokater vara aktiva.

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Anne Ramberg
Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund
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Advokatsamfundets ändamål
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning, som bildades på enskilt initiativ 
1887. Advokatsamfundet fick officiell status när rättegångsbalken trädde i kraft 1948. När sam-
fundet bildades hade det 38 ledamöter. Under de senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter 
mer än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet över 5 600 ledamöter.  

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål
• 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.
Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning som remissorgan och avger yttranden över i stort 

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

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

Så organiseras Advokatsamfundet
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelningar. Varje avdelning har en lokal verk-

Detta är Sveriges advokatsamfund
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advokatsamfundet i korthet

samhet och egen styrelse. Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets styrelse bland 
annat i ärenden som gäller ansökningar om inträde i samfundet. Samfundets ledamöter utövar 
sitt inflytande över Advokatsamfundet genom fullmäktige, som utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse. Styrelsen 
bestod, till följd av ikraftträdandet av stadgeändringar avseende styrelsens sammansättning, un-
der 2014 av ordförande, vice ordförande, fjorton ledamöter och fyra suppleanter. Fullmäktige 
väljer också ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstå-
ende tre ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna, utses av regeringen.

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

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

Så beviljas inträde i Advokatsamfundet
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet. För att bli advokat krävs en 
omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Efter cirka fem års juridisk utbildning och jurist-
examen vid universitet krävs tre års juridiskt arbete. Under dessa tre 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 sökanden har avlagt advokatexamen för att inträde ska beviljas.

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

Advokatsamfundets kontroll i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplinnämnd. Ett 
disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslutning, varning med straffavgift på maxi-
malt 50 000 kronor, varning eller erinran. •
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I en intervju under senhösten berättade förre statsministern Fredrik Reinfeldt om sina iakt-
tagelser av Sverige som ett glest befolkat land med stora möjligheter att ta emot ökande 
grupper av asylsökande. I anslutning till detta kan jag konstatera att Sverige är ett glest 

befolkat land även vad gäller advokater. Andelen advokater per capita är lägre än i flertalet övriga 
länder i Europa. Om den låga andelen advokater är bra eller dåligt kan man ha olika uppfatt-
ning om. Det som är mer problematiskt är att en mycket stor andel av Sveriges advokater finns 
i de tre största städerna. Nästan hälften av advokaterna tillhör Stockholmsavdelningen. För de 
biträdande juristerna är andelen ännu högre. Tillväxten i Advokatsamfundet sker dessutom i 
huvudsak i Stockholmsområdet. En konsekvens av detta blir en allt mer åldrande advokatkår 
utanför storstäderna samt inom en inte allt för avlägsen framtid en mängd städer och orter utan 
bemannade advokatkontor.

I Arvika kommun med cirka 26 000 invånare finns i centralorten tio yrkesverksamma advoka-
ter. Den äldste av dem är född 1944 och den yngsta 1954. Ingen av advokaterna har någon anställd 
biträdande jurist. Om mindre än fem år är således alla advokater i Arvika ålderspensionärer. Hur 
många yrkesverksamma advokater finns det i Arvika om sju, åtta år? Finns det någon? Även inom 
mitt eget närområde ser det ut på samma sätt. I Västervik, Mjölby och Motala finns för närva-
rande bara en biträdande jurist. De på orterna verksamma advokaterna har en hög medelålder. 
Hur kommer det att se ut på dessa orter om fem år?

Gemensamt för Arvika, Mjölby, Motala och Västervik är att det är orter där tingsrätterna lagts 
ner. Enligt min uppfattning en helt nödvändig strukturrationalisering, men som sannolikt i bety-
dande omfattning bidragit till att det ser ut som det gör i ett stort antal mindre städer i Sverige. 
Även den otidsenliga och allt för låga timkostnadsnormen har självklart bidragit. Politiska beslut 
har lett till att ”access to justice” inte längre är någon självklarhet för många medborgare och »

Våga vara 
entreprenör!
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företagare bosatta och verksamma utanför storstäderna. Är det så våra 349 riksdagsledamöter 
vill ha det?

Vi kan dock som advokater och tillika företagare inte bara vänta på ett politiskt agerande. I så 
fall lär vi tyvärr få vänta länge. Det gäller i stället att bli entreprenör, att se möjligheterna. Även 
människor som bor utanför storstäderna har behov av advokathjälp. De skiljer sig, de åtalas för 
brott, de behöver hjälp med avtalsskrivning eller biträde i tvister. Många av de tjänster som efter-
frågas i storstäderna efterfrågas även på landsbygden. Juridiska byråer har under de senaste tio 
åren tagit över stora delar av humanjuridiken. Inte för att de är bättre jurister eller billigare utan 
snarare för att de är duktigare på att marknadsföra sig och driva företag. Det räcker inte som 
advokat att göra ett bra jobb. Det krävs dessutom att man kan marknadsföra sig, jobba effektivt 
och kanske ibland välja bort uppdrag som inte är tillräckligt lönsamma. Många fåmansbyråer är 
rädda för att anställa biträdande jurister. Min egen erfarenhet är att visst händer det att de slutar, 
visst händer det att de ska vara föräldralediga och visst kräver de handledning. Jag har dock inte 
sett något problem att belägga dem med arbete och inte heller att få dem lönsamma inom ett 
halvår. Även föräldraledigheten går att hantera. Det har också visat sig lyckosamt att anställa fler 
än en. På så sätt får de stöd av varandra och får jämnåriga att umgås med. Detta minskar även 
risken att någon av dem slutar. Slutligen, de biträdande juristerna är väldigt kunniga och tillför 
nya sätt att tänka och jobba som vi äldre har glädje av i vår yrkesroll.

FÖR ALLA YNGRE JURISTER som funderar på att lämna storstaden och öka möjligheterna att få 
balans i livet kan jag rekommendera ett besök på medlemsregistret på Advokatsamfundet. Un-
dersök hur det ser ut med antalet advokater och åldersstrukturen på tänkbara orter. Ta kontakt 
med någon av de på orten verksamma advokaterna och erbjud er att ta jobb som biträdande 
jurister hos dem. För er som redan är advokater kan ett alternativ vara att sätta upp en egen 
advokatbyrå, själv eller tillsammans med någon annan. Ni kommer sannolikt bli väl mottagna 
av såväl kolleger, kommunalråd och domstolschefer som presumtiva klienter. Advokaten Anna 
Åkerstedt som är verksam i Storuman och som porträtterades i Advokaten nr 9 2014 är ett gott 
exempel på att det fungerar bra att etablera sig på en mindre ort.

»

Vi kan dock som advokater och tillika              företagare inte bara vänta 

på ett politiskt agerande.              I så fall lär vi tyvärr få vänta länge.
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En förebild för de mindre allmänpraktiserande advokatbyråerna på landsbygden borde de sto-
ra svenska affärsjuridiska byråerna kunna vara. Dessa har på relativt kort tid vuxit till stora ak-
törer. Mannheimer Swartling hade vid sammanslagningen 1990 drygt 90 jurister. I dag har man 
cirka 400 anställda jurister. Utvecklingen för Vinge har varit likartad. Genom strategiskt och 
målmedvetet entreprenörskap har man lyckats både kvalitetsmässigt och lönsamhetsmässigt. 
Detta i sin tur har bidragit till att den juridiska tjänstesektorn i Sverige i dag omsätter mångmil-
jardbelopp och genererar betydande intäkter till statskassan. Detta talar dock finansministrar 
tyst om när 3:12-regler med mera diskuteras. 

Fortsatta åtgärder från statens sida för att Stockholm ska vara ett attraktivt forum för inter-
nationella skiljeförfaranden även i framtiden är önskvärt. En del har gjorts men arbetet måste 
fortgå. Något av detta pekas på i den ypperliga rapport – Tillväxt Stockholm – som framtagits 
i samarbete mellan Nasdaq Stockholm, Stockholms handelskammare, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå och Advokatfirman Vinge. I rapporten som handlar om det finansiella ekosystemet 
som tillväxtmotor föreslås ett antal åtgärder för att göra Stockholm till ett av Europas fem mest 
betydelsefulla finanscentrum 2020. För de stora affärsjuridiska byråerna skulle detta i sin tur 
rimligtvis leda till fler intressanta och lönsamma uppdrag. 

De stora svenska advokatbyråerna har vågat vara entreprenörer, vilket varit mycket fram-
gångsrikt. Nu är det dags för de mindre advokatbyråerna runt om i Sverige att också våga vara 
entreprenörer. Även om staten har ett ansvar för att underlätta för företagande, och dessutom 
har anledning att höja timkostnadsnormen, ligger det slutliga ansvaret ändå på den enskilde  
advokaten. Om du som advokat vågar vara entreprenör kommer lamporna att lysa på fler advo-
katkontor runt om i landet när vi skriver år 2025 och vi slipper en regional juridisk sotdöd. Bra  
advokater gör även på detta område skillnad!

Vi kan dock som advokater och tillika              företagare inte bara vänta 

på ett politiskt agerande.              I så fall lär vi tyvärr få vänta länge.

Bengt Ivarsson
Advokat på en allmänpraktiserande landsortsbyrå 

och ordförande i Sveriges advokatsamfund



14

xxxx

Från vänster första raden: Eva-Maj Mühlenbock, Dick Lundqvist, Anne Ramberg och kanslihunden Myra, Bengt Ivarsson och Marie-Louise Landberg.
Från vänster andra raden: Sophie Palmgren Paulsson, Anna Fridh Welin, Sofia Olsson, Magdalena Persson, Paula Save, Sarah Helaoui och Maria Billing.



15

xxxx

Styrelsen

Från vänster tredje raden: Eric M. Runesson, Martin Wallin, Börje Leidhammar, Karl Woschnagg, Andreas Victor, Jan-Mikael Bexhed, Ola Åhman, Pär Anders-
son, Tobias Fälth, Robert Wikström och Per Jadelind. Ej med på bilden: Henrik Snellman.
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styrelsen

Ordinarie ledamöter
Bengt Ivarsson
Ordförande. F. 1963. Advokat 
1994. Kihlstedts Advokat-
byrå HB, Linköping
Dick Lundqvist
Vice ordförande. F. 1962. 
Advokat 1998. Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm
Pär Andersson
F. 1954. Advokat 1985. 

Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå AB, Malmö
Jan-Mikael Bexhed
F. 1954. Advokat 2010. 
Stockholm Arbitration & 
Litigation Center (SALC) 
Advokatbyrå KB, Stockholm
Andreas Victor
F. 1962. Advokat 1993.  
F Victors Advokatbyrå HB, 
Östersund

Eric M Runesson
F. 1960. Advokat 1993. 
Sandart & Partners Advokat-
byrå KB, Stockholm
Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003. 
Advokatfirman Lindahl KB, 
Stockholm
Robert Wikström
F. 1964. Advokat 1998. 
Advokatfirman Upsala 

Juridiska Byrå HB, Upp- 
sala
Henrik Snellman
F. 1970. Advokat 2002.  
Avant Advokater AB, Växjö
Martin Wallin
F. 1964. Advokat 2003.  
Hannes Snellman Advokat-
byrå AB, Stockholm
Börje Leidhammar
F. 1950. Advokat 2008.  

A dvokatsamfundets styrelse består, sedan i juli 2014, av 
ordförande, vice ordförande och fjorton andra leda-
möter jämte fyra suppleanter. Styrelsen har samman-

trätt nio gånger under 2014. Styrelsemötena föregås av presidie-
möten. Cirka tio dagar före styrelsemötet läggs alla handlingar 
till de ärenden som ska behandlas på mötet ut i ett datarum 
på nätet. Vid tre tillfällen under året har även styrelsemötena 
skett på nätet. En föredragningslista till ett styrelsemöte inne-
håller cirka 100 ärenden: inträdesärenden, utträdesärenden, 
disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna fram-
ställningar och remisser. I anslutning till styrelsemötet bru-
kar samfundet gästas av personer från rättsväsendet och när-
liggande områden. Under 2014 gästades styrelsen av dåvarande 
justitieminister Beatrice Ask tillsammans med företrädare för 
Justitiedepartementet, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, 
ordförandena i Advokatsamfundets lokalavdelningar samt 
Biträdeskostnadsutredningens ordförande, före detta lag- 
mannen Karl-Gunnar Ekeberg, och utredningens sekreterare 
hovrätts assessor Nathalie Dahlén. • 
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Suppleanter
Per Jadelind
F. 1960. Advokat 2003. 
Amber Advokater Halmstad 
KB, Halmstad
Ola Åhman
F. 1964. Advokat 2004. 
Roschier Advokatbyrå AB, 
Stockholm
Magdalena Persson
F. 1963. Advokat 1995. 

MAQS Advokatbyrå AB, 
Göteborg
Marie-Louise Landberg
F. 1966. Advokat 2005.  
Advokaterna Enetjärn 
& Landberg HB, Norr- 
köping
Anna Fridh Welin
F. 1977. Styrelsens 
sekreterare

Advokatfirman Börje Leid-
hammar AB, Stockholm
Sofia Olsson
F. 1969. Advokat 2002. 
Advokatfirman Vinge KB, 
Malmö
Sophie Palmgren Paulsson
F. 1965. Advokat 1998. Tre 
Advokater HB, Malmö
Paula Save
F. 1968. Advokat 2001. 

Advokatfirman Hammar KB, 
Uddevalla
Karl Woschnagg
F. 1961. Advokat 2001.  
HEUSSEN Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main, Tyskland
Tobias Fälth
F. 1966. Advokat 2000. 
Försvarsadvokaterna Stock-
holm HB, Stockholm
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DISCIPLINNÄMNDEN

Ä ven år 2014 kan vi konstatera att antalet anmälningar mot advokater ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare år trots att antalet advokater stadigt ökar. Även om det år 
2014 var något fler anmälningar än året dessförinnan är den långsiktiga trenden att an-

talet anmälningar minskar. Det är glädjande.
De flesta ärenden i disciplinnämnden inleds genom en anmälan från antingen en klient eller 

en motpart. Även andra som berörs av saken kan anmäla. Men Advokatsamfundets styrelse kan 
också på eget initiativ hänskjuta ett ärende till nämnden och dessa ärenden har ökat med drygt 
hälften i år. Det är visserligen ingen stor mängd, i år 33 stycken mot 20 förra året. Ofta rör dessa 
ärenden att advokaten inte gett in föreskrivet revisorsintyg till samfundet (eller revisionsberät-
telse som intyget benämns i 9 § bokföringsreglementet). I detta intyg ska revisorn bland annat 
lämna uppgift om hur bokföringen i advokatrörelsen skötts, om bokföringsreglementet iaktta-
gits och vad aktieboken utvisar i fråga om ägandet (om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform). 
Det finns färdiga mallar för detta på Advokatsamfundets webbplats.

Mot bakgrund av de många gånger ytterst känsliga uppdrag som en advokat hanterar för sina 
klienters räkning är det inte så konstigt att det kommer in anmälningar mot advokater. Det är 
inte heller att förvånas över att en advokat ibland kan fatta ett felaktigt beslut i etiskt hänse-
ende. Jag tänker särskilt på situationer då det inte finns tid till noggranna överväganden efter-
som situationen gör att det krävs ett omedelbart ställningstagande eller då det handlar om svåra 
gränsdragningsfrågor.  

Men att inte ge in revisorsintyg är både svårförståeligt och onödigt. I år ledde ett sådant 
ärende till och med till uteslutning eftersom underlåtenheten pågått under en längre tid och 
inte botades trots anmaningar. Den stränga bedömningen beror på att Advokatsamfundets 
tillsyn omöjliggörs om intygen inte ges in. Numera följer samfundet noggrant upp att revisors- 
intygen verkligen kommer in, så den förtänksamme advokaten ser helt enkelt till att ge 
revisorn ett stående uppdrag att varje år upprätta intyget. Men det är advokatens ansvar att se till 

Glädjande trend

Lena Frånstedt Lofalk, ord-
förande i disciplinnämnden.

Kort om disciplinnämnden
Sveriges advokatsamfund 
utövar tillsyn över advo-
kater. Alla advokater ska i 
sin verksamhet iaktta god 
advokatsed. Vad som är  
god advokatsed avgörs 

av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd och av dess 
styrelse.

Utifrån disciplinnämn-
dens beslut har vägledande 
regler om god advokat-

sed utvecklats. I reglerna 
behandlas bland annat vilka 
skyldigheter och rättigheter 
en advokat har i förhållande 
till sin klient och till sin kli-
ents motpart.

Om disciplinnämnden an-
ser att en advokat har brutit 
mot god advokatsed kan 
nämnden besluta att tilldela 
advokaten en disciplinär 
påföljd.
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disciplinnämnden

Glädjande trend
att det verkligen också ges in. Min förhoppning är att denna typ av ärenden framöver minskar 
rejält.

Många disciplinärenden rör advokater som låtit ett ärende bli liggande och inte hört av sig till 
klienten eller motparten. Ofta är det fråga om boutredningsmannauppdrag där det till och med 
kan finnas bra förklaringar till att ärendet inte kan drivas framåt. Men det innebär inte att kom-
munikationen från advokaten kan upphöra, tvärtom är det förstås ännu viktigare i den situatio-
nen att advokaten håller kontakt med sin huvudman.

I de ärenden där advokaten företräder barn eller personer med nedsatt psykisk kapacitet ställs 
många etiska frågor på sin spets. Detta har Advokatsamfundet särskilt adresserat under året som 
gick och frågeställningarna var också föremål för diskussion vid ett seminarium under Advokat-
dagarna. Det finns ingen enkel lösning för de fallen. Men precis som i andra uppdrag måste själva 
utgångspunkten för bedömningen vara lojalitetsplikten mot klienten. Och klienten är barnet 
respektive den psykiskt sjuke. För den som vill studera detta närmare har Advokatsamfundets 
styrelse tagit fram en promemoria med titeln Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter.  
Dessutom kom under året ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2014 ref. 38) där 
domstolen inhämtade yttrande från Advokatsamfundet. I målet behandlades den svåra frågan att 
barnet och advokaten i egenskap av offentligt biträde och ställföreträdare för barnet har olika 
uppfattningar i ett ärende om omhändertagande.

Totalt avgjorde nämnden under året 621 ärenden varav 158 i plenum. De återstående 463 ärende-
na avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningarna. Av de 158 ärenden som avgjordes i plenum 
utdelades påföljd i 99 fall. I flertalet fall – 61 stycken – blev påföljden erinran. I 22 fall fick advoka-
ten varning och i 15 fall förenades varningen med straffavgift. En advokat uteslöts. 

 
Lena Frånstedt Lofalk

Ordförande i disciplinnämnden

Påföljderna är erinran, 
varning (som kan kombi-
neras med en straffavgift 
om högst 50 000 kronor) 
och i de allvarligaste fallen 
uteslutning. Disciplin- 

nämnden har även möj-
lighet 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 Advokatsamfun-
det, kan i vissa fall begära 

om- eller överprövning av 
beslut av nämnden. En 
advokat som har uteslutits 
ur samfundet kan överklaga 
beslutet till Högsta dom-
stolen.
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DISCIPLINNÄMNDEN

Disciplinnämndens 
sammansättning 2014
Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande. F. 1958. Advokat 1989.
Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm
Börje Samuelsson
Vice ordförande. F. 1952. Advokat 1985. 
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg
Leif Ljungholm
Ledamot. F. 1945. Advokat 1977.  
Advokatfirman Glimstedt Malmö AB, 
Malmö
Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000.  
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Jan Karlsson
Ledamot. F. 1954. Advokat 1986. 
Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners 
AB, Stockholm
Dan Bullarbo
Ledamot. F. 1959. Advokat 1996. 
Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Magnus Wallander
Ledamot. F. 1952. Advokat 1982. 
Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Helene Ek-Sederholm
Ledamot. F. 1955. Advokat 1994. Advo-
katfirman Sederholm AB, Helsingborg
Eva Eriksson
Offentlig representant. F. 1947, 
Tidaholm
Lars-Erik Lövdén
Offentlig representant. F. 1950, 
Halmstad
Lotty Nordling
Offentlig representant. F. 1945, 
Stockholm
Sofia Rahm
F. 1973. Disciplinnämndens sekreterare

Från vänster första raden: 
Lena Frånstedt Lofalk, Börje Samuelsson 

och Anne Ramberg samt kanslihunden Myra. 
Från vänster andra raden: 
Sofia Rahm, Eva Eriksson, 

Lars-Erik Lövdén, Lotty Nordling, Jan Karlsson, 
Helene Ek-Sederholm, Leif Ljungholm, 

Magnus Wallander och Charlotta Falkman. 
Ej med på bilden: Dan Bullarbo.
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STATUS OCH TRENDER

Inträdesärenden 2014
Förklaringen till ett alltjämt högt antal sökande är delvis ändringen i Advokatsamfundets stad-
gar avseende tidskravet (trädde i kraft 1 januari 2012) och att biträdande jurister tidigare år har 
anställts i en förhållandevis jämn takt. Under året slutbehandlade styrelsen 438 ansökningar om 
inträde i samfundet (211 män och 227 kvinnor). Av dessa bifölls 404 (jämfört med 380 föregående 
år). Grund för avslag var i tolv fall att sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och 
att skäl för dispens inte bedömdes föreligga, i tio fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet, i 
två fall dels att sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte 
förelåg, dels att sökanden inte styrkt sin lämplighet och i ett fall dels att advokatexamen sakna-
des och skäl för dispens från detta krav inte förelåg, dels att sökanden inte styrkt sin lämplighet.

Ledamöter
Den 31 december 2013 hade Advo-
katsamfundet 5 431 ledamöter. Under 
2014 har antalet ledamöter ökat med 
171 till sammanlagt 5 602 (varav 5 038 är 
verksamma). Av det totala antalet leda-
möter är 3 999 män och 1 603 kvinnor. 
Av nettoökningen med 171 ledamöter 
var 68 män och 103 kvinnor.  

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

Antalet advokater har      2014 fortsatt att öka

Advokaternas fördelning på avdelningarna
 2014 2013 13–14
Stockholm 2 700 2 619 +81
Västra 920 893 +27
Södra 887 860 +27
Mellersta 409 389 +20
Östra 333 328 +5
Norra 256 250 +6
Utland 97 92 +5
Summa 5 602 5 431 +171

Advokatkåren ökade under 2014, liksom andelen kvinnor i yrket 
och antalet biträdande jurister.
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STATUS OCH TRENDER

Biträdande jurister
De senaste åren har tillväxten bland biträdande jurister varit 
lägre än före 2009. Under 2014 ökade dock antalet biträdande 
jurister med 69 till 1 790. Anledningen torde vara att fler nu 
återigen anställs som biträdande jurister. Kvinnliga biträdande 
jurister ökade med 71 anställda medan antalet manliga biträdan-
de jurister minskade med 2 anställda. Rörligheten bland biträ-
dande jurister, och då särskilt övergång till annan advokatbyrå, 
har varit fortsatt hög under året. Vid utgången av 2014 fanns det 
sammanlagt 1 790 biträdande jurister varav 1 637 är verksamma. 
Av det totala antalet biträdande jurister är en majoritet, 1 034, 
kvinnor och 756 män.

EU-advokater
Vid utgången av 2014 fanns det 23 EU-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men auk-
toriserade i ett annat land. Av dessa var 13 män och 10 kvinnor. Det totala antalet EU-advokater 
är i princip oförändrat (vid utgången av 2013 var det totala antalet EU-advokater 22, varav 14 män 
och 8 kvinnor).  

Kvinnor i yrket
Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat något i förhållande till föregående år. Av det totala an-
talet ledamöter är knappt 29 procent kvinnor (1 603 av 5 602). Av den totala nettoökningen om 
171 ledamöter var 103 kvinnor. För nionde året i rad översteg antalet kvinnliga biträdande jurister 
antalet manliga. Andelen kvinnliga biträdande jurister ökade något och uppgick under 2014 till 
strax under 58 procent.

Byråstorlek
Mindre advokatbyråer utgör den största andelen av landets byråer. Av landets totalt 1 754 ad-
vokatbyråer var 1 121 enmansbyråer, vilket motsvarar knappt 64 procent. På 543 advokat byråer 
fanns det 2–10 jurister. Endast 12 byråer hade fler än 70 jurister. Dessa byråer sysselsätter 
emellertid nära 22 procent av den verksamma advokatkåren och 42 procent av de verksamma 
biträdande juristerna. •

Antalet advokater har      2014 fortsatt att öka

Biträdande juristers fördelning på avdelningarna
 2014 2013 13–14
Stockholm 1 086 1 061 +25
Västra 254 241 +13
Södra 216 195 +21
Mellersta 86 71 +15
Östra 59 55 +4
Norra 39 43  −4
Utland 50 55 −5
Summa 1 790 1 721 +69
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TIMKOSTNADSNORMEN

Anslaget Rättsliga biträden omfattar ersättning till offentlig försvarare, målsägandebi-
träde, rättshjälpsbiträde och offentligt biträde, dock inte offentligt biträde enligt ut-
länningslagen (2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningkontroll. Anslaget 

finansierar också utgifter för särskilda företrädare för barn samt utgifter för bevisning, parter, 
tolk, god man, förvaltararvoden med mera i konkurser, ersättning till likvidatorer och ersätt-
ningsgaranti för bodelningsförrättare.

I utredarens uppdrag ingick att överväga vilka åtgärder som kan vidtas och som kan få en kost-
nadsdämpande effekt på anslaget. I uppdraget för utredaren ingick särskilt att

•  se över om det är befogat att i någon mån begränsa tillgången till offentlig försvarare och 
målsägandebiträde för vissa fall, 

•  överväga en skärpning av reglerna kring återbetalningsskyldighet för dömda, 
•  föreslå begränsningar av möjligheten till byte av offentlig försvarare, 
•  överväga att justera inkomstgränsen och avgifterna vid rättshjälp, 
•  föreslå olika nivåer i timarvoderingssystemet för offentliga försvarare och målsägandebiträ-

den, 
•  föreslå tidsfrister i timarvoderingssystemet för målsägandebiträden, 
•  föreslå en utökad användning av schablonersättning, så kallad taxa, i brottmål, och 
•  föreslå ett timarvoderingssystem för konkursförvaltare. 
Av direktiven framgick att utgångspunkten för utredarens arbete skulle vara att rättssäkerhe-

ten för både tilltalade och brottsoffer ska garanteras.

ADVOKATSAMFUNDET VAR REPRESENTERAT i utredningen genom chefsjuristen Maria Billing. 
Även Rekon var representerat i utredningen genom advokaten Fredrik Tengström. 

Uppdraget har slutförts i december 2014 och redovisats i betänkandet Rättvisans pris, SOU 
2014:86.

I betänkandet konstateras att samhällets kostnader för offentliga försvarare är betydande och 
har ökat kraftigt under senare år. Utredningens slutsats är dock att kostnadsökningen väsentli-
gen har orsaker som kan ses som ofrånkomliga konsekvenser av brottsutvecklingen och andra 

Översyn av statens utgifter för 
rättsliga biträden har genomförts

I januari 2013 beslutade regeringen att ge en särskild utredare, lagmannen 
K-G Ekeberg, i uppdrag att göra en samlad översyn av alla de utgifter som 
finansieras genom anslaget Rättsliga biträden i statsbudgeten.

Maria Billing, chefsjurist.
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TIMKOSTNADSNORMEN

omständigheter som inte är hänförliga till det befintliga regelverket. Det finns inte heller något 
som tyder på att de nuvarande bestämmelserna inte i huvudsak tillämpas som avsett. Utred-
ningen anser därför att nuvarande bestämmelser avseende offentliga försvarare är väl avvägda 
och föreslår därför inga förändringar i befintligt regelverk.

ÖKNINGEN AV KOSTNADERNA för målsägandebiträden har under många år varit större än ökning-
en av antalet avgjorda brottmål. Ökningstakten har varit kraftig och relativt stabil. Även sam-
hällets kostnader för målsägandebiträden är således betydande. Det finns enligt utredningen en 
rad förklaringar till att kostnaderna har ökat, men det finns också en uppfattning att målsägan-
debiträde ibland förordnas slentrianmässigt. För att påtala vikten av att en ordentlig prövning 
ska göras inför varje förordnande föreslår utredningen vissa justeringar i lagen om målsägande-
biträde. Genom EMR-reformen har målsägandens behov av biträde i hovrätten minskat. Enligt 
utredningen ska målsägandebiträdets förordnande därför upphöra sedan tiden för överklagande 
av tingsrättens dom har löpt ut. Om målsäganden begär det eller om det annars finns anledning 
till det ska en förnyad prövning ske av om biträde ska förordnas i högre rätt. Vidare ska en sär-
skild bestämmelse angående substitution av målsägandebiträde vid huvudförhandling införas.

INKOMSTGRÄNSEN FÖR NÄR RÄTTSHJÄLP kan beviljas har varit oförändrad sedan 1999. Utred-
ningen föreslår att inkomstgränsen ska höjas från 260 000 kronor till 400 000 kronor. Detta 
skulle innebära att cirka 80 procent av befolkningen skulle komma att omfattas av möjligheten 
att få rättshjälp. »
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TIMKOSTNADSNORMEN

Rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2015

• Rättsväsendet 5 %

• Övrig statsbudget 95 %

Timkostnadsnormen 2015 
totalt 1 302 kr exkl. moms

• Lön 529 kr

• Lönebikostnader 251 kr

• Biträden 215 kr

• Lokaler 89 kr

• Övrigt 218 kr

Finansiering av rättsväsendet 2015

• Polis (inkl. Säpo) 22,3 miljarder kr

• Kriminalvård 7,9 mdkr

• Domstolar 5,4 mdkr

• Rättsliga biträden 2,5 mdkr

•  Åklagare (inkl. Ekobrottsmyndig-
heten) 2,0 mdkr

• Övrigt  0,7 mdkr

REGLERNA AVSEENDE ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET för dömda bör ändras. Enligt utredningen 
ska en miniminivå för återbetalningsskyldighet införas på minst 5 000 kronor för den som döms 
för brott, med undantag för unga lagöverträdare och allvarligt psykiskt störda personer.

NÄR DET GÄLLER DEN SÅ KALLADE BROTTMÅLSTAXAN har utredningen kommit fram till att den 
ska utökas till att avse två tilltalade med samma eller varsin försvarare och/eller två målsägande 
med samma eller varsitt biträde.

NÄR DET GÄLLER ERSÄTTNING TILL KONKURSFÖRVALTARE har denna enbart ökat måttligt under 
de senaste åren. Utredningen har övervägt om ett timarvoderingssystem bör införas för kon-
kursförvaltare, men har kommit fram till att så inte bör ske. Däremot föreslår utredningen att 
den befintliga taxan ska utökas till att omfatta 16 timmars arbete och 1½ timmes tidsspillan. 

REGERINGEN HAR BESLUTAT att timkostnadsnormen för 2015 ska uppgå till 1 302 kronor exklu-
sive mervärdesskatt. •

»
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Stockholm Human Rights Award 
tilldelades den israeliska människo-
rättsorganisationen B'Tselem.

Priset, som delades ut för sjätte gången, 
överlämnades av Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg vid 
en stämningsfull ceremoni i Berwaldhal-
len den 25 november. Vid ceremonin 
hade cirka 600 personer samlats från 
bland annat diplomatkåren, domstolar-
na, advokatkåren och universiteten.

– Det är lovvärt att B'Tselem så out-
tröttligt har kämpat för att upprätthålla 
mänskliga rättigheter i en omgivning 
där dess kritik inte alltid har varit väl-
kommen, sa Anne Ramberg.

– Nästan alla i vår region delar upp 
världen i judar och araber, vi och dom. 
Det mest slående med den breda 
människorättsgemenskapen är att vi 
delar upp världen annorlunda. ”Vi” är de 
som är hängivna våra värderingar och 
främjar dem. Och på sätt och vis finns 
inga ”dom”, för också de som inte håller 
med oss – till och med de som våld-
samt motarbetar våra värderingar – ska 
åtnjuta samma rättigheter, sa Jessica 
Montell, tidigare verksamhetschef för 
B'Tselem.

– Jag, liksom vår personal och våra 
fältresearchers, är tacksam och djupt 
rörd över att B'Tselem har fått äran att 
ta emot priset. Det är ett kraftfullt bud-
skap till stöd för mänskliga rättigheter 
i Palestina och Israel som stärker vår 
organisation, sa Hagai El-Ad, verksam-
hetschef för B'Tselem.

Den israeliska människorättsorgani-

sationen B'Tselem grundades 1989 
med målsättningen att dels främja och 
skydda grundläggande mänskliga 
rättigheter för invånarna i de ockupe-
rade palestinska områdena, dels sprida 
kunskap om deras rättigheter i Israel 

hos politiker och allmänhet. Organisa-
tionen betonar att samma rättigheter 
gäller för israeler och palestinier och 
att rättigheterna måste respekteras av 
både israeliska och palestinska myn-
digheter. •

Människorättsorganisationen B'Tselem prisas

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance 
Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har 
gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

SUMMERAT

Jessica Montell, B'Tselems förra verksamhetschef, och Hagai El-Ad, verksamhetschef.
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konsumenttvistnämnden

Tvister mellan en konsument och en advokat angående en tjänst som tillhandahållits av 
advokaten, omfattas av direktivet. För närvarande saknas tillgång till alternativ tvistlös-
ning avseende sådana tvister, då dessa är undantagna från Allmänna reklamationsnämn-

dens prövning.
På grund av detta har styrelsen föreslagit att det ska inrättas en Konsumenttvistnämnd, med 

uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat. Enligt förslaget är det en skyldighet för 
advokaten att medverka till att tvisten prövas i Konsumenttvistnämnden.

Förslaget, som kommer att medföra ändring av stadgarna och Vägledande regler om god advo-
katsed, har behandlats på avdelningarnas årsmöten och av fullmäktige.

Ny EU-lagstiftning om alternativ tvistlösning för konsumenter
Under 2013 antogs ett nytt EU-direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter. Syftet med 
direktivet är att uppnå en hög skyddsnivå för konsumenter och att därigenom bidra till en väl-
fungerande inre marknad, genom att säkerställa att konsumenter inom EU, som hamnar i tvist 
med en näringsidkare, har tillgång till ett smidigt och kostnadseffektivt tvistlösningsförfarande 
utanför domstol.

Ett alternativt tvistlösningsförfarande får enligt direktivet enbart medföra ytterst begränsade 
kostnader för konsumenten. De tvistlösningsorgan som medlemsstaterna utser måste uppfylla 
ett antal minimikriterier när det gäller sakkunskap, oberoende och opartiskhet samt öppenhet 
och rättssäkerhet. Det ställs vidare höga krav på effektivitet när det gäller handläggningstiderna. 

Advokatsamfundet 
inrättar en 
Konsumenttvistnämnd
Sverige har antagit ett nytt EU-direktiv om alternativ tvistlösning för konsumenter, 
som kompletteras av en EU-förordning om tvistlösning online.

»
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konsumenttvistnämnden

Ärenden ska enligt huvudregeln vara avgjorda inom 90 dagar efter avslutad skriftväxling. Enligt 
direktivet måste tvistlösningsorganen hantera såväl inhemska som gränsöverskridande tvister.

I direktivet görs inget undantag för tvister avseende advokattjänster. Tvister mellan en kon-
sument och en advokat angående en tjänst som tillhandahållits av advokaten omfattas därför av 
direktivet. Som framgått ovan krävs därmed enligt direktivet att konsumenten kan få en sådan 
tvist prövad av något alternativt tvistlösningsorgan, som uppfyller direktivets krav. För närva-
rande saknas tillgång till alternativ tvistlösning för prövning av konsumenttvister rörande advo-
kattjänster. 

Styrelsen har berett frågan och fattat beslut om att föreslå fullmäktige att det ska införas en 
möjlighet till prövning av sådana tvister inom Advokatsamfundet, genom inrättande av en Kon-
sumenttvistnämnd. Fullmäktige behandlade frågan i juni 2014 och instämde i styrelsens förslag.

Närmare om Konsumenttvistnämndens verksamhet
Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå 
angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Med kon-
sument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför nä-
rings- eller yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta 
advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Advoka-
ten är skyldig att medverka till detta. Det åligger dessutom advokaten att anmäla anspråk eller 
omständigheter som kan grunda anspråk till försäkringsgivaren av advokatens försäkringar.

Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare, måste frågan lösas inom ramen 
för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett för-
säkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, 
innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. 

Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden, kommer nämnden att för-
klara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten 
om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte hand-
läggs eller är avgjord av domstol. 

För att ett ärende ska prövas i Konsumenttvistnämnden får värdet av det som yrkas inte över-
stiga 200 000 kronor och inte understiga 1 000 kronor. I sammanhanget kan anmärkas att di-

»

Enligt god advokatsed kommer det att vara en skyldighet                   att följa beslut från Konsumenttvistnämnden
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konsumenttvistnämnden

rektivet inte medger någon möjlighet att bestämma minimibeloppet till ett högre belopp än 
1 000 kronor.

Ett ärende måste inkomma inom ett år efter det att konsumenten skriftligen framställde kla-
gomålet till advokaten. En begäran om prövning kommer att avslås om ärendet med hänsyn till 
Konsumenttvistnämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden. Ärenden som 
exempelvis kräver muntlig bevisning eller inhämtande av kostsamma utredningar kommer inte 
att tas upp till prövning. Samma sak gäller om hanteringen av ärendet allvarligt skulle hindra 
nämnden från att fungera effektivt, exempelvis om en tvist är mycket omfattande eller komplex.

Som framgått ovan ska en prövning i Konsumenttvistnämnden som huvudregel vara avslutad 
90 dagar efter det att ärendet är färdigt för beslut. Möjlighet att förlänga denna frist finns dock 
under vissa särskilda omständigheter.

Enligt Vägledande regler om god advokatsed kommer det att åligga advokat som åtar sig upp-
drag för konsument att lämna information om Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hem-
sida och i förekommande fall i allmänna villkor. Därtill kommer det att åligga advokaten att upp-
lysa klienten om möjligheten att få saken prövad av Konsumenttvistnämnden, så snart klienten 
anmält missnöje eller framställt anspråk.

Att ta ut en mycket begränsad ansöknings- eller expeditionsavgift av den konsument som på-
kallar prövning av sin sak hos Konsumenttvistnämnden, har ansetts förenligt med direktivet. 
Enligt Advokatsamfundet framstår det som såväl ändamålsenligt som nödvändigt, för att bland 
annat undvika ogrundade ärenden. Något som förstärker angelägenhetsgraden av detta är om-
ständigheten att det ska vara möjligt att inleda ärenden även online. Enligt uppgift har kommis-
sionen ansett att ett riktmärke vid fastställandet av en avgift för det alternativa tvistlösningsor-
ganet bör vara 8 euro. Advokatsamfundet har med hänvisning till detta tvingats konstatera att 
ansökningsavgiften för närvarande inte kan bestämmas till ett högre belopp än 100 kronor.

Konsumenttvistnämnden bör bestå av fem ledamöter jämte fem suppleanter: två advokater, 
två representanter för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare, med erfarenhet 
av dispositiva tvistemål. Dessa ska utses av Advokatsamfundets styrelse.

Enligt god advokatsed kommer det att vara en skyldighet att följa beslut från Konsument-
tvistnämnden.

Mer information om Konsumenttvistnämnden finns i cirkulär nr 10/2014.
Verksamheten kommer att starta tidigast efter sommaren 2015. 

Maria Billing

Enligt god advokatsed kommer det att vara en skyldighet                   att följa beslut från Konsumenttvistnämnden
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JURISTNÄTVERKET HILDA

Arbete för att inspirera 
och motivera till ökad jämställdhet

HILDA
Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt 
namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som består av ett fyrtiotal kvinnor från olika 
delar av rättsväsendet och advokatkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella 
utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med Hilda är att skapa förutsättningar 
för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och del - 
ägare. Ansvarig för Hildas olika projekt är styrelsens sekreterare, vilken under 2014 har varit 
Anna Fridh Welin.

SOFIA: Etablerat och framgångsrikt mentorskapsprojekt
Den nionde omgången av Sofia inleddes under 2014. Sofia är ett mentorprogram med korsvist 
utbyte mellan olika verksamheter som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen 
innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med projektet 
är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på 
mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens och 
mentorns förutsättningar. 

Under 2014/2015 deltar arton mentorer och lika många adepter i Sofia. Efterfrågan är mycket 
stor. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande positioner inom olika delar av rättsväsendet 
och advokatkåren. Adepterna som har valts ut kommer från åklagarväsendet, domstolar, advo-
katbyråer och olika myndigheter. Projektet avslutas i maj 2015.

HILDARY: Välbesökta lunchklubbar med inspirerande föredrag 
Hildas lunchklubbar – Hildary – har till syfte att vara en mötesplats för kvinnliga jurister där de 
kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under 2014 har runt 600 kvinnliga jurister deltagit 
i Hildarysammankomsterna.

Hildarysammankomster har under 2014 anordnats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönkö-
ping och, nytt för 2014, Umeå. Bland talarna kan nämnas vice vd för Swedbank Robur Marianne 

Sammankomster 2014 Hildary i Stockholm: Tre luncher, totalt cirka 120 deltagare. Hildary i Göteborg: Tre luncher, totalt 
cirka 240 deltagare. Hildary i Malmö: Fyra luncher och ett kvällsarrangemang, totalt 226 deltagare. Hildary i Jönköping: Två 
sammankomster, totalt cirka 50 deltagare. Hildary i Umeå: Tre sammankomster, totalt cirka 85 deltagare.  

Rakelkonferensen samlade 
över 230 kvinnliga jurister 

i  april 2014.

Anna Fridh Welin, ansvarig 
för Hildas olika projekt 
under 2014. Från och med 
2015 tar Sarah Helaoui 
över ansvaret.
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juristnätverket hilda

Nilsson, före detta generaldirektören för Riksrevisionen, audit general i Kosovo och underge-
neralsekreteraren för FN:s interngranskning i New York Inga-Britt Ahlenius, hovrättspresident 
Margareta Bergström, vd för Polarbröd Karin Bodin, vd för Företagarna Elisabeth Thand Ring-
qvist, advokaterna Lena Isaksson och Maja Wettergren, länspolismästare Klas Friberg, förfat-
taren Lena Andersson, hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl och Domstolsverkets nya gene-
raldirektör Martin Holmgren.

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

Den 8 april 2014 hölls den åttonde Rakelkonferensen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stock- »

Rakel: Konferensen, Stockholm den 8 april 2014, drygt 230 deltagare. Sofia: 18 mentorer och 18 adepter ingår i projektet 
som pågår från augusti 2014 till maj 2015. Ruben – mentorskap i grupp: 50 adepter och 12 mentorer ingick i projektet som 
pågår september 2014 till maj 2015.

Maja Wettergren, Elisabeth 
Thand Ringqvist och 

Marianne Nilsson var 
några av talarna 
på Hildary 2014.
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holm. Spegelsalen var fullsatt av över 230 kvinnliga jurister som samlats för att låta sig inspireras 
och knyta kontakter.  

Konferensen inleddes med ett inspirerande och personligt föredrag av Anders Dahlvig, sty-
relseordförande i New Wave Group, tidigare koncernchef för The IKEA Group, om att leda 
det värderingsstyrda företaget.Vid de tre följande parallella seminarierna talade den nationella 
samordnaren mot våld i nära relationer och utnämnda regionpolischefen i nya polisorganisatio-
nen Carin Götblad, generalsekreteraren för Kvinna till Kvinna Lena Ag och advokaten tillika 
ordföranden i Advokatsamfundets disciplinnämnd Lena Frånstedt Lofalk. Carin Götblad talade 
om att driva förändringsarbetet i traditionella organisationer och betydelsen av mångfald. Lena 
Ag talade om ledarskap och kvinnors rättigheter ur ett globalt perspektiv och presenterade tre 
globala förebilder för kvinnligt ledarskap. Lena Frånstedt Lofalk berättade öppenhjärtigt och 
personligt om sin karriär och om att förena familjeliv med ett krävande yrke. Hon delade med 
sig av sina tre ledstjärnor i karriären: Gör aktiva val. Se till att utvecklas. Ha roligt på arbetet.

Programmet avslutades med ett underhållande föredrag av Ari Riabacke, fil. dr i risk- och be-
slutsanalys samt författare, om hur vi fattar beslut och hur vi kan göra det bättre.

Konferensen rundades av med mingel med fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte.

RUBEN: Mentorskap i grupp möjlighet för dialog kring ledarskap
Under 2014 inleddes fjärde omgången av Ruben – mentorskap i grupp. Projektet har bestått av 
sex mentorgrupper, fem i Stockholm och en i Göteborg. I varje grupp har en Rubenman och en 
Hilda, en vardera från rättsväsendet/förvaltningen och från advokatbyrå, fungerat som mentorer 

»

Lena Frånstedt Lofalk,  
Anders Dahlvig, Anne 
Ramberg och Maria 
Billing på 2014 års Rakel-
konferens.
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åt åtta, nio adepter med varierande verksamhetsbakgrund. En av grupperna i Stockholm har 
därtill haft såväl kvinnliga som manliga adepter. 

Projektet inleddes med möten i Stockholm och Göteborg under tidig höst 2014 där mentor-
projektet presenterades och samtliga deltagande mentorer och adepter fick tillfälle att träffas 
och lära känna varandra. Därefter har deltagarna i de olika grupperna träffats vid flertalet tillfäl-
len för att gemensamt diskutera angelägna ämnen samt utbyta erfarenheter och tankar under 
ledning av mentorerna. Projektet avslutas med möten på de olika orterna i maj 2015.

Utvärderingen av tidigare omgångar liksom diskussion inom nätverket Hilda och Ruben visar 
att det finns ett behov av denna typ av verksamhet och att resultaten är goda. Projektet bidrar 
till såväl reflektion och erfarenhetsutbyte som värdefull insikt och inspiration hos både adepter 
och mentorer. 

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

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

Hildas hemsida finns på 
www.advokatsamfundet.se/
hilda

Ari Riabacke höll ett un-
derhållande föredrag på 
Rakelkonferensen om hur 
vi fattar beslut och hur vi 
kan göra det bättre.

juristnätverket hilda
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Advokat i framtiden      engagerar de unga

Högerback i riskkapitallaget
Från supporter till högerback. Den liknelsen gjorde 
Jenny Keisu när hon berättade hur det är att gå från 
advokatrollen till att bli chefsjurist för NC Advisory 
som rådger Nordic Capitals riskkapitalfonder.

– Jag går igång på fotboll och riskbedömning. Det 
är en lite spännande kombination. Jag tror riskbe-
dömningen skiljer sig ganska mycket mellan min 
värld och den världen där advokater befinner sig, sa 
Jenny Keisu, när hon talade på Advokat i framtidens 
lunchseminarium på Advokatsamfundet den 20 fe-
bruari.

Jenny Keisu beskrev hur man hanterar risker i 
riskkapitalbranschen där uppgiften är att stödja 
värdeutvecklingen i portföljbolagen och maximera 
avkastningen till sina investerare, samtidigt som 
man konstant utsätts för mycket tuff granskning 
från ägare, myndigheter och medier.

– Min roll är att se till att vi inte släpper in mål el-
ler i vart fall inte får några skott som vi inte kan han-
tera. Sen måste jag också bestämma om jag ska gå till 
höger, vänster eller rakt fram om jag får bollen. Det 
är ganska svåra beslut där jag behöver hjälp av sup-
portrar, men det är fortfarande mina beslut. Vilket är 
en stor skillnad jämfört med advokatrollen, sa hon. 

Advokat i framtidens stora och innehållsrika program fortsatte att engagera de 
yngre advokaterna och biträdande juristerna. Under 2014 medverkade många 
unga advokater och jurister vid de olika arrangemangen runt om i landet.
Chefsjuristen Maria Billing är ansvarig för Advokat i framtiden.

Jenny
Keisu.
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Advokat i framtiden      engagerar de unga

Stockholmsbörsens vd Magnus Billing talade
När Stockholmsbörsens vd Magnus Billing talade vid Advokat i fram-
tidens lunchseminarium den 2 april hade ett 60-tal åhörare samlats för 
att lyssna.

Magnus Billing gav intressanta inblickar i Stockholmsbörsen under 
processen då aktiemarknaden avreglerades, om hur varumärket Nord-
iska Börsen lanserades när Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen 
och den isländska börsen hade förvärvats och hur börsmarknaden har 
förändrats.

Magnus Billing konstaterade att Stockholmsbörsen är mer attraktiv 
än någonsin. Marknadsandelen i Europa har ökat från 6,6 procent vid 
avregleringen 2007 till 8,9 procent våren 2014.

Internationellt karriärbyggande – nyckel för ungas karriärbyggande
Advokat Johan Myrén från Advokatfirman Lindahl talade vid Advokat i framtidens seminarium 
i Stockholm den 10 september inför ett 40-tal intresserade lyssnare.

Johan Myrén presenterade bland annat den internationella organisationen AIJA (Association 
Internationale des Jeunes Avocats). Johan Myrén talade även om betydelsen av internationellt 
nätverkande för unga, karriärbyggande advokater. Hans utgångspunkt var att advokater kan se 
den ökade internationaliseringen och internationella konkurrensen som en möjlighet och vända 
den till sin fördel.

– Nätverkande är nyckeln, sa Johan Myrén. Genom utländska kontakter kan jag som advokat 
följa med klienter när de ska göra affärer utomlands, och nå potentiella klienter utomlands som 
vill investera i Sverige. •

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

Magnus Billing.

Johan 
Myrén.
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INTERNATIONELLT

Det har blivit alltmer uppenbart att ett internationellt inriktat arbete är nödvändigt för 
att även nationellt kunna bibehålla advokatväsendets särställning i rättssamhället, för 
att tillvarata den enskilde advokatens intressen och i förlängningen för att sörja för den 

enskilde individens rättssäkerhet. För att effektivt och framgångsrikt kunna bedriva detta ar-
bete krävs ett långsiktigt och initierat internationellt engagemang, liksom ett brett kontaktnät. 
Det är mot denna bakgrund som Advokatsamfundets internationella verksamhet ska ses; till 
nytta både för advokater, den enskilde individen och rättssamhället i stort.

I dag har landsgränser i många hänseenden kommit att helt suddas ut. Människor, tjänster och 
varor rör sig av vitt skilda orsaker mellan länder i en aldrig tidigare skådad omfattning. Juridiken 
har fått anpassas därefter och har också den kommit att bli gränsöverskridande. I Sverige berörs 
och styrs vi i stor utsträckning av beslut och lagstiftning som fattas inom Europeiska unionen 
och det internationella samfundet i övrigt. Ett internationellt engagemang och ett väl fungeran-
de internationellt samarbete är avgörande för att kunna påverka förekomsten och innehållet i 
sådan lagstiftning som beslutas av andra än vår egen lagstiftande församling. 

Ett ökat utbyte av juridiska tjänster över landsgränserna och en allt öppnare juridisk tjänste-
marknad sammantaget med en samhällsutveckling där vi återkommande blir påminda om ter-
rorism och annan grov organiserad brottslighet, gör det också nödvändigt att aktivt delta i det 
internationella samarbetet för att kunna bibehålla våra advokatetiska kärnvärden och upprätt-
hålla den unika ställning som advokater har och ska ha i den demokratiska rättsstaten. Det in-
ternationella arbetet är dessutom nödvändigt för att vi själva här hemma ska kunna vidmakthålla 
vårt snart smått unika oberoende, vår självreglering, tillsyn med mera. som råder och sedan länge 
har rått i Sverige. Att förhindra inskränkningar i våra advokatetiska kärnvärden och försämrade 
verksamhetsvillkor för advokater är något som bäst görs genom ett väl fungerande samarbete 
med andra länders nationella och internationella advokatorganisationer. Det är med detta syn-
sätt som Advokatsamfundet under flera år intagit en aktiv roll i det internationella arbetet. 

Advokatsamfundets 
           internationella           arbete 2014

Johan Sangborn, 
stf. chefsjurist och chef för 
samfundets internationella 
arbete.
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Advokatsamfundets internationella arbete bedrivs både på det nordiska, europeiska och in-
ternationella planet och utförs både självständigt och genom de ledande europeiska och interna-
tionella advokatorganisationerna (se nedan). 

Under året har mycket av det internationella arbetet inriktats på olika typer av rättssäkerhets-
frågor. Efter vad som under året exempelvis uppdagats om avlyssning av kommunikation mellan 
advokater och deras klienter i flera medlemsländer, är det uppenbart att EU:s advokatorganisa-
tioner gemensamt har en viktig roll att fylla som vakthund just för de rättsstatliga principerna 
och grundläggande rättigheterna.

Advokatsamfundet bedriver även internationellt arbete på hemmaplan. Mot bakgrund av oli-
ka europeiska lagstiftningsförslag under året har Advokatsamfundet tagit fram ett flertal remiss-
yttranden och andra policydokument rörande olika typer av europeiska lagstiftningsförslag som 
haft betydelse för EU-medborgarna, exempelvis i fråga om rättssäkerhet och enskildas skydd 
mot statens maktutövning. Ytterligare exempel på sådant nationellt bedrivet internationellt ar-
bete är arbetet i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial 
Network, EJN), ett organ som i huvudsak består av de nationella ministerierna och de myndig-
heter som i varje medlemsland inom Europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet 
på privaträttens område. På det straffrättsliga området ingår Advokatsamfundet i Justitiedepar-
tementets samordningsgrupp för internationellt straffrättsligt samarbete. Båda dessa initiativ 
möjliggör för samfundet att på ett tidigt stadium ta del av och lämna synpunkter på kommande 
och befintlig europeisk lagstiftning.  

Som vanligt har det gångna året också präglats av en stor mängd internationella besök. 
Advokatsamfundet har tagit emot delegationer från de europeiska institutionerna och från 
olika internationella organisationer, liksom företrädare för advokatorganisationer och rätts-
väsende från länder i hela världen, till exempel Iran, Kina, Pakistan, Ryssland, Turkiet och 
Uzbekistan. •

Advokatsamfundets 
           internationella           arbete 2014
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CCBE (Council of Bars and Law 
Societies of Europe) är den europe-
iska sammanslutningen för nationella 
advokatorganisationer där Advokat-
samfundet bedriver mycket av sitt 
internationella arbete. Den svenska 
CCBE-delegationen består av advokat 
Mats Bendrik, delegationschef, ge-
neralsekreterare Anne Ramberg som 
ständig medlem och stf. chefsjuristen 
Johan Sangborn, information officer. 
Även samfundets ordförande, Bengt 
Ivarsson, har medverkat vid flera av 
CCBE:s möten under året, som själv-
skriven medlem av delegationen. 

Under 2014 har arbetet inom CCBE, 
kanske mer än annars och mycket 
till följd av utvecklingen i vissa med-
lemsländer, kommit att inriktas på 
principiella rättssäkerhetsfrågor och 
advokat etiska kärnvärden. Några av 
de specifika frågor som i övrigt har 
behandlats under året är professio-
nella vidareutbildningsfrågor, frågor 
kring den omfattande och ständigt 
föränderliga penningtvättsregleringen, 
förbättrade processuella rättigheter för 
misstänkta, migration och rättshjälp, 
uppföljning av EU:s kommande rätts-
politiska program (2015–2019) och 
många andra viktiga frågeställningar. 
Självfallet har även materiell europeisk 
lagstiftning analyserats och diskuterats 
utifrån det faktum att CCBE är en av de 
viktigaste europeiska remissinstan-
serna i fråga om EU-kommissionens 

lagförslag. Dessutom har olika framtids 
framtidsfrågor och organisatoriska frå-
gor tagit upp en ansenlig del av arbetet. 
För mer ingående information om CCBE 
och det arbete som bedrivs hänvisas till 
www.ccbe.eu.

IBA (International Bar Association) 
är den globala sammanslutningen av 
advokatorganisationer och enskilda 
advokater. Rättssäkerhet (rule of law), 
mänskliga rättigheter, advokaters 
oberoende, yrkesintressefrågor och 
utbildningsfrågor av olika slag är några 
av de frågor som varit särskilt viktiga 
under 2014 och som tillsammans med 
en mängd andra frågor behandlades 
under det hundratalet seminarier som 
hölls i samband med IBA:s årliga kon-
ferens som i år gick av stapeln i Tokyo, 
Japan.

Advokatsamfundet representeras i 
IBA av generalsekreterare Anne Ram-
berg som är ledamot av IBA:s Council, 
ledamot av IBA:s Human Rights Insti-
tute (IBAHRI Council), ledamot av 
IBA:s Human Rights Trust och leda- 
mot av IBA:s Nomination Committée. 
Ordförande i Advokatsamfundet 
Bengt Ivarsson är självskriven medlem 
av Council. Stf. chefsjuristen Johan 
Sangborn är permanent liaison officer  
i Bar Issues Commission, BIC. För  
ytterligare information om organisa- 
tionen IBA och dess verksamhet, se  
www.ibanet.org.

CEEBA (Chief Executives of Euro-
pean Bar Associations) är en sam-
manslutning av majoriteten av de 
europeiska advokatorganisationernas 
generalsekreterare. I dag ingår företrä-
dare för ett tjugotal advokatorganisa-
tioner tillsammans med CCBE:s gene-
ralsekreterare i CEEBA. Det 55:e  årliga 
mötet hölls i år i Belfast, Nord irland.

IILACE (International Institute of 
Law Association Chief Executives) 
är CEEBA:s motsvarighet på det globala 
planet och är en sammanslutning av 
generalsekreterare och andra verkstäl-
lande chefer från advokatorganisatio-
ner över hela världen. 

ILAC (International Legal Assistance 
Consortium), med huvudkontor i 
Stockholm, har nästan 50 organisatio-
ner, såväl nationella som internationella 
sammanslutningar med bland annat 
advokater, domare och åklagare, som 
medlemmar. Advokat Christian Åhlund 
är ILAC:s executive director och leder 
konsortiets internationella arbete kring 
rättsligt bistånd. Advokatsamfundet är 
även representerat av generalsekrete-
rare Anne Ramberg som ingår i konsor-
tiets styrelse. För ytterligare informa-
tion, se www.ilacnet.org. 

Det nordisk-baltiska samarbetet 
Förutom samarbetet på internationell 
och europeisk nivå föreligger sedan 

Nedslag i det internationella arbetet
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lång tid ett nära samarbete med de 
nordiska advokatsamfunden. Detta 
samarbete har under senare år expan-
derat till att även omfatta de baltiska 
samfunden. Under 2014 träffades 
bland annat de nordisk-baltiska presidi-
erna (ordförandena, vice ordförandena 
och generalsekreterarna) i Oslo och de 

nordiska generalsekreterarna i Stock-
holm och i Reykjavik för över läggningar. 

Förutom de ovan nämnda organisatio-
nerna samarbetar Sveriges advokat-
samfund även med European Criminal 
Bar Association (ECBA), American 
Bar Association (ABA), Union  Inter-

nationale des Avocats (UIA), Asso-
ciation Internationale des Jeunes 
Avocats (AIJA), the Central Euro-
pean and Eurasian Law Initiative 
(CEELI Institute), European Criminal 
Justice Observatory (ECJO) samt 
International Commission of Jurists 
(ICJ), för att nämna några. •

IBA:s årliga konferens hölls i Tokyo, Japan.



ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2014Å
R

E
T

 S
O

M
 G

Å
T

T

42

SUMMERAT

Ett urval av 
viktiga händelser 
under 2014

 JANUARI

Nya riktlinjer för
vidareutbildning
Advokatsamfundets styrelse beslöt 
att godkänna e-utbildning inom 
ramen för utbildningskravet för advo- 
kater. Beslutet trädde i kraft den 
1 januari 2014. Med anledning av 
att styrelsen beslöt att godkänna e- 
utbildning inom ramen för utbildnings-
kravet för advokater reviderades 
riktlinjerna. 

De ändringar som har gjorts är de 
delar som rör e-utbildning i följande 
stycken: Yrkesverksam advokat ska, 
från och med året efter att inträde 
i Advokatsamfundet beviljats, varje 
kalenderår genomgå minst 18 timmar 
strukturerad utbildning, varav högst 
6 timmar kan utgöra e-utbildning.  
Även e-utbildning anses utgöra struk-
turerad utbildning, under förutsättning 
att utbildningen innehåller moment 
av aktiv medverkan från advokatens 
sida, att utbildningens genomförande 
och resultat kan dokumenteras och 
kontrolleras av utbildningsledare samt 
att utbildningen alltid innehåller inslag 
av bild.

Databas kritiserades av
samfundets företrädare
Advokatsamfundets företrädare 
var mycket kritiska mot databasen 
Lexbase som lämnar ut uppgifter 
om dömda personer och var de bor. 
Internettjänsten lanserades i januari 
och har som affärsidé att tillgänglig-
göra information från samtliga svenska 

domstolar. Tjänsten gör det möjligt att 
söka på en person eller på ett företag 
för att se om den eller det under de 
senaste fem åren har varit föremål för 
juridisk prövning. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg och 
ordförande Bengt Ivarsson intervjua-
des med anledning av den nya tjänsten 
bland annat i Gomorron Sverige i SVT, 
Nyheterna i TV 4, Studio Ett i SR och i 
DN.

– Det är ett cyniskt missbruk av de 
grundläggande demokratiska rättig- 
heter som vi har och det motverkar 

precis det syfte som de har att skydda. 
Offentlighetsprincipen och yttrandefri-
heten är grundpelare i en rättsstat. När 
man gör på det här viset och cyniskt 
gör business av detta genom att i själva 
verket förtala personer, då motverkar 
det syftet, sa Anne Ramberg när hon 
intervjuades i Gomorron Sverige.

Hon underströk att syftet med 
offentlighetsprincipen är att medbor-
garna ska kunna kontrollera myndig-
heter och få insyn i förvaltningen, så 
att tillkortakommanden och missbruk 
kommer fram.

Begränsningar 
i 3:12-reglerna 
trädde i kraft
Efter debatten om de så kall-
lade 3:12-reglerna under 2013 
och om deras konsekvenser 
för partnerägda fåmans-
företag trädde den ytterligare 
begränsningen i inkomst-
skattelagen 57 kap. 19 § 1 
i kraft den 1 januari 2014.

Lönebaserat utrymme ska 
numera beräknas bara om 
andelsägaren äger andelar 
motsvarande minst 4 procent i 
företaget.

Enligt ett förhandsbesked från 
Skatterättsnämnden i juni är det 
tillräckligt att andelsägaren äger 
minst 4 procent av kapitalet 
för att få beräkna lönebaserat 
utrymme, även om rätten till 
utdelning kan komma att un-
derstiga 4 procent av den totala 
utdelningen för året. • 
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 FEBRUARI

Wall Street Journal citerade
Anne Ramberg om Assange 
Den amerikanska tidningen Wall 
Street Journal intervjuade Advokat-
samfundets generalsekreterare om 
hanteringen av fallet med Wikileaks-
grundaren Julian Assange. Tidningen 
skrev att Anne Ramberg är en av dem 
som försöker få åklagarna att vara mer 
pragmatiska och undersöka möjlighe-
ten att förhöra Julian Assange i London 
i stället för att vänta på att arreste-

ringsordern ska verkställas. I artikeln 
citerades Anne Ramberg:

– Uppenbarligen har den här proces-
sen gått över styr. Jag förstår att de 
svenska åklagarna tycker att det är 
stötande att mr Assange, som är miss-
tänkt för våldtäkt, vill styra processen. 
Men för alla inblandades skull, inklusive 
målsägandena, bör det här inte bli en 
fråga om prestige.

Anne Ramberg medverkade också i 
SVT Agenda den 2 februari, när åklaga-
rens hantering av fallet med Wikileaks-
grundaren Julian Assange diskuterades.

Sveriges äldsta
domstol fyllde 400 år
Firandet av Svea hovrätts 400-årsjubi-
leum inleddes den 14 februari med en 
högtidlig ceremoni som blev startskot-
tet på årets jubileumsaktiviteter.

– Under stormaktsepoken föddes 
kultur- och ämbetsmannastaten Sve-
rige. I den utvecklingen var inrättandet 
av hovrätten och den rättegångsreform 
som då kom en viktig kugge och något 
av en startpunkt, sa hovrättspresident 
Fredrik Wersäll när han talade på jubi-
leumsceremonin.

Fredrik Wersäll drog i sitt tal paral-
leller mellan Svea hovrätts första år då 
inflytandet av den romerska rätten var 
starkt och dagens inflytande från EU-
rätten och Europakonventionen. Han sa 
också att liksom i dag har trycket från 
omgivningen varit hårt på domstolen.

– Att värna domstolens autonomi i 
rättskipningen har varit ett genomgå-
ende drag genom historien. Men hov-
rättens grundläggande stabilitet, dess 
historia och dess ställning har ändå 
medverkat till att domstolens obero-
ende har kunnat hävdas. Att ängsligt 
hålla fingret i luften för att känna vart 
opinionsvinden blåser har aldrig varit 
en del av vår rättsliga tradition.

Hovrätten anordnade också semina-
rier, utställningar, öppet hus för allmän-
heten samt en större jubileumsfest för 
att uppmärksamma 400-årsjubileet. 
Merparten av aktiviteterna koncentre-
rades till en jubileumsvecka i juni 2014. 
Tidskriften Advokatens fokus i nr 6 
2014 handlade om 400-årsjubilaren.

»
22

23
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23

2222

Advokaten Nr 6 • 2014 Advokaten Nr 6 • 2014

Sveriges äldsta överrätt Svea hovrätt firar i år 

sin 400-årsdag. I stället för att blicka tillbaka på 

de gångna åren har arrangörerna bakom årets 

jubileum velat diskutera avgörande frågor för 

domstolarnas framtid. Vad innebär domarnas 

växande makt, bör domstolarnas oberoende 

öka och hur ser överrätternas roll ut i det nya 

rättsliga landskapet? Domstolens president 

Fredrik Wersäll vill både bevara och förändra. 

TEXT MATS CATO OCH TOM KNUTSON FOTO TOM KNUTSON

Fokus Svea hovrätt 400 år

Fokus Svea hovrätt 400 år

Domstolarnas
         nya roll

» 

Under Svea hovrätts levnadsår 

har Sverige förändrats på 

ett fundamentalt sätt.
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Nämndemannafrågan
fortsatte att skapa debatt
Från och med den 1 september 
2014 skärptes lämplighetskraven 
på nämndemännen. Bland annat 
får en nämndeman inte vara försatt 
i konkurs och domstolarna började 
begära ut utdrag ur belastnings-
registret för valda nämndemän. 

Tidpunkten för val av nämndemän 
ändrades också till året efter ordina-
rie kommunalval. Syftet med föränd-
ringen var att tydligöra att nämnde-
mannauppdraget inte är politiskt.

Efter Sverigedemokraternas 
valframgångar 2014 fick partiet en 
markant ökad närvaro i domstolarna. 
Bland andra Anne Ramberg kritise-
rade systemet med politiker som 
nämndemän eftersom hon ansåg att 
SD inte omfattar rättsstatliga princi-
per. En annan kritiker var professor 
Mårten Schultz som menade att 
fler SD:are i domstolarna kan skada 
domstolarnas legitimitet och ville ha 
bort alla politiskt tillsatta lekmanna-
domare. •

 MARS

Stockholm blir säte för 
regional EU-patentdomstol
Sverige och de baltiska länderna 
undertecknade i mars ett avtal om en 
gemensam regional avdelning i EU:s 
nya patentdomstol. Avdelningens säte 
placeras i Stockholm. Flera år av för-
handlingar inom EU har lett fram till att 
patenthavare genom en enda begäran 
kommer att kunna få patentskydd i 
nästan hela EU. En enhetlig patent-
domstol skapas också som ger förut-
sättningar för en enhetlig rättspraxis.

Den enhetliga patentdomstolen 
kommer att ha en första instans och 
en andra instans. Den första instan-
sen kommer att ha en central division 
i Paris med sektioner i London och 
München samt lokala/regionala avdel-
ningar. Medlemsstaterna kan antingen 
välja att inrätta lokala avdelningar eller 
tillsammans med en eller flera med-
lemsstater inrätta en regional avdel-
ning.

Den nordisk-baltiska regionala av-
delningens säte placeras i Stockholm 
och rättegångsspråket i avdelningen 
ska vara engelska. Den regionala 
avdelningen innebär en viktig närhet 
för regionens användare och gör det 
möjligt för regionens domare och om-
bud att bibehålla och utveckla patent-
rättslig kompetens. Undertecknandet 
skedde i samband med ministerrådet 
för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel 
den 4 mars.

Integritetsombuden utsågs till 
Försvarsunderrättelsedomstolen
Regeringen utsåg den 13 mars till slut 
de tre integritetsskyddsombud till 
Försvarsunderrättelsedomstolen som 
Advokatsamfundet har nominerat – 
nära fem månader efter det att nomi-
neringarna skedde. Det var advoka-

Frågan om nämndemännens vara eller icke vara i landets domstolar fortsatte att engagera under 
det gångna året.
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terna Tomas Nilsson, Claes Lundblad 
och Lena Feuk som utsågs. Enligt lagen 
om försvarsunderrättelsedomstol ska 
regeringen förordna integritetsskydds-
ombud, som ska bevaka enskildas 
integritetsintresse i mål vid domstolen. 
Ombuden ska nomineras av Advokat-
samfundet och Domarnämnden.

Advokatsamfundet nominerade tre 
advokater som kandidater till uppdra-
gen den 22 oktober 2013, och Do-
marnämnden nominerade tre tidigare 
domare. Sedan förordnandena för de ti-
digare integritetsskyddsombuden löpte 
ut, förordnade regeringen endast de 
ombud som Domarnämnden hade no-
minerat – men inte dem som Advokat-
samfundet hade nominerat.  Därmed 
saknades tre integritetsskyddsombud 
mellan den 1 december 2013 och den 
13 mars 2014.

Advokatsamfundet hade tidigare 
skarpt kritiserat regeringen för att den 
inte förordnat det föreskrivna antalet 
integritetsskyddsombud, och uppmärk-
sammade också konstitutionsutskottet 
på Försvarsdepartementets beredning 
av ärendet.

 APRIL

Heijnes rättsvetenskapliga pris
tilldelas Magnus Ulväng
Emil Heijnes stiftelse för rättsveten-
skaplig forskning beslöt att ge sitt 
rättsvetenskapliga pris till Magnus Ulv-
äng, professor i straffrätt vid Uppsala 
universitet. Prissumman är 100 000 
kronor. I sin motivering skrev stiftel-
sen: ”Magnus Ulväng har utfört ett 
osedvanligt omfattande och ingående 
forskningsarbete rörande straffrätts-
liga konkurrensfrågor och där visat att 
en teoretisk ansats är väl förenlig med 
praktisk användbarhet.” Magnus Ulv-
äng, född 1970, utsågs 2010 till profes-

sor i straffrätt på juridiska fakulteten 
vid Uppsala universitet. Där har Ulväng 
tidigare också avlagt juris doktorsexa-
men 2005 och juris kandidatexamen 
1997.

I Advokaten nr 8 2014 diskuterade 
företrädare för rättsväsendet doktri-
nens möte med praktiken tillsammans 
med Magnus Ulväng.

 MAJ

Internationell barnrätts-
konferens i Stockholm
Den 16 maj 
öppnades 
en stor, 
internationell 
konferens 
om barnrätt 
på Stockholm universitet i närvaro av 
drottning Silvia. Konferensen hade 
rubriken ”Child-friendly justice: What 
it is and how it is realized”. Den pågick 
under tre dagar och samlade en rad 
framstående forskare på barnrättens 
område från hela världen. Stockholms 
barnrättscentrum vid Stockholms 
universitets juridiska fakultet ordnade 
konferensen med anledning av att det 
är 25 år sedan FN:s barnkonvention 
antogs. Under konferensens semina-
rier och paneldebatter diskuterades 
olika aspekter av barnvänlig rätt, som 
grundprinciper för barnrätten, barnen 
och straffrätten, barnen och civil- och 
förvaltningsrätten, de internationella 
organens roll och framtiden för barn-
vänlig rätt.

 JUNI

Fullmäktige sa ja till
konsumenttvistnämnd
Advokatsamfundets ordinarie full-

mäktigemöte beslutade den 4 juni att 
Konsumenttvistnämnden inrättas och 
börjar arbeta 2015. Nämndens uppgift 
blir att pröva konsumenttvister som 
gäller advokatverksamhet. 

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg delade  
ut Advokatsamfundets journalistpris 
2014 till Oisín Cantwell, journalist på 
Aftonbladet. Motiveringen löd: ”Dag 
ut och dag in kommenterar Cantwell 
aktuella rättsfrågor på ett pedago- 
giskt, initierat och nyanserat sätt.  
Hans journalistik präglas av ett kon-
sekvent rättssäkerhetsperspektiv och 
bidrar till att motverka kriminalpolitisk 
populism.”

Advokatsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson konstaterade i sitt 
anförande att svenska advokater har 
det ganska bra vid en internationell 
jämförelse trots en rad problem. Ivars-
son uppmanade också advokatbyråer 
att arbeta för ökad jämställdhet mellan 
könen. Vice ordförande Dick Lundqvist 
redogjorde för samfundets ekonomiska 
läge. Han konstaterade att samfundet 
har stabil ekonomi, att de ekonomiska 
utsikterna är goda framöver och att 
antalet advokater sannolikt kommer att 
öka 2014.

Anne Ramberg summerade de 
viktigaste utmaningarna för svenska 
advokater framöver i fem punkter:

•  Upprätthålla förtroendet.
•  Öka lönsamheten på mindre och 

medelstora byråer.
•  Upprätthålla konkurrenskraften för 

de större byråerna.
•  Förhindra inskränkningar i obero-

endet.
•  Konsumenttvistnämnden.
Fullmäktige beslutade också att års-

avgiften höjs med 600 kronor till 4 800 
kronor per år, samtidigt som service-
ersättningen sänks med 600 kronor till 
5 600 kronor per år.

14

15

Advokaten Nr 5 • 2014
Advokaten Nr 5 • 2014

Barnrättscentrum vid Stockholms universitet genomförde den internationella konfererensen ”Child-friendly justice: 
What it means and how it is realized” den 16–18 maj. 

Konferensen ägde rum med anledning av att det var 25 år sedan FN:s barnkonvention antogs. Drottning Silvia var 
närvarande när konferensen öppnades. 

Konferensen samlade en rad framstående forskare på barn-rättens område från hela världen. Under konferensens seminarier och paneldebatter diskuterades olika aspekter av barnvänlig rätt, som grundprinciper för barnrätten, barnen och straffrätten, barnen och civil- och förvaltningsrätten, de internationella organens roll och framtiden för barnvänlig rätt.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER FOTO: STAFFAN WESTERLUND, TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER

Så kan världens 
rättssystem 

anpassas bättre 
till barnen

Reportage Barnrättskonferens

Reportage Barnrättskonferens

Drottning Silvia 
tillsammans med Astrid 

Söderbergh Widding, rektor 
för Stockholms universitet, och 

Anne Ramberg, generalsekreterare 
i Sveriges advokatsamfund och 
ordförande i Barnrättscentrum.
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Nytt it-system infördes 
på samfundets webbplats
I juni tog Advokatsamfundet i bruk 
ett nytt it-system för medlems- och 
kursadministration. Det innebar att 
delar av webbplatsen, särskilt vad avser 
Advokatsamfundets utbildningsverk-
samhet samt de möjligheter ledamö-
terna har att administrera egna eller 
byråns uppgifter och kursanmälan för 
medlemmar, förändrades dels till utse-
ende, dels till viss del också till funktion. 
Advokatsamfundet nya it-system för 
medlems- och kursadministration är 
mer användarvänligt än tidigare. 

Ny straffskala
för narkotikabrott
Skärp straffen för synnerligen grova 
narkotikabrott. Det föreslog Narkoti-
kastraffutredningen i sitt betänkande 
som presenterades i juni. Andra förslag 
var:

– Straffskalorna för grovt narkoti-
kabrott och grov narkotikasmuggling, 
som hittills varit fängelse i lägst två och 
högst tio år, ska delas upp i ett grovt 
brott och ett synnerligen grovt brott.

– För grovt narkotikabrott eller grov 
narkotikasmuggling ska dömas till 
fängelse i lägst två och högst sju år.

– För narkotikabrott eller narkotika-
smugglingsbrott som är att anse som 
synnerligen grovt ska dömas till fäng-
else i lägst sex och högst tio år.

Syftet med förslaget om en uppdelad 
straffskala är att göra lagstiftningen 
tydligare och att skapa förutsättningar 
för domstolarna att döma ut det straff 
som en viss gärning är värd.

Avsikten är inte att generellt påverka 
straffnivåerna. Förslagen innebär emel-
lertid att straffen kommer att skärpas 
för gärningar som avsett hantering av 
mycket stora mängder narkotika eller 
som annars har ett mycket högt straff-
värde. På så sätt kommer en sträng 

syn på illegal hantering av narkotika till 
tydligt uttryck. Utredningen ansåg dock 
att den nyansering som skett genom 
Högsta domstolens domar ska vara 
kvar.

HD-beslut kan hindra
domarrekrytering
Ett beslut från Högsta domstolen i juni 
2014 om jäv för en adjungerad hov-
rättsdomare kan få stora konsekvenser 
för domarrekryteringen. I beslutet slog 
HD fast att en tjänstledig åklagare ska 
anses jävig och därför inte kan delta 
som domare i hovrätten när den hand-
lägger brottmål.

HD:s beslut får konsekvenser för 
möjligheterna till adjunktion för jurister 
i hovrätterna och kammarrätterna. Det 
kan innebära ett bakslag för önske-
målen om en öppnare rekrytering av 
domare, från andra juristkarriärer än 
den traditionella domarbanan, som har 
eftersträvats på senare år och som har 
varit föremål för flera statliga utred-
ningar.

För hovrätterna kan det innebära  
att det blir omöjligt att ta in åklagare 
som externa adjunkter. För kammar-
rätternas del kan konsekvenserna  
bli mindre ingripande. Dels har de  
redan inrättat sig efter rättsläget efter 

Formerna för hur datalagring 
ska ske uppmärksammades 
under 2014.
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Svensk datalagring följer 
EU-rätten trots ogiltigt 
datalagringsdirektiv
I en dom den 8 april ogiltigförklarade EU-domsto-
len EU:s datalagringsdirektiv med rättsverkan 
bakåt i tiden. Direktivet ska därmed betraktas 
som om det aldrig hade existerat.

Domstolen ansåg att direktivet utgör ett synnerli-
gen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till 
respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter 
genom att kräva att uppgifter om personers kom-
munikationer ska lagras och genom att ge behöriga 
nationella myndigheter tillgång till uppgifterna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ram-
berg konstaterade i en debattartikel att domstolens 
motivering nästan ordagrant överensstämde med 
samfundets remissvar om direktivet 2008.

I en snabbutredning kom förre ordföranden i Hög-
sta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher fram till 
att de svenska reglerna om lagring och utlämnande 
av trafikuppgifter inte strider mot EU- eller Europa-
rätten. Därpå började Post- och telestyrelsen tillämpa 
de svenska reglerna om trafikdatalagring igen, efter 
att ha upphört med sin tillsyn på grund av EU-dom-
stolens dom. • 

HFD:s tidigare domar, dels har de  
större variation i de måltyper som 
handläggs och därmed möjligheter  
att låta en adjungerad jurist hand-
lägga mål som ligger utanför den egna 
juridiska inriktningen. Enligt några be-
dömare kan HD-beslutet få konsekven-
ser också för advokater som önskar 
prova på domaryrket. Om advokater 
med en tydlig verksamhetsinriktning 
på ett rättsområde tjänstgör i dom-
stolen, är det tänkbart att även de kan 
uppfattas som företrädare för ett visst 
intresse och därmed jäviga att delta 
i domstolens avgöranden inom det 
rättsområdet.

 AUGUSTI

JK kritiserade Migrationsverket
för sena betalningar
I augusti beslöt Justitiekanslern (JK) 
att Migrationsverket ska betala ett 
mindre skadestånd till en advokat-
byrå på grund av sena betalningar. 
Advokatbyråns jurister fick i uppdrag 
av Migrationsverket att vara ombud i 
asylärenden. Trots att flera av ären-
dena avslutades under 2011 och 2012 
hade Migrationsverket inte betalat ut 
någon ersättning under våren 2013. 
Advokatbyrån vände sig då till JK med 
en begäran om skadestånd på knappt 

10 000 kronor motsvarande skälig 
dröjsmålsränta. JK riktade allvarlig 
kritik mot Migrationsverket för dröjsmål 
med utbetalning av ersättningar och 
konstaterade att verket har gjort sig 
skyldig till skadeståndsgrundande fel 
eller försummelse. Men någon ränta 
betalas inte på ersättning enligt rätts-
hjälpslagen. Migrationsverkets dröjs-
mål med betalningarna anses däremot 
ha orsakat en förmögenhetsskada i 
form av en ränteförlust. Ränteförlusten 
motsvarar enligt JK vad advokatbyrån 
skulle ha fått i ränta om ersättningen 
hade gjorts räntebärande i bank. JK 
beslöt att Migrationsverket ska betala 
2 000 kronor i skadestånd till advokat-
byrån för ränteförlust. 

 SEPTEMBER

Varierat program 
på Tällbergsdagarna
Konsten att fatta beslut och rättssä-
kerheten var två ämnen som behand-
lades under årets upplaga av Mellersta 
avdelningens Tällbergsdagar. Mellersta 
avdelningens studiedagar lockade 
drygt 60 advokater och biträdande 
jurister till Tällberg i Dalarna den 20–21 
september.

– Många av årets deltagare är yngre. 
Det är jätteroligt att se att det finns 
en återväxt. Syftet är inte bara att få 
utbildning och poäng. Det här är ett bra 
tillfälle att få träffa kolleger och utbyta 
tankar också, kommenterade Johanna 
Näslund, sekreterare i Mellersta avdel-
ningen och huvudansvarig för studie-
dagarna.

Bland föreläsarna fanns entreprenö-
ren och föredragshållaren Pelle Tornel, 
Advokatsamfundets vice ordförande 
Dick Lundqvist, Aftonbladet journalisten 
Oisín Cantwell och Lars Bergström, 
lagman vid Falu tingsrätt.
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 OKTOBER

Åklagarmyndigheten 
fick ny organisation
Den 1 oktober ändrades Åklagarmyn-
dighetens organisation. De drygt 30 
geografiskt indelade åklagarkamrarna 
fördes samman till sju större områden 
och en nationell avdelning. Ett syfte 
med omorganisationen är att underlät-
ta samverkan med den nya Polismyn-
digheten som bildas vid årsskiftet. De 
sju nya åklagarområdena blev desam-
ma som Polismyndighetens regioner. 
Och huvudorterna för åklagarområdena 
blir desamma som för polisregionerna. 
Riksåklagare Anders Perklev förklarade 
sommaren 2013, då han fattade beslut 
om organisationsförändringen, att åkla-
gare och poliser måste ha strukturer 
som liknar varandra så att de gemen-
samt kan utreda brott, prioritera och 
besluta om utvecklingsområden på ett 
så rationellt sätt som möjligt.

Utöver de sju geografiska åkla-
garområdena inrättades en nationell 
avdelning för de riksenheter och 
åklagarkammare som har ett natio-
nellt ansvar. Här ingår Internationella 
åklagarkammaren i Stockholm, Sve-
riges representation i det europeiska 
åklagarsamarbetet Eurojust, Riksen-
heten mot korruption, Riksenheten för 
säkerhetsmål samt Riksenheten för 
miljö- och arbetsmiljömål. Den natio-
nella åklagarkammaren har Stockholm 
som huvudort.

Valet gav nya namn
på nya poster 
Till Sveriges nye justitieminister efter 
valet utsågs Morgan Johansson. Jo-
hansson fick också ansvar för migra-
tionsfrågor. Morgan Johansson var 
ordförande i riksdagens justitieutskott 
från 2010 och tills den nya riksdagen 
samlades efter riksdagsvalet 2014. 

Beatrice Ask, Moderaterna, som 
avgick som justitieminister efter riks-
dagsvalet, blev ny ordförande i riksda-
gens justitieutskott. Beatrice Ask var 
tidigare ledamot av justitieutskottet 
2002–2006. Hennes period som justi-
tieminister varade från 2006 till 2014.

Catharina Espmark utsågs till 
statssekreterare hos justitie- och 
migrationsminister Morgan Johans-
son. Catharina Espmark var advokat 

1997–2001 och har senare bland annat 
varit politiskt sakkunnig och plane-
ringschef i Justitiedepartementet.

 NOVEMBER

Rekord på nytt för
Advokatdagarna
Fjärde upplagan av Advokatdagarna 
samlade över 700 deltagare. Återigen 

De långa häktningstiderna i Sverige 
uppmärksammades i flera sam-
manhang.

En arbetsgrupp sammansatt av Riks-
åklagaren, där Advokatsamfundets 
ordförande Bengt Ivarsson ingick, 
redovisade sin rapport Häktningstider 
och restriktioner i februari. Arbets-
gruppen föreslog bland annat att alla 
häktade ska få laglig rätt till minst  

två timmars mänsklig kontakt varje 
dag och att häktade med restriktioner 
ska få större möjligheter att vistas 
tillsammans i ”restriktionsgemen-
samhet”.

Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg kommente-
rade i oktober en undersökning som 
visade att minst tjugo män hade suttit 
häktade mellan ett och fyra år – en av 
dem i 1 427 dagar varav 1 000 dagar 

Sveriges långa häktningstider               kritiserades
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slogs rekord i antal deltagare. Advo-
katsamfundets pris för framstående 
insatser inom advokatyrket tilldelades 
advokat Sture Larsson i Eksjö. Priset 
består av 100 000 kronor som i pris-
tagarens namn avsätts till ett pro bono-
projekt.

Alla deltagarna lyssnade till den 
amerikanske författaren Martin Ford, 
som höll en föreläsning under rubriken 
The rise of artificial intelligence and 

its implications for jobs and economy. 
Efter prisutdelning och den inledande 
föreläsningen hölls olika parallella 
seminariespår inom områdena process 
och skiljedom, affärsjuridik, humanju-
ridik, brottmål, offentlig rätt och rule of 
law samt advokatverksamhet.

Advokatkritik mot
KFM:s nya e-tjänst
Den 3 november införde Kronofogde-
myndigheten ett nytt handläggnings-
stöd. Alla handlingar från konkurs- 
förvaltare och rekonstruktörer ska då 
ges in till Kronofogdens konkurstill-
syn via en särskild e-tjänst. Men flera 
advokater avrådde från att använda 
tjänsten.

Tidigare skickades alla handlingar 
som rör en konkurs till Kronofogdemyn-
digheten, berörd tingsrätt, Skatteverket 
och borgenärerna i en och samma 
e-post. Kronofogdemyndighetens nya 
tjänst innebär att konkursförvaltaren i 
stället för myndigheten ska sortera in 
handlingarna i digitala akter.

– Det kommer att ta mycket mer tid 
i anspråk än att skicka handlingarna 
med e-post. Konkurshanteringen blir 
därmed dyrare. Kronofogdemyndig-
hetens kostnad för diarieföring vältras 
över på konkursförvaltarna och på 
dem som ska ha pengarna i en kon-
kurs – banker, leverantörer och andra, 
kommenterade Advokatsamfundets 
ordförande Bengt Ivarsson, som också 
ansåg att enligt konkurslagstiftningen 
ska hanteringen vid en konkurs ske så 
förmånligt som möjligt för dem som 
ska ha utdelning. Kostnader som inte är 
nödvändiga ska hållas nere.

Ytterligare ett problem med e-tjäns-
ten, enligt Ivarsson, är att det blir  
oklart vem som har ansvaret för diarie-
föringen om den sköts av konkursför-
valtarna i stället för Kronofogdemyn-
digheten.

 DECEMBER

Biträdeskostnadsutredningen
lämnade sitt betänkande
Att kostnaderna för offentliga försvarare 
har ökat beror på att brottmålen har 
blivit fler och mer komplicerade. Den 
slutsatsen kom Biträdeskostnadsut-
redningen fram till i sitt betänkande. 
Utredningen hade i uppdrag att göra en 
samlad översyn av de ökade utgifterna 
för bland annat offentliga försvarare, 
målsägandebiträden och andra rättsliga 
biträden. Utredningen kom till slutsat-
sen att ökningen av kostnaderna för 
offentliga försvarare i huvudsak beror 
på att antalet brottmål blivit fler och mer 
komplicerade. Utredningen föreslog inte 
några ändringar i förutsättningarna för 
att få offentlig försvarare. Däremot före-
slår utredningen bland annat följande:

• Skärpt skyldighet för dömda, med 
undantag för unga lagöverträdare och 
allvarligt psykiskt störda personer, att 
återbetala kostnaden för försvarare 
bland annat genom att ett återbetal-
ningskrav på minst 5 000 kronor införs.

• Inkomstgränsen för att kunna få 
rättshjälp höjs från 260 000 kronor 
till 400 000 kronor. En sådan höjning 
skulle innebära att fler kan få rättshjälp.

Utredningen skrev särskilt om de 
ökade försvararkostnaderna:

”Vår slutsats när det gäller kostnads-
ökningen för offentliga försvarare är att 
den väsentligen har orsaker som kan 
ses som ofrånkomliga konsekvenser av 
brottsutvecklingen och andra omstän-
digheter som inte är hänförliga till det 
befintliga regelverket. Inget tyder på 
att de nuvarande bestämmelserna inte 
i huvudsak tillämpas som avsett. Mot 
denna bakgrund är det vår bedömning 
att bestämmelserna om i vilka situatio-
ner som en offentlig försvarare ska för-
ordnas är väl avvägda. Några ändringar 
föreslås därför inte.” •

med restriktioner. Hon uttalade att 
Sverige är unikt som tillåter så långa 
häktningstider och förenar dem med 
restriktioner.

FN:s tortyrkommitté kritiserade 
Sverige i sin granskning i novem-
ber, bland annat för isoleringen av 
barn samt för de långa tiderna och 
restriktionerna.

Anne Ramberg diskuterade frågan 
i radio med riksåklagaren. • 

Sveriges långa häktningstider               kritiserades

De långa häktningstiderna 
i Sverige väcker 

internationell kritik.
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Under året deltog 3 640 personer i Advokatsamfundets 113 olika utbildningsaktiviteter – 
eller 152 inräknat alla seminarier på Advokatdagarna. Det var en marginell ökning jämfört 
med föregående år då knappt 3 600 personer deltog i 112 utbildningsaktiviteter. Det utan 

jämförelse största utbildningsarrangemanget under året var den fjärde upplagan av Advokatdagar-
na, som slog rekord med omkring 700 deltagare och 80 föreläsare. Därefter följde Rakelkonferen-
sen för kvinnliga jurister med nära 240 deltagare. Drygt 1 900 personer deltog i Advokatsamfun-
dets fortbildningar inklusive konferenser och kostnadsfria kurser, vilket var en liten ökning jämfört 
med 1 766 deltagare under 2013. Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs 1–3) minskade nå-
got, medan antalet examinander på advokatexamen var oförändrat med 443 personer.

Advokatdagarna
Den fjärde upplagan av Advokatdagarna genomfördes på Grand Hôtel i Stockholm 6–7  
november. Konferensen fick återigen fina utvärderingar från deltagarna – helhetsbetyget var 5,16 
på en 6-gradig skala, i nivå med föregående år. Konferensprogrammet innehöll som tidigare 
40 semi narier och gemensamma föreläsningar i sex parallella seminariespår (Process & Skiljedom, 
Affärsjuridik, Brottmål, Offentlig rätt, Advokatverksamhet samt Humanjuridik). Konferen-
sen var fullbokad med omkring 700 deltagare som lyssnade till 80 kvalificerade föreläsare och 
umgicks med kollegor från hela landet. Även banketten i Vinterträdgården var fullbokad med 
550 gäster. För underhållningen stod Darin med en mycket uppskattad show.

Årets inledningstalare var Martin Ford, amerikansk IT-entreprenör, författare och föreläsare. 
Han talade på temat ”Artificiell intelligens och hur den påverkar våra jobb och vår ekonomi”. I 
sin föreläsning beskrev han hur en alltmer avancerad informationsteknologi möjliggör en auto-
matisering av en rad arbetsuppgifter, även relativt komplexa, vilket är på väg att förändra hela ar-
betsmarknaden och ekonomin i grunden. Ett exempel som gavs med koppling till advokatkåren 
var automatiserade juridiska tjänster för att granska dokument.

Som avslutning på första dagen uppträdde Lars-Peter Loeld med föreställningen ”Mind Games”. 
Det var en skicklig uppvisning som fick publiken att undra om han faktiskt kunde läsa tankar. 

Advokatsamfundets kurser        fortsätter att locka
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På fredagen gästades Advokatdagarna av Nils Wahl, en av EU-domstolens nio generaladvo-
kater. Han berättade om generaladvokatens uppdrag och betydelse och illustrerade med flera 
aktuella mål i domstolen.

Advokatkurser och examen
På advokatkurserna (delkurs 1-3) deltog 1 281 personer, en minskning jämfört med de 1 369 som 
deltog under 2013. Antalet deltagare på advokatkurserna har gradvis minskat något sedan topp-
året 2011 (i samband med att det så kallade treårskravet infördes) då drygt 1 500 personer gick 
kurserna. Antalet examinander var dock oförändrat, 443 personer, jämfört med föregående år. 
Av dessa var 233 kvinnor och 210 män, jämfört med 238 kvinnor och 205 män året innan. Av 
årets 443 examinander underkändes 38 personer (14 kvinnor och 24 män). Advokatsamfundets 
utbildningsnämnd behandlade ett överklagande avseende underkänd examen, men utan att be-
dömningen ändrades.

Fortbildning
Advokatsamfundet genomförde sammanlagt 58 fortbildningskurser och konferenser – varav 29 
kostnadsfria – med sammanlagt 1 916 deltagare, jämfört med 1 766 föregående år. Exempel på 
välbesökta kurser under året var: Brottmålskurs 1, Skiljeförfarande i praktiken, Aktuell bodel-
ningsrätt, Förhörsteknik i brottmål, Förskott vid arv samt Praktisk psykologi i advokatyrket. 
Särskilt uppskattat var också seminariet Kommersiell sexuell exploatering av barn, som arran-
gerades i samarbete med Ecpat.

Kostnadsfria kurser
Advokatsamfundets kostnadsfria kurser fortsatte att locka deltagare under året med ämnena 
Advokatetik, Stresshantering, Klientpsykologi och Penningtvättslagen. Sammanlagt 29 kost-
nadsfria kurser genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa kurser fick fortsatt höga 
betyg i utvärderingarna. •

Jonas Olbe, utbildningschef.

Advokatsamfundets kurser        fortsätter att locka
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Vi skrev om flera av rättssamhällets stora nyheter i tidskriften under året som gick. Några 
exempel är kritiken mot de långa häktningstiderna, Svea hovrätts 400-årsjubileum och 
riksdagsvalet. Andra viktiga frågor som vi uppmärksammade var de högst varierande 

handläggningstiderna på landets tingsrätter, tvångsomhändertagande och krigsförbrytare.
Generalsekreterarens ledare och andra artiklar i tidskriften blev vid flera tillfällen ämnen som 

andra medier fångade upp och diskuterade. Vi på redaktionen kunde glädja oss åt en strid ström 
av e-postmeddelanden, oräkneliga telefonsamtal och blogg- samt twitterkommentarer. Med ti-
den blir det allt tydligare att tidskriften Advokatens förmåga att tränga igenom mediebruset 
har stärkts. En förklaring till det kan vara att många tryckta medier lagts ner eller åderlåtits på 
resurser. 

Nyhetsarbetet har på bara några få år ändrat karaktär. De sociala medierna är numer en eta-
blerad och viktig kompletterande kanal vid sidan om tidskriften Advokaten och Advokatsam-
fundets hemsida. Som ett exempel kan nämnas att Anne Rambergs blogg noterade rekordmånga 
kommentarer. Hennes blogginlägg om decemberöverenskommelsen strax före årsskiftet besök-
tes under mindre än en vecka 80 000 gånger och kommenterades av 171 besökare.

På Advokatsamfundets olika hemsidor noterades sammanlagt 724 709 besök.
Advokatsamfundets svenska webbplats hade under året 431 629 besök.

TIDSKRIFTEN ADVOKATENS WEBBPLATS hade under året 208 591 besök. Tidskriften Advokatens 
upplaga fortsätter att öka och varje nummer trycks nu i 9 100 exemplar. •

Nyhetsarbetet har 
ändrat karaktär

År 2014 blev både händelserikt och dramatiskt. Flera av de stora rättsfrågorna 
debatterades och uppmärksammades i tidskriften Advokaten.

Tom Knutson, chefredaktör 
och informationsansvarig.
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Advokatens redaktion/ 
sam fundets informationsavdelning
Här görs och leds arbetet med att 
producera, driva och utveckla:

•  Tidskriften Advokaten

•  Samfundets och tidskriftens webb-
platser

•  Nyhetsbrev, cirkulär och andra 
utskick

•  Sociala medier

•  Pressmeddelanden

•  Bokproduktioner

•  Advokatsamfundets verksamhets-
berättelse

•  Riktade tematidningar och bilagor

•  Broschyrer och informationsblad

Redaktionsråd
Anne Ramberg, Tom Knutson, André 
Andersson, Emma Seth, Jonas Tamm, 
Magnus Andersson, Kamilla Kvarntorp 

Årets gästkrönikörer
1.    Anders Danielsson, Migrations-

verkets generaldirektör
2.  Oisín Cantwell, journalist på Aftonbladet
3.    Krister Thelin, lagman i Skånska 

hovrätten

4.  Nils Funcke, expert i yttrandefrihets-
frågor

5.  Anders Thornberg, säkerhetspolis-
chef

6.  Oisín Cantwell, journalist på Afton-
bladet och mottagare av Advokat-
samfundets journalistpris 2014

7.  Maria Rankka, vd för Stockholms 
handelskammare

8.  Robert Hårdh, chef, och John Stauf-
fer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

9.  På grund av regeringskrisen lämna-
de justitieminister Morgan Johans-
son återbud

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2014 ÅRGÅNG 80

Ny straffskala föreslås
för narkotikabrott

HD-dom kan hindra
öppnare domarrekrytering

”Jag tycker att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska 
bakas samman.” Stefan Lindskog, justitieråd

Fokus:

Gästkrönikör: 
Oisín Cantwell

Svea hovrätt 
400 år

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2014 ÅRGÅNG 80

Datalagringsdirektivet
har ogiltigförklarats

Ledarskap i fokus
på Rakelkonferens

”Vi måste återskapa förtroendet för företagande och näringsliv hos gemene 
man, myndigheter och politiker.”   Anders Dahlvig

Fokus:

Gästkrönikör: Nils Funcke,
expert i yttrandefrihetsfrågor

Den svåra balansakten
med svaga klienter

Fokus:

Krigsförbrytelser

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2014 ÅRGÅNG 80

Stockholm Human Rights
Award tilldelas B'Tselem

Tvistlösning 
i demokratins tjänst

”Min kritik mot säkerhetsrådet är skoningslös.”
 FN:s före detta rättschef, Hans Corell

Gästkrönikör: 
Maria Rankka

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 5 2014 ÅRGÅNG 80

Stor internationell
barnkonferens

Advokatfullmäktige- 
möte i god stämning

”Jag blev väldigt glad och känner mig hedrad och stolt.”
Oisín Cantwell mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2014.

Fokus:

Gästkrönikör: Anders 
Thornberg, säkerhetspolischef

Årets valdebatt
öppnar för populism

Deltagarrekord igen 
för Advokatdagarna

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2014 ÅRGÅNG 80

Svea hovrätt 
startar brottmålsprojekt

Regeringens
prioriteringar

Jag ogillar när myndigheter ger sig ut på fiskafänge.”
 Jon Karlung, vd för internetoperatören Bahnhof

Gästkrönikör: Morgan 
Johansson, justitieminister

Fokus:  
Klimatet 
och juridikenFokus:

Domstolarnas
handläggnings- 

tider 
och rätts- 

säkerheten

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2014 ÅRGÅNG 80

Timkostnadsnormen
föreslås bli 1 302 kronor 

Doktrinens möte
med praktiken

”Det finns ögonblick i både politiken och juridiken som hör till de lyckligaste i 
mitt liv.” Allan Widman, advokat och försvarsutskottets ordförande

Gästkrönika: Civil 
Rights Defenders 

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 1 2014 ÅRGÅNG 80

Färre anmälningar
mot advokater

Digitala bevis
allt viktigare

”Mer än femtio år senare befinner vi oss återigen vid en tidpunkt då 
beslutsamhet är avgörande.”  Anders Danielsson

Fokus:  
Tvångs- 

omhänder- 
tagande 

Stockholm Human Rights Award:

Gästkrönikör: Anders Danielsson, 
Migrationsverkets generaldirektör

M. Cherif Bassiouni
prisas för sin gärning

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2014 ÅRGÅNG 80

Samfundets nominerade
ombud tar plats till sist

Nytt forensiskt centrum kan ge
jämbördigare brottmålsprocess

”Det var först när vi kunde visa på en radikal förbättring som vi också fick 
Södertäljeborna att våga samarbeta med rättsväsendet.”  Johan Grenfors

Fokus: Advokaten på bolagsstämman

Gästkrönikör: 
Krister Thelin

Mästare i konsten
att balansera

olika intressen

Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsberättelse 2013

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 2 2014 ÅRGÅNG 80

Konsumenter ska kunna
pröva arvodestvister

Nytt förslag om färre
restriktioner för häktade

”Att ängsligt hålla fingret i luften för att känna vart opinionsvinden blåser har 
aldrig varit en del av vår rättsliga tradition.”  Fredrik Wersäll

Fokus: IT-säkerhet

Verksamhets- 
berättelsen 
medföljer 

som bilaga!

Gästkrönikör: 
Oisín Cantwell

Farorna som lurar i 
det digitala landskapet

Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsberättelse 2013
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Totalt 2014 för Advokat
samfundets webbplatser
724 079 besök under året

2013: 658 068 besök
2 278 855 sidvisningar

2013: 1 674 021 sidvisningar
392 145 unika besökare

2013: 331 126 unika besökare

Advokatsamfundets svenska 
webbplats
431 629 besök under året

2013: 420 365 besök
1 183 besök/dag

2013: 1 152 besök/dag
1 752 338 sidvisningar under året

2013: 1 227 307 sidvisningar
4 801 sidvisningar/dag

2013: 3 362 sidvisningar/dag
183 735 unika besökare

2013: 176 356 unika besökare

Flest besök
44 303 besök under oktober 2014
2 628 besök den 28 januari 2014

Advokatsamfundets engelska 
webbplats
8 986 besök under året

2013: 7 835 besök
25 besök/dag

2013: 21 besök/dag
39 468 sidvisningar under året

2013: 20 265 sidvisningar
108 sidvisningar/dag

2013: 56 sidvisningar/dag
6 459 unika besökare

2013: 4 918 unika besökare

Flest besök
845 besök under november 2014
55 besök den 10 november 2014

Advokatnätet
46 378 besök under året

2013: 48 020 besök
127 besök/dag

2013: 132 besök/dag
151 668 sidvisningar under året

2013: 141 079 sidvisningar
416 sidvisningar/dag

2013: 387 sidvisningar/dag
28 269 unika besökare

2013: 23 522 unika besökare

Flest besök
5 263 besök under mars 2014
549 besök den 6 mars 2014

Tidskriften Advokaten
208 591 besök under året

2013: 153 544 besök
571 besök/dag

2013: 421 besök/dag
272 172 sidvisningar under året

2013: 218 129 sidvisningar
746 sidvisningar/dag

2013: 598 sidvisningar/dag
153 215 unika besökare

2013: 109 889 unika besökare

Flest besök
24 799 besök under oktober 2014
2 002 besök den 1 oktober 2014

Stockholm Human Rights Awards 
webbplats på svenska
1 372 besök under året

2013: 903 besök
4 besök/dag

2013: 2 besök/dag
3 313 sidvisningar under året

2013: 2 339 sidvisningar
9 sidvisningar/dag

2013: 6 sidvisningar/dag
817 unika besökare

2013: 336 unika besökare

Flest besök
628 besök under november 2014
118 besök den 25 november 2014

Statistik webb, nyhetsbrev med mera 2014
Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 10 procent under 2014. Antalet sidvis-
ningar ökade med 36 procent och antalet besökare med 18 procent. Antalet besök på tidskriftens Advokatens 
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Stockholm Human Rights Awards 
webbplats på engelska
784 besök under året

2013: 271 besök
2 besök/dag

2013: 1 besök/dag
1 753 sidvisningar under året

2013: 779 sidvisningar
5 sidvisningar/dag

2013: 2 sidvisningar/dag
392 unika besökare

2013: 123 unika besökare

Flest besök
184 besök under september 2014
29 besök den 14 september 2014

Juridiska biblioteket
10 555 besök under året

2013: 11 035 besök
29 besök/dag

2013: 30 besök/dag
21 521 sidvisningar under året

2013: 22 974 sidvisningar
59 sidvisningar/dag

2013: 63 sidvisningar/dag
7 365 unika besökare

2013: 5 922 unika besökare

Flest besök
1 044 besök under oktober 2013
64 besök den 24 februari 2014

Hilda
16 405 besök under året

2013: 16 093 besök
45 besök/dag

2013: 44 besök/dag
36 621 sidvisningar under året

2013: 41 148 sidvisningar
100 sidvisningar/dag

2013: 113 sidvisningar/dag
11 884 unika besökare

2013: 10 058 unika besökare

Flest besök
1 929 besök under januari och oktober 
2014
241 besök den 23 oktober 2014

Advokat i framtiden
5 831 sidvisningar

2013: 6 007 sidvisningar
16 sidvisningar/dag

2013: 16 sidvisningar/dag

Anne Rambergs blogg
Sedan start den 16 maj 2011: 253 156 
visningar
År 2014: 122 183 visningar

År 2013: 23 694 visningar
December 2014: 49 805 visningar
Dag med flest visningar: 31 december 
2014 med 27 718 visningar
År 2014: 335 visningar/dag i medeltal

År 2013: 65 visningar/dag i medeltal
December 2014: 1 607 visningar/dag i 
medeltal

Advokatsamfundets nyhetsbrev
Öppnade brev
NOVEMBER 2014: 3 385 av 7 271 sända (48 %)
OKTOBER 2014: 3 415 av 7 086 sända (49 %)
SEPTEMBER 2014: 3 401 av 7 067 sända (51 %)
AUGUSTI 2014: 3 603 av 7 050 sända (54 %)
JUNI 2014: 3 507 av 7 072 sända (52 %)
MAJ 2014: 3 094 av 7 080 sända (46 %)
APRIL 2014: 3 301 av 7 074 sända (49 %)
MARS 2014: 3 079 av 7 039 sända (46 %)
FEBRUARI 2014: 3 523 av 6 969 sända (53 %)
JANUARI 2014: 3 021 av 6 983 sända (46 %)
(Procentsiffran anger andel öppnade brev av icke-studsade brev)

webbplats ökade med 36 procent. Där ökade antalet sidvisningar med 25 procent och antalet besökare med 
39 procent. Antalet besök på Anne Rambergs blogg ökade med 416 procent under året.



56 ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2014

JURIDISKA BIBLIOTEKET

Under året besökte drygt 850 personer biblio-
teket, en minskning jämfört med 2013 som 
dock noterade rekordmånga besök. Den lite 

blygsamma besöksstatistiken uppvägs av ett ökande 
antal förfrågningar via mejl och telefon. Liksom de 
senaste åren satt många juriststudenter här och plug-
gade, skrev sina uppsatser och examensarbeten. Men 
också advokater och biträdande jurister verksamma 
både i och utanför Stockholm besökte eller kontak-
tade biblioteket. 

UTLÅNINGEN ÖKADE UNDER ÅRET. Drygt 1 100 titlar 
lånades ut, mot tidigare år där siffran legat på 700–
900. Webbkatalogen som ligger fritt tillgänglig på 
nätet är välbesökt. Ytterligare förbättringar har gjorts 
och man kan nu logga in på ”Mina sidor” där man kan 
se och sköta sina lån, omlån och reservationer. •

Ökad utlåning och välbesökt webbkatalog

Om biblioteket
• Stiftelsen Juridiska biblioteket, grun-
dat 1935, har en väl uppdaterad juridisk 
boksamling. Cirka 60 000 volymer 
svensk och utländsk litteratur. Böcker, 
tidskrifter, rättsfallssamlingar, en stor 
samling offentligt tryck och tillgång 
till svenska och nordiska rättsdataba-
ser, bland annat norska Lovdata och 
danska Karnov lovsamling. Tyngdpunk-
ten i samlingarna ligger på svensk och 

nordisk juridik. I stort sett all ny svensk 
juridik köps in och ett begränsat urval 
från Norden och övriga länder.    

• Biblioteket ligger i Advokatsamfun-
dets lokaler och håller öppet dagligen 
8.30–17.00 för alla med juristexamen 
och för juridikstudenter.

• På www.juridiskabiblioteket.se finns 
mer information om bibliotekets ser-
vice och informationsresurser.

Stiftelsens styrelse
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse som enligt stadgarna har till ändamål att genom sin verksamhet främja rättsveten-
skaplig forskning. Styrelsens fem ledamöter utses av Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stockholm,  Föreningen 
för utgivande av Svensk Juristtidning och Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen hade under året 
följande sammansättning: Johnny Herre, ordförande, Catharina Espmark, Göran Lambertz, Anne Ramberg, Mårten Schultz.

Året i siffror
• 861 besök 

• 1 109 böcker lånades ut. Mest utlå-
nade ämnesområden var avtalsrätt, 
associationsrätt, processrätt och 
entreprenadrätt.

• 450 nya titlar förvärvades varav cirka 
85 procent svensk juridik.

• Drygt 10 500 besök noterades för 
bibliotekets webbplats och 88 995 för 
bibliotekets webbkatalog.
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Avgifter
Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om avgifternas storlek. 2014 höjdes årsavgiften med 
600 kronor till 4 800 kronor medan serviceersättningen sänktes med lika mycket, till 5 600 
kronor. Huvuddelen av serviceersättningen, 4 600 kronor, utgör premien i den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen. Avgifterna var 2014, med hänsyn tagen till förändringen av KPI, rekordlåga 
och avgifterna exklusive ansvarsförsäkringspremier har minskat med 21 procent sedan 1992. I 
absoluta tal har avgifterna inte varit lägre sedan 1995. Advokatsamfundet är i huvudsak medlems-
finansierat. Årsavgifter och serviceersättningar utgjorde 2014 69,0 procent av intäkterna (69,8 
procent). Fjolårets siffror anges inom parentes. Årsavgifter och serviceersättningar ökade 2014 
med 0,5 Mkr eller 0,8 procent.  

Ännu ett gott år
Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters Service AB, SASAB 
har en mycket stabil ekonomi. Koncernen omsatte under verksamhetsåret 92,8 Mkr, 
vilket motsvarar en ökning med 1,8 Mkr eller 1,9 procent jämfört med 2013. 
Årets resultat uppgår till 0,6 Mkr. 

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2014, 
med hänsyn till KPIförändring

Försäkringar
+5 %

Avgifter
−11 % Avgifter 

exkl. 
försäkringar

−21 %

Jonas Hultgren, 
ekonomichef.

»
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Övriga intäkter
Kursverksamhetens intäkter ökade också 2014, med 0,3 Mkr eller 1,3 procent. Efterfrågan på 
delkurser är alltjämt hög. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 2014 24,7 procent (24,9 procent) 
av de totala intäkterna. Annonsintäkterna från tidskriften Advokaten utgjorde drygt 1,7 Mkr 
vilket motsvarade 1,9 procent (2,1 procent). Annonsintäkterna minskade 2014 med nära 0,2 Mkr 
eller 10,0 procent. Tidskriften mottog detta år ett mycket generöst bidrag från Gustaf och Calla 
Sandströms Minnesfond om 1,8 Mkr (1,3 Mkr).  

Kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick 2014 till 92,5 Mkr. Kostnaderna 
för implementeringen av det nya medlemssystemet Lime Pro 
med tillhörande anpassningar av hemsidan översteg budget 
liksom kringkostnaderna i samband med utbyte av fastighe-
tens yttertak. Avsättningen 2013 till en reparationsfond för 
samma ändamål återfördes dock resultatet varför de totala rö-
relsekostnaderna var i nivå med budget för 2014 och 0,7 Mkr 
lägre än 2013. Kurskostnaderna minskade med 0,5 Mkr eller 
2,5 procent till följd av något lägre efterfrågan på kurser till 
advokatexamen. Tidskriften Advokatens kostnader minskade 
med drygt 0,4 Mkr eller 13,8 procent pga att tidskriften 2013 
hade extrakostnader för vikariebesättning i samband med för-
äldraledigheter. 

Försäkringar
Försäkringsbolaget Zurich under året har varit försäkringsgivare av den obligatoriska försäk-
ringen och har efter upphandling hösten 2014 fått förnyat förtroende för perioden 2015–2017. 
Försäkringen omfattar anspråk upp till 3 Mkr per skada, jurist och år. Zurich har under 2014 
även haft uppdraget som försäkringsgivare i den frivilliga tilläggsförsäkringen som samfundet 
erbjuder. Försäkringen, tecknad med ettårsavtal, omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet 
3–50 Mkr.

Avsättningar till utbildning
SASAB, har i boksluten 2007, 2009, 2010, 2011 och 2013 gjort avsättningar för kostnadsfria ut-
bildningar, om sammanlagt drygt 9,1 Mkr. Seminarierna ges företrädesvis i skadeförebyggande 
syfte inom advokatetik och god advokatsed, stresshantering och effektivitet i advokatyrket, la-
gen om penningtvätt och klientpsykologi.  

Under åren 2008 t.o.m. 2014 har för dessa utbildningar ianspråktagits cirka 7,2 Mkr varför 
knappt 1,9 Mkr återstår per 2014-12-31, vilket med nuvarande omfattning klarar behovet t.o.m. 
juni 2016. •

Kostnaderna för implemente-
ringen av det nya medlems- 

systemet Lime Pro med 
tillhörande anpassningar 

av hemsidan översteg budget 
liksom kringkostnaderna 
i samband med utbyte av 

fastighetens yttertak.

»
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Resultaträkning KONCERNEN ADVOKATSAMFUNDET    
 2014-01-01– 2013-01-01– 2014-01-01 - 2013-01-01–
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31    
Intäkter 92 802 91 044 31 046 26 620    
Externa kostnader –62 937 –66 024 –11 482 –12 499
Personalkostnader –28 234 –25 993 –17 611 –15 076
Avskrivningar –1 309 –1 174 –1 102 –980
Summa rörelsens kostnader –92 480 –93 191 –30 195 –28 555    
Rörelseresultat 322 –2 147 851 –1 935    
Finansiella poster 301 498 130 185
Skatt –22 –61 –38 0    
Årets resultat 601 –1 710 943 –1 750

    
Balansräkning KONCERNEN  ADVOKATSAMFUNDET    
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31    
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 21 198 19 181 19 316 17 263
Omsättningstillgångar 38 408 44 671 10 149 11 826
Summa tillgångar 59 606 63 852 29 465 29 089    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
   Annat eget kapital 47 889 49 964 23 088 25 024     
   Årets resultat 601 –1 710 943 –1 750
Summa eget kapital 48 490 48 254 24 031 23 274    
Avsättningar 3 235 6 859 300 2 600
Kortfristiga skulder 7 881 8 739 5 134 3 215
Summa eget kapital och skulder 59 606 63 852 29 465 29 089    
Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Förslag till disposition av organisationens resultat       
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att   
  årets resultat 943  
  jämte balanserade medel 17 679  
  tillhopa 18 622  
balanseras i ny räkning.      

Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2014
  Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater och 
biträdande jurister senast den 15 mars 2015. (Alla belopp i tkr)

•  Årsavgifter  27 %
• Serviceersättningar 
 42 %
• Kursintäkter  25 %
• Tidskriften  2 %
• Övriga intäkter  4 %

• Personalkostnader
 31 %
• Kontorskostnader
 7 %
•  Rese- och samman- 

trädeskostnader 3 %
•  Kurskostnader 21 %
•  Tidskriften  3 %
•  Obligatoriska 

försäkringar 29 %
•  Fastigheten 3 %
•  Avskrivningar 1 %
•  Övriga kostnader 2 %

Fördelning 
intäkter 2014

Fördelning 
kostnader 2014
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R-2014/1959    Överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring (Ds 2014:34)

R-2014/2041   Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen 
(Ds 2014:37) 

R-2014/1742   En ny reglering för tjänstepensionsföretag 
(SOU 2014:57) 

R-2014/2076   Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövnings-
förbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i 
skatteförfarandet

R-2014/1749   Offentlighet och sekretess för uppgifter i 
domstolsavgöranden (Ds 2014:33) 

R-2014/1653   Förbättrat förhandsbeskedsinstitut  
(SOU 2014:62)

R-2014/1149   Kompletterande yttrande över betänkandet 
Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) 
samt promemorian Nya regler om upp-
handling med bilaga (Ds 2014:25)

R-2014/1641   Organiserad brottslighet – förfälts- och 
underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder 
m.m. (SOU 2014:63)

R-2014/1716   Kartläggning och analys av domstolarnas 
bedömning av straffvärdet för brott som rör 
hot och våld mot förtroendevalda

R-2014/1142  Jordbruks- och bostadsarrende – några  
frågor om arrendeavgift och besittnings-
skydd (SOU 2014:32) 

R-2014/1693  Tillförlitligare kreditupplysningar – ett för-
bättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga 
krav (SOU 2014:60)

R-2014/1466  Informationsutbyte vid samverkan mot grov 
organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

R-2014/1728  Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av 
Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

R-2014/1539  Vildsvin och viltskador – om utfodring, 
kamera övervakning och arrendatorers  
jakträtt (SOU 2014:54)

R-2014/1664  Nya steg för en effektivare plan- och bygglag 
(Ds 2014:31) 

R-2014/1549  Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk 
tvångsvård (Ds 2014:28) 

R-2014/1237  Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) 

R-2014/1135  Frågor om följerätt och om museernas  
kopiering (SOU 2014:36)

R-2014/1717  Kontrollbalansräkning med K2 eller K3

R-2014/1043  Rätt information på rätt plats i rätt tid  
(SOU 2014:23)

R-2014/1085  Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)

R-2014/1013  I vått och torrt – förslag till ändrade vatten-
rättsliga regler (SOU 2014:35)

R-2014/1227  Privat införsel av alkoholdrycker  
(SOU 2014:58)

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 110 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2014. 
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.
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R-2014/1112  Visselblåsare – Stärkt skydd för arbets-
tagare som slår larm om allvarliga miss-
förhållanden (SOU 2014:31)

R-2014/1127  Våld i nära relationer – en folkhälsofråga 
(SOU 2014:49)

R-2014/1139  Resolution – En ny metod för att hantera 
banker i kris (SOU 2014:52)

R-2014/1102  F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för 
seriösa företagare (SOU 2014:44)

R-2014/0956  Läkemedel för särskilda behov  
(SOU 2014:20)

R-2014/1049  Företagsskattekommitténs slutbetänkande 
Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet 
och stabilitet (SOU 2014:40)

R-2014/1796  EU-förordning om civilrättsliga skydds-
åtgärder (Ds 2014:35)

R-2014/1212  Ökat stöd för underhållsreglering  
(Ds 2014:27)

R-2014/1078  Modernare sammanträdesformer vid  
lantmäteriförrättningar m.m.

R-2014/1087  Förbättrad tvistlösning på konsument-
området – ny EU-lagstiftning och en översyn 
av det svenska systemet (SOU 2014:47)

R-2014/1238  Genomförande av avtal mellan Sveriges 
regering och Amerikas förenta staters 
regering för att förbättra internationell efter-
levnad av skatteregler och för att genomföra 
FATCA

R-2014/1211  Avtal om val av domstol – 2005 års Haag-
konvention (Ds 2014:26) 

R-2014/1149  Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 
respektive SOU 2014:51)

R-2014/1039  Utkast till lagrådsremiss Skadestånds-
ansvar och försäkringsskyldighet vid trans-
porter av passagerare till sjöss (kompl.)

R-2014/0954  Energimarknadsinspektionens rapport  
Enklare faktura

R-2014/1096  Införande av vissa internationella standar-
der i penningtvättslagen

R-2014/1101  Synnerligen grova narkotikabrott  
(SOU 2014:43)

R-2014/1581  Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags 
skyldighet att rapportera kapitalplaceringar 
och kvartalsuppgifter för livförsäkrings-
företag

R-2014/1077  Ökad endomarbehörighet i tvistemål  
(Ds 2014:24)

R-2014/0899  Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)

R-2014/1054  Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33)

Advokatsamfundet anser

»
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R-2014/1012  Stärkt konsumentskydd vid försäkrings-
förmedling (Ds 2014:22)

R-2014/0919  Statlig ersättning till barn och unga som 
insjuknat i narkolepsi efter pandemi-
vaccinering (Ds 2014:19)

R-2014/1089  Förslag till förordning om riktvärden för  
trafikbuller

R-2014/1109  Utkast till lagrådsremiss Ökade möjligheter 
att resa inom EU utan pass

R-2014/0870  Genomförande av EU:s nya redovisnings-
direktiv (SOU 2014:22)

R-2014/0955  Den framtida yttre underrättsorganisatio-
nen i Stockholms län

R-2014/0953  Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångs-
balken

R-2014/0727  FAR:s promemoria om ändring i en av aktie-
bolagslagens jävsbestämmelser

R-2014/0869  Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat 
genomförande (SOU 2014:19)

R-2014/0815  Internationella rättsförhållanden rörande arv 
(SOU 2014:25)

R-2014/0917  Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken 
(Ds 2014:13)

R-2014/0882  Genomförande av brottsofferdirektivet  
(Ds 2014:14)

R-2014/0734  Straffskalorna för allvarliga våldsbrott  
(SOU 2014:18)

R-2014/0900  En tydligare skadereglering i staten

R-2014/0861  Den nya polisorganisationen – några frågor 
om personuppgiftsbehandling m.m.  
(Ds 2014:18)

R-2014/1019  Inkomstbeskattning, redovisning och  
revision avseende Eric-konsortier

R-2014/0675  Effektiv och rättssäker PBL-överprövning 
(SOU 2014:14)

R-2014/0792  Höjning av avgifterna till brottsofferfonden

R-2014/0687  Europeiska kommissionens förslag till  
direktiv om ändringar i direktivet om aktie-
ägares rättigheter

R-2014/0692  Sanktioner enligt CRD IV

R-2014/0382  Det måste gå att lita på konsumentskyddet 
(SOU 2014:4)

R-2014/0676  Beskattning av viss privatinförsel av  
cigaretter

R-2014/0735  Begränsning av möjligheten för ett konkurs-
bo att begära återgång av vissa rätts-
handlingar

»

Advokatsamfundet anser – forts.
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R-2014/0248  Stärkt meddelarskydd för privatanställda i 
offentligt finansierad verksamhet  
(SOU 2013:79)

R-2014/0742  EU-kommissionens förslag till reviderat 
direktiv om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut (IORP 2)

R-2014/0641  Finansinspektionens förslag till nya allmän-
na råd om krediter i konsumentförhållanden

R-2014/0610  Energimarknadsinspektionens rapport 
Bättre och tydligare reglering av elnäts-
företagens intäktsramar – Förslag till 
ändringar i förordningen om fastställande  
av intäktsram inför tillsynsperioden  
2016–2019 (Ei R2014:09)

R-2014/0658   Vissa skattefrågor inför budgetpropositio-
nen för 2015

R-2014/0404  Transportstyrelsens redovisning av Uppdrag 
att redovisa fördjupade analyser om regel-
efterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

R-2014/0565  Ny instansordning i regelsystemet för 
 exportbutiker

R-2014/0685  Europeiska kommissionens rekommenda-
tion om bolagsstyrning

R-2014/0557  Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
viss verksamhet med konsumentkrediter

R-2014/0087  Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 
(SOU 2013:85)

R-2014/0504  Lagvalsregler på privaträttens område – 
Rom I- och Rom II-förordningarna

R-2014/0053  Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

R-2014/0296  Minskat svartarbete i byggbranschen  
(Ds 2014:7)

R-2014/0061  Europeisk skyddsorder (Ds 2014:3)

R-2014/0054  Överskuldsättning i kreditsamhället?  
(SOU 2013:78)

R-2014/0109  Vissa bostadsbeskattningsfrågor  
(SOU 2014:1)

R-2014/0468  Arbetsuppgifter för civilanställda vid  
Ekobrottsmyndigheten

R-2014/0143  Europeiska kommissionens förslag till ett 
paket med processuella rättigheter

R-2014/0290  Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)

R-2013/2301  Förbättringar av husavdragets faktura-
modell

R-2014/0037  Tullverkets promemoria med förslag till ny 
tullbrottslag

R-2013/2264  Förenklingar i aktiebolagsförordningen

Advokatsamfundet anser – forts.

»
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R-2014/0142  Förslag om förlängd notarietjänstgöring vid 
de tingsrätter som också är mark- och miljö-
domstolar

R-2014/0009  Register över tillträdesförbud vid idrotts-
arrangemang (Ds 2013:77)

R-2014/0141  Särskilt ömmande omständigheter  
(Ds 2014:5)

R-2013/2026  Informationsutbyte för bekämpning av 
allvarlig brottslighet – genomförande av ett 
samarbetsavtal med Förenta staterna

R-2014/0067  Europeiska kommissionens förslag till revi-
dering av småmålsförordningen

R-2013/2022  Mer tillgängliga uppgifter om europeiska 
företag

R-2013/2012  Översyn av det statliga stödet till dags-
pressen (SOU 2013:66)

R-2014/0044  Utkast till lagrådsremiss Ändringar i utlän-
ningslagen med anledning av den omarbe-
tade Dublinförordningens ikraftträdande

R-2013/2082  Nya mervärdesskatteregler om omsätt-
ningsland för telekommunikationstjänster, 
radio- och tv-sändningar och elektroniska 
tjänster

R-2013/2155  En europeisk övervakningsorder  
(Ds 2013:75)

R-2013/2300  Europeiska kommissionens förslag till  
ändringar i moder- och dotterbolags-
direktivet 2011/96/EU

R-2013/1777  Förbudet mot dubbla förfaranden och andra 
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet 
(SOU 2013:62)

R-2013/1901  Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)

R-2013/2211  Kompletterande bestämmelser för AIF- 
förvaltare

R-2013/2263  Utkast till lagrådsremiss Ordning och  
säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rätts-
psykiatriska undersökningsenheter

R-2013/1574  Vad bör straffas? (SOU 2013:38)

R-2014/0011  Förlängd övergångstid för tillämpning av 
vissa bestämmelser i polisdatalagen

R-2013/2092  Förslag till nya regler om hantering av 
operativa risker samt nya regler om it- 
system, informationssäkerhet och  
insättningssystem i kreditinstitut och  
värdepappersbolag

R-2013/2089  Användningen av kreditbetyg i riskhantering 
(Ds 2013:76)

R-2013/1931  Elektronisk ansökan om lantmäteri-
förrättning (LM-rapport 2012:2)

»

Advokatsamfundet anser – forts.
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Advokatsamfundet anser – forts.
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Domarnämnden
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing

Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: Olof Rehman, Birgitta W. Sabel-
ström, Sofia Möller, Anna Ling, Catharina Tholin, 
Kristina Busch, Thomas Åhlén

Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Rune Brännström
Ersättare: Michael Frie

Rikspolisstyrelsens etiska råd
Ledamot: Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Anne Ramberg

Pressens opinionsnämnd 
Ledamot: Leif Ljungholm

Europadomstolen för de mänskliga rättig-
heterna (nominering av kandidater för val 
som ersättare för den ordinarie ledamoten)
Ersättare: Anne Ramberg

Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen
Ledamot: Anne Ramberg

Säkerhetspolisens referensgrupp
Ledamot: Anne Ramberg

Samordningsorganet mot penningtvätt 
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare: Johan Sangborn

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt jurist-
möte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Bengt Ivarsson

Referensgruppen för Brottsoffermyndig-
hetens regeringsuppdrag avseende för-
bättrat bemötande av sexualbrottsoffer
Eva Hammarlund Sheppard

Kronofogdemyndighetens insynsråd
Ledamot: Claes G. Hansson

Referensgruppen för ny reglering om mark-
nadsmissbruk
Erik Sjöman

Åklagarmyndighetens projekt Skadestånd – 
ökad enhetlighet och kvalitet
Sophie Palmgren Paulsson

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Referensgrupp för utredningen om ägar-
lägenheter i befintliga hyreshus (Ju 2012:07)
Blanka Kruljac Rolén

Utredningen om skärpta straffrättsliga åt-
gärder mot organiserad brottslighet 
(dir. 2013:19)
Expert: Thomas Olsson

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

»
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Advokatsamfundets uppdrag forts.
Utredningen om översyn av straffskalorna 
för vissa allvarliga våldsbrott (dir. 2013:30)
Expert: Sofia Björksten

Utredningen om specialisering för skatte-
mål och fortsatt utveckling av förvaltnings-
processen (Ju 2013:08)
Expert: Mahmut Baran

Utredningen om köparens rätt till varor 
i förhållande till säljarens borgenärer 
(dir. 2013:28)
Expert: Lena Frånstedt Lofalk

Åklagarmyndighetens uppdrag Att överväga 
hur användningen av restriktioner för häk-
tade kan minskas och hur långa häktnings-
tider kan undvikas
Bengt Ivarsson

Utredningen om en översyn av narkotika-
brotten och narkotikasmugglingsbrotten 
(Ju 2013:11)
Expert: Bengt Ivarsson

Barnrättscentrum Stockholms universitet
Styrelseordförande: Anne Ramberg

Skogssällskapet
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Utredningen om vissa frågor om följerätt 
m.m.
Expert: Karin Cederlund

Referensgrupp för utredningen om utvidgat 
förverkande
Jan Kyrö

Biträdeskostnadsutredningen
Expert: Maria Billing

Integritetsskyddsombud vid Försvars-
underrättelsedomstolen
Tomas Nilsson, Claes Lundblad, Lena Feuk

Utredningen om skydd för vuxna i inter-
nationella situationer
Expert: Theddo Rother-Schirren

Referensgruppen för Brå:s uppdrag Måls-
ägandes medverkan i rättsprocessen
Anna Björklund

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Ledamot: Claes Zettermarck
Ersättare: Anne Ramberg

Utredningen om kollektiv rättighetsförvalt-
ning på upphovsrättsområdet (dir. 2014:30)
Expert: Peter Adamsson

Utredningen om en utvärdering av 2006 års 
vårdnadsreform (dir. 2014:84)
Expert: Fredric Renström

Utredningen om ett modernt och starkt 
straffrättsligt skydd för den personliga inte-
griteten (Ju 2014:10)
Expert: Anne Ramberg

Utredningen om översyn av våldtäktsbrottet 
(dir. 2014:123)
Expert: Bengt Ivarsson

Referensgrupp för utredningen om en lång- 
siktigt hållbar organisation för och finansie-
ring av vittnesstödsverksamheten
Lena Feuk

»
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Utredningen om behandlingen av person-
uppgifter i verksamhet enligt utlännings- 
och medborgarskapslagstiftningen 
(dir. 2014:76)
Expert: Tomas Fridh

Utredningen om en ny strafftidslag 
(dir. 2014:132)
Expert: Jan Karlsson

Utredningen om ett modernt utsöknings-
förfarande (Ju 2014:24)
Expert: Lars-Olof Svensson

Utredningen om nya regler om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
(dir. 2014:140)
Expert: Johan Sangborn

Ett starkt straffrättsligt skydd vid 
människohandel och köp av sexuell handling 
av barn (dir. 2014:128) 
Expert: Anders Malmsten

Utredningen om europeisk kvarstad på 
bankmedel
Expert: Helena Dandenell

Polismyndighetens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad

Forum för främjande av värdegrundsarbetet 
i statsförvaltningen, Värdegrundsdelegatio-
nen (S 2012:H)
Ledamot: Anne Ramberg

Micael Bindefelds stiftelse till minne av 
Förintelsen
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig 
forskning 
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Anne Ramberg

ILAC (International Legal Assistance Con-
sortium)
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA (International Bar Association)
Ledamot: Anne Ramberg
Information officer, Bar Issues Commission: 
Johan Sangborn

IBAHRI (International Bar Association 
Human Rights Institute)
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Human Rights Trust
Styrelseledamot: Anne Ramberg

CCBE (Council of Bars and Law Societies of 
Europe)
Delegationschef: Mats Bendrik
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

CEELI Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar 
Associations) 
Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law Asso-
ciation Chief Executives)
Anne Ramberg

Stockholms universitet, Juridiska fakultets-
nämnden, yrkeslivsrepresentanter
Ordinarie ledamot: André Andersson
Suppleant: Claes Langenius
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  Södra avdelningen
 ORDFÖRANDE Magnus Lindsten

 VICE ORDFÖRANDE Karin Amédro

 LEDAMÖTER Jens Kinnander (sekreterare)
  Lars O. Modéer
  Alf Lindskog
  Sofia Olsson
  Maria Adielsson

 SUPPLEANTER Pär Andersson
  Fredrik Sandgren
  Anette Johansson
  Melka Kjellberg
  Therese Ståhlnacke

 SEKRETERARE Jens Kinnander (suppleant)

  Västra avdelningen
 ORDFÖRANDE Fredrik Andersson

VICE ORDFÖRANDE  Catharina Wikloff

 LEDAMÖTER Per Jadelind
  Christian Olsen
  Henrik Gallus
  Jörgen Larsson
  Åsa Erlandsson
  Anna Heurlin

 SUPPLEANTER Agnes Andersson
  Niklas Odén
  Charlotte Forssander

 SEKRETERARE Björn Goldman

  Mellersta avdelningen
 ORDFÖRANDE Robert Wikström

VICE ORDFÖRANDE  Per Gisslén

 LEDAMÖTER Hilda Bokvist
  Stefan Liliebäck
  Amanda Hikes

 SUPPLEANTER Anders Wallin
  Johanna Näslund 
   (sekreterare)
  Ulrika Åsåker
  Katerina Tomis Blissinger
  David Lindberg

 SEKRETERARE Johanna Näslund (suppleant)

  Stockholmsavdelningen
 ORDFÖRANDE Christina Malm

VICE ORDFÖRANDE  Kristoffer Ribbing

 LEDAMÖTER Carl Svernlöv
  Ulrika Forsberg
  Johannes Lundblad
  Pamela Lannerheim Angergård
  Christel Rockström

 SUPPLEANTER Johan Ödlund
  Mattias Göransson
  Theddo Rother-Schirren

 SEKRETERARE Emma Berglund

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund
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Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund

  Östra avdelningen
 ORDFÖRANDE Bo Nilsson

 VICE ORDFÖRANDE Marie-Louise Landberg

 LEDAMÖTER David Sommestad
  Helena Karlsson
  Marie Gerrevall

 SUPPLEANTER Sandra Putsén
  Anna von Knorring
  Carl Tauson

 SEKRETERARE Henrik Snellman

  Norra avdelningen
 ORDFÖRANDE Catharina Ytterbom Schönfeldt

VICE ORDFÖRANDE  Andreas Victor  
   (sekreterare/kassör)

 LEDAMÖTER Magnus Müchler
  Petter Hetta
  Erik Boberg
  Gustaf Andersson

 SUPPLEANTER Ulf Andersson
  Ann Gerklev
  Fredrik Burvall

 SEKRETERARE/ Andreas Victor 
 KASSÖR  (vice ordförande)

  Utlandsavdelningen
 ORDFÖRANDE Karolina Ullman

VICE ORDFÖRANDE  Artur Swirtun

 LEDAMÖTER Jon-Marcus Meese
  Emma Mähler
  Pontus Lindfelt
  Christina Griebeler 
   (sekreterare)
  Massimo Caiazza
  Fredrik Svensson

 SEKRETERARE Christina Griebeler 
   (ledamot)
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Försvararkollegiet Stockholm 
(Föreningen har varit vilande under 2014)
Claes Borgström
Ghita Hadding Wiberg
Ewa Lilliesköld
Peter Mutvei

Försvararkollegiet Göteborg
Christian Olsen, ordförande
Mia Sandros, kassör
Nan Salén, sekreterare
Göran Insulán, ledamot
Lars Halldin, ledamot
Magnus Johansson, ledamot
Peter Ekelund, suppleant

Östergötlands Försvararkollegium
Thomas Wastesson, Linköping, ordförande
Morgan Gerdin, Linköping, sekreterare
Lena Orrenius Edwall, Linköping, kassör
Per Sandell, Nyköping, ledamot
Mikael Abrahamsson, Norrköping, ledamot

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

Försvararkollegiet i Malmö
Johan Sarvik, ordförande
Sara Boklund, sekreterare
Marcus Larsson, kassör
Andréas Björkman, ledamot

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Therese Ström, kassör
Cecilia Runesson, ledamot
Susanne Ekberg-Carlsson, ledamot
Lisa Tihinen, ledamot

REKON Rekonstruktör och konkurs
förvaltarkollegiet (fr. o. m. 22/5 2014)
Odd Swarting, ordförande
Fredrik Tengström, vice ordförande/ledamot
Kamilla Burman, sekreterare
Erik M. Gabrielsson, vice sekreterare/ledamot
Magnus Nedstrand, kassör/ledamot
Styrelseledamöter: Olof Riesenfeld, Bertil  
Wingqvist, Peter Bengtsson, Lars Ederwall,  
Hans Andersson, Bo Ransnäs, Erik Gabrielsson, 
Peter Rimo, Lars Nylund, Magnus Nedstrand, 
Christian Andersch och Lars Andersson.
Suppleanter: Tuomas Heinonen, Staffan  
Fjellström, Anders Norman, Lars Hallkvist,  
Peter Thoms, Henric Schef, Peter Rader,  
Björn Christoffersson, Johan Lider och Magnus 
Lindblom, Arne Rohdin och Jörgen Wistrand.

Kollegiernas styrelser 2014
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 GENERALSEKRETERARE

Advokat Anne Ramberg

ASSISTENT

Kät Berglund

CHEFSJURIST

Advokat Maria Billing

STF. CHEFSJURIST

Johan Sangborn

STYRELSENS SEKRETERARE 
Sarah Helaoui

HANDLÄGGARE

Jur. kand. Johanna Almström (tjänstledig)
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw (tjänstledig)
Jur. kand. Beatrice Clasaeus
Jur. kand. Linnea Hedström
Jur. kand. Malin Hellner (tjänstledig)
Jur. kand. Madeleine Nordvall
Jur. kand. Sofia Rahm, disciplinnämndens 

sekreterare
Jur. kand. Andreas Wallmer

EKONOMICHEF

 Jonas Hultgren

EKONOMIASSISTENTER

Marika Nordén
Ulrika Viberg

CHEFSREGISTRATOR

Lillemor Stålnacke

REGISTRATOR OCH ANSVARIG FÖR MEDLEMSREGISTRET 
Lena Weidling

REGISTRATOR

Linda Mogel

SEKRETERARE

Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Anna Gustafsson
Christina Mattsson

TEKNIK- OCH FASTIGHETSSERVICE

Stefan Westlund
Jonas Dunroth

RECEPTIONIST

Irma Lahtinen

UTBILDNINGSANSVARIG

Jonas Olbe

KURSADMINISTRATÖRER

Lisen Boman
Maria Staiger

HUSFRU

Lisen Hagberg

Tidskriften Advokaten
– webbredaktion och information
CHEFREDAKTÖR OCH INFORMATIONSANSVARIG

Tom Knutson

WEBBANSVARIG OCH JOURNALIST

Magnus Andersson

JOURNALIST OCH WEBBREDAKTÖR

Kamilla Kvarntorp

Juridiska biblioteket
BIBLIOTEKARIE

Bitte Wölkert

Advokatsamfundets kansli  (januari 2015) 
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