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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Å

r 2017 var ett dramatiskt år. På det glo
bala planet präglades året i hög grad av
polarisering, av starka politiska motsätt
ningar och, inte minst, av stor oro. Också Sve
riges advokatsamfund genomgick ett dramatiskt
år. Vår dramatik låg dock på det mer hanterliga
planet. Det handlade inte om planetens överlev
nad och våra barns framtid. Det handlade i stäl
let om den ordförandestrid som, mig veterligen
för första gången i samfundets historia, uppkom
under året. Den frågan fick sin lösning i demo
kratiska former. Vi kan
nu blicka framåt och
inrikta uppmärksam
heten på de frågor som
rör kårens yrkesintres
sen och på de viktiga
rättsstatliga frågorna. I
denna verksamhetsbe
rättelse kan man såle
des läsa om advokatkå
rens starka utveckling,
om sjunkande antal dis
ciplinanmälningar, om
samfundets rättssäker
hetsarbete och om sam
fundets arbete för att
stärka advokaternas yr
kesintressen. Och om
mycket, mycket mer.

Å

U

nder året ägde fasansfulla terrordåd rum.
Många var iscensatta av IS och andra
terrorgrupper. Även Sverige drabbades,
främst genom det av
skyvärda terrordådet på
Drottninggatan i Stock
holm. Trots att IS har
försvagats och till och
med besegrats på vikti
ga platser, kvarstår ho
tet från terrorismens
kolportörer med styr
ka. Detta hot är konkret
och måste givetvis mö
tas. Frågan är bara hur.
Advokatsamfundet har
under det gångna året
aktivt deltagit i lagstift
ningsarbetet även på
detta område.
I vissa svenska orter
förekom under 2017
en synnerligen allvarlig
upptrappning av våldet,
såväl inom brottsinten
siva grupperingar, som mot polis, ambulans och
brandkår. Också i detta arbete har samfundets
ledamöter medverkat med experter. Själv har
jag deltagit som expert i utredningarna om da
talagring och hemlig dataavläsning. I dessa och
många andra sammanhang har Advokatsamfun
det en angelägen uppgift att bevaka att rättssä
kerhet och integritet åtnjuter den respekt som la
gar och konventioner uppställt.

»ÅRET INLEDDES AV ATT EN NY
PRESIDENT INSTALLERADES I
VÄRLDENS STÖRSTA DEMOKRATI.
GRUNDLÄGGANDE RÄTTSPRINCIPER
IFRÅGASATTES ÖVER EN NATT.
OMDÖME OCH VÄRDIGHET ERSATTES
AV ENKEL SAMHÄLLSANALYS,
VULGÄR RETORIK OCH ’SNABBA’
LÖSNINGAR. SPÄNNINGARNA
I VÄRLDEN ESKALERADE. RISKEN
FÖR STORKRIG ÖKADE PÅTAGLIGT.«

ret inleddes av
att en ny presi
dent installerades i världens största de
mokrati. Grundläggande rättsprinciper ifrå
gasattes över en natt. Omdöme och värdighet
ersattes av enkel samhällsanalys, vulgär retorik
och »snabba« lösningar. Spänningarna i världen
eskalerade. Risken för storkrig ökade påtagligt.
Den amerikanska självbilden av USA som värl
dens förebild för den demokratiska rättsstaten
tappade på goda grunder legitimitet och trovär
dighet. Det gick mycket fort och det har lett till
en välgrundad oro för den fortsatta utvecklingen
i USA och världen.
I Europa har hoten mot rättsstaten accelere
rat. I Polen och Ungern har rättsväsendets obe
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roende urholkats och mänskliga rättigheter all
varligt kränkts. Det gemensamma fredsprojektet
EU hotas av dysfunktion och, på sikt, av upplös
ning. Oviljan och oförmågan att komma överens
i flyktingfrågan illustrerar ett av samarbetspro
blemen. För att nu inte tala om problemen rö
rande Brexit. Denna split påverkar även Sverige.

N

är det öppna samhället hotas av terroris
ter och andra brottslingar ska samhäl
let vidta de åtgärder som är nödvändiga,
effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga.
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Hotbilderna, oavsett hur allvarliga de kan fram
stå, leder inte sällan till att krav reses på snabb
och kraftfull förändring i form av utvidgade
tvångsmedel, förstärkt övervakning och kontroll
samt strängare straff. Det politiska trycket gör
sig gällande. Plötsligt överges det som under lång
tid och till alldeles nyligen varit norm och ansetts
utgöra god reglering. Detta är särskilt tydligt
inom straffrätten, straffprocessrätten och asyl
rätten. På dessa områden känner sig politikerna
ofta manade att visa handlingskraft. Och i denna
strävan är man dessvärre alltför ofta beredd att
tumma på rättssamhällets gängse principer. Den
ökade repressiviteten rönte under 2017 stora
framgångar. Ett exempel utgör de inskränk
ningar i asylrätten som flera politiker
numera förespråkar.
Även om samhället utsätts för
nya utmaningar och hot som
kräver andra motmedel än de
beprövade måste lagstiftaren
vara stark nog och ha tillräck
lig integritet för att möta de
alltmer högljudda och repres
siva krafterna i samhället. Po
pulistiska
lagstiftningsprojekt
är långsiktigt skadliga. De re
ser felaktiga förhoppning
ar och leder till minskat
förtroende för de demo
kratiska institutionerna.
Dessa »snabba« lösning
ar löser därför sällan pro
blemen. Såväl den nuva
rande som den föreslagna
nya sexualbrottslagstift
ningen utgör exempel på
svårt olämplig lagstiftning
som mest tjänar som offer
på politiska altare. Dom
stolarnas ansvar och makt
utövning ifrågasätts på
felaktiga grunder. Från
utländskt håll betraktar
man mycket av skeen
det med storögd för
undran.
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U

nder året utsattes yttrandefriheten och
demonstrationsfriheten för svåra pröv
ningar. Reaktionerna var starka när tid
skriften Nya Tider gavs rätt att ställa ut på Bok
mässan i Göteborg, liksom när den nynazistiska
organisationen Nordiska Motståndsrörelsen,
NMR, meddelades demonstrationstillstånd i Vis
by under Almedalsveckan. NMR fick dessutom
rätt att i demonstrationståg passera synagogan
i Göteborg. Det var då många som krävde in
skränkningar i den grundlagsskyddade demon
strationsfriheten. Dessa motbjudande händelser
innebär också de en utmaning för rättsstaten.
Företeelser, som med rätta framstår som vid
rigt osmakliga, uppnår inte alltid de rekvisit
som strafflagstiftningen uppställer för
att en viss gärning skall anses brotts
lig. Det måste ett rättssamhälle
leva med. Viktigt är att man i för
sta hand tillämpar befintliga re
gelverk. Det räcker ofta långt.
För det krävs aktiv lagföring.
Polis och åklagare bör inom
ramen för gällande lagstiftning
nog kunna göra mer för att stop
pa hatiska hetsyttringar. Och,
tillåter regelverket inte
ingrepp mot särskilt
förhatliga menings
yttringar får vi yt
terst överväga lag
stiftning. Men,
eftersom vi ofta
rör oss på det
yttrandefrihets
rättliga områ
de kan detta
kräva grund
lagsändring,
projekt som
inte lätteli
gen låter sig
genomföras.
Intill dess får
vi leva med de
grundlagar vi
har.
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E

n företeelse som alla kommer att minnas
från 2017 är den världsomspännande Me
too-kampanjen. Den inleddes som ett upp
rop mot sexuella övergrepp i USA:s filmvärld.
Den spred sig till många länder. I Sverige har
den fått ett genomslag som även med interna
tionella mått mätt är mycket stort. Här starta
des uppropet »#Medvilkenrätt« som vände sig
mot rättsväsendet och advokatbranschen. Det är
mycket lätt att ansluta sig till uppropens krav på
att sexuella övergrepp med kraft måste beivras.
Det gäller alla arbetsgi
vare, som trots allt bär
det primära ansvaret
för goda arbetsförhål
landen. Advokatsam
fundet har för sin del ta
git ett antal initiativ och
vidtagit en rad åtgärder
för att motverka dis
kriminering och stödja
en god arbetsmiljö. Vi
kommer att följa upp
dessa frågor.
Detta sagt, så har den
na i grunden angelägna
och goda rörelse även
den en allvarlig skuggsi
da. I många fall har en
del anklagelser om all
varliga kränkningar lett
till att män indirekt el
ler direkt oskyldigt ut
pekats som förövare. Ibland har för vissa utpe
kandet i sak varit korrekt. Ibland inte. Inte sällan
har utpekandena varit jämförelsevis gamla och,
i de fall brott antytts, brottet ifråga preskribe
rat. De försvarsmöjligheter som står de utpeka
de till buds är ofta obefintliga eller illusoriska.
Frågan om vad som i rimlig mening kan anses
utgöra en sexuell kränkning har ibland kommit
i skymundan. Och rätt ofta gäller anklagelser
na vid närmare analys inte sexuella kränkning
ar utan klagomål över förmenta förbigåenden i
karriärfrågor.
Jag ser för min del allvarligt på denna utveck
ling. Och, jag ifrågasätter det lämpliga i att, som

många kvinnor gjort, skriva under ett upprop
utan att dessförinnan ha sett berättelserna. Även
utpekade män måste vara berättigade att åtnju
ta rättsstatens skydd. En grundläggande rätts
statlig princip är oskuldspresumtionen. Man ska
betraktas som oskyldig intill man är dömd – av
en domstol. Inte av massmedia efter ryktessprid
ning och moralpanik på sociala medier. Det är
särskilt viktigt att politiker, i och utanför reger
ingen, liksom Advokatsamfundet står upp för
dessa principer också i detta fall och inte låter
sig dras med i massans
rop på lynchjustis. Man
måste kunna ha två sa
ker i huvudet samtidigt!
Dessvärre är risken
stor att denna min för
hoppning om besinning
inte kommer att infrias
ett valår som detta. Då
har de enskilda advoka
terna och Advokatsam
fundet ett stort ansvar
att upplysa allmänhet
en om dess konstitutio
nella rättigheter. Det är
en alldeles särskilt ange
lägen uppgift i tider av
»fake news« och fakta
resistens. Och, påståen
den om sexuella kränk
ningar och negativ
särbehandling måste gi
vetvis beivras. Men detta måste ske med den sans
och balans som anstår ett rättssamhälle.

»DESSVÄRRE ÄR RISKEN STOR ATT
DENNA MIN FÖRHOPPNING OM BESINNING INTE KOMMER ATT INFRIAS
ETT VALÅR SOM DETTA. DÅ HAR DE
ENSKILDA ADVOKATERNA OCH ADVOKATSAMFUNDET ETT STORT ANSVAR
ATT UPPLYSA ALLMÄNHETEN OM DESS
KONSTITUTIONELLA RÄTTIGHETER. DET
ÄR EN ALLDELES SÄRSKILT ANGELÄGEN UPPGIFT I TIDER AV ’FAKE
NEWS’ OCH FAKTARESISTENS.«

8

anne ramberg

Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund
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FOTO: TT

2017 blev ett
dramatiskt år
och inleddes
med att USA:s
nya president,
Donald Trump,
installerades.
Han har bland
annat kommit
att förknippas
med ett fränt
språkbruk och
uttryck som
»fake news«.
Här ses presidenten under sitt
första »State of
the union«-tal.
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Detta är Sveriges
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 nära
5 900 ledamöter.
Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund
har samfundet till ändamål
la
 tt till främjandet av god rättsvård upprätt
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokat
kår,
la
 tt följa rättsutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenheter kommer denna till
godo,
la
 tt tillvarata advokaternas allmänna yrkesin
tressen samt
la
 tt verka för sammanhållning och samför
stånd 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 debat
ten i ämnen som är särskilt angelägna för rättsut
vecklingen. Advokatsamfundet har även givits en
i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i
fråga om den disciplinära verksamheten.
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SÅ REGLERAS ADVOKATSAMFUNDETS
VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångs
balken. Av 1 § framgår att det ska finnas ett all
mänt advokatsamfund i Sverige och att samfun
dets stadgar fastställs av regeringen. Endast den
som är ledamot av Advokatsamfundet får använ
da titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår
vidare att en advokat är skyldig att följa god ad
vokatsed. Vad som är god advokatsed framgår av
Vägledande regler om god advokatsed. God ad
vokatsed 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 avgöran
den.
Regleringen av Advokatsamfundet syftar till
att trygga allmänhetens intresse av att kunna få
rättsligt biträde av kvalificerade ombud.
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advokatsamfund
SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju
avdelningar. Varje avdelning har en lokal verk
samhet och en egen styrelse. Avdelningsstyrel
serna lämnar yttranden till samfundets styrelse
bland annat i ärenden som gäller ansökningar
om inträde i samfundet. Samfundets ledamöter
utövar sitt inflytande över Advokatsamfundet ge
nom fullmäktige, som utses av avdelningarna.
Fullmäktige sammanträder en gång per år och
väljer Advokatsamfundets styrelse. Styrelsen be
stod vid utgången av 2017 av en ordförande, en
vice ordförande samt sjutton andra ledamöter.
Fullmäktige väljer också en ordförande, en vice
ordförande och sex ledamöter till disciplinnämn
den. De återstående tre ledamöterna av disciplin
nämnden, de offentliga representanterna, utses av
regeringen.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra
Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av general
sekreteraren. I Advokatsamfundets hus finns även
Juridiska biblioteket, som är ett av Sveriges främ
sta juridiska fackbibliotek med en boksamling på
cirka 50 000 band. Biblioteket är öppet för alla
som har avlagt examen vid juridiska fakulteter
och för juridikstuderande.
På samfundets kansli finns även den redaktion
tillika informationsavdelning som producerar
Advokatsamfundets tidskrift Advokaten och dri
ver samfundets webbplatser.
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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. Ef
ter cirka fem års juridisk utbildning och jurist
examen vid universitet krävs tre års juridiskt ar
bete. Under dessa tre år ska man ha arbetat som
biträdande jurist vid en advokatbyrå eller ha dri
vit egen juridisk byrå. Från och med den 1 janu
ari 2004 krävs dessutom att sökanden har avlagt
advokatexamen för att inträde ska beviljas. Från
den 1 januari 2016 ingår även en skriftlig exami
nation i konstitutionell rätt som en obligatorisk
del i advokatexamen.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att
följa god advokatsed. I sin verksamhet är advoka
ten underkastad Advokatsamfundets och Justitie
kanslerns tillsyn.
Advokatsamfundets tillsyn utövas av samfun
dets styrelse och disciplinnämnd. Ett disciplinärt
ingripande kan leda till påföljderna uteslutning,
varning med straffavgift på maximalt 50 000 kro
nor, varning eller erinran. n
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130 ÅR AV
UTVECKLING

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

1887

uppträder Buffalo Bill med
sin vilda västern-show vid
Queen Victorias 50-årsjubi
leum som drottning. 1887 kommer Strindbergs
Hemsöborna ut. 1887 har Oskar II 20 år kvar
på tronen. Och 1887 återstår ännu fyra år innan
AIK bildas.
1887 är också året då Sveriges advokatsam
fund bildas. Vi har med andra ord varit med ett
tag; det gångna året – det som redovisas i denna
skrift – var vårt 130:e.
Jubileet kan motivera
en kort återblick.
När samfundet bildades
hade sakförarna – som
vår kår kallades då – inget
vidare anseende. Följan
de står att läsa i Nya Lag
beredningens betänkande
om ombildning av rätte
gångsväsendet 1884:
»Det svenska sakföra
reväsendet erbjuder dere
mot en verkligen sorglig
anblick. [Städernas dom
stolar är] hemsökta af ett antal s.k. sakförare af
underhaltig beskaffenhet så väl i moraliskt som
juridiskt hänseende. /…/ En närmare beskrifning
på den antydda kategorien af personligheter …
är emellertid lika öfverflödig som motbjudande.
/…/ Den stora mängden känner knappt till an
dra sakförare än de i bästa fall tvetydiga perso
ner, som med en betecknande benämning kallas
’bränvinsadvokater’.«
Det är givetvis inte bara Advokatsamfundets
förtjänst att kåren numera uppfattas på ett helt
annat sätt, men det råder heller ingen tvekan om
samfundet – med sin tillsyn, disciplinära verk
samhet och krav på vidareutbildning – på ett av
görande sätt har bidragit till den utvecklingen.
Också i ett annat avseende har det hänt en hel
del på de här 130 åren. Vid samfundets konsti
tuerande möte 1887 var 31 personer närvarande
eller representerade. Samtliga var män. Så för
blev det mycket länge. Det var först 1918 – mer
än 30 år efter bildandet – som den första kvin
nan antogs som ledamot. Hon hette Eva Andén
och var född 1886. I protokollet från styrelse

mötet den 14 mars 1918 antecknades att »frö
ken Andén vore den första kvinna, som vunnit
inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom med
delande till pressen skulle ske«. Samtiden var
alltså klar över att detta var en betydande hän
delse. Under 2018 kommer vi givetvis att upp
märksamma att det gått 100 år sedan den första
kvinnan antogs som ledamot av samfundet.
De kvinnliga advokaterna var länge mycket få
och deras andel av kåren liten. Exempelvis fanns
det så sent som 1980 färre
än 100 kvinnliga advoka
ter och de utgjorde bara
7 procent av kåren. Men
på senare år har utveck
lingen accelererat: År
2000 hade andelen för
dubblats till 14 procent
och sedan dess har den
fördubblats en gång till,
till nu cirka 30 procent.
Fortfarande är emellertid
de kvinnliga delägarna få.
Exempelvis utgör de bara
15 procent av delägarna
på Sveriges största advokatbyrå, och det är på
intet sätt så att den byrån avviker från vad som
allmänt gäller.
För egen del ser jag det som synnerligen an
geläget att andelen kvinnliga delägare ökar, och
ökar snabbt. Det kommer, tror jag, att leda till att
den typ av helt oacceptabla beteenden som upp
dagades genom uppropet #medvilkenrätt avtar
kraftigt. Uppropet var för övrigt tveklöst 2017
års viktigaste händelse i vår bransch, och från
samfundets sida finns det anledning att arbeta
med frågan inte bara under 2018 utan långsik
tigt. Det kommer bland annat att ske genom en
inom styrelsen bildad arbetsgrupp, vilken kom
mer att knyta till sig en vidare referensgrupp.

»ETT SAMMANHÅLLET SAMFUND
ÄR VIKTIGT AV MÅNGA SKÄL, INTE
MINST FÖR ATT BESLUTSFATTARE
SKA BRY SIG OM VAD VI SÄGER
OM RÄTTSSÄKERHET OCH ANDRA
VÄRDEN SOM VI HAR ETT SÄRSKILT
ANSVAR ATT FRAMHÄVA.«
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S

om ordförande i styrelsen har jag betrotts
med det yttersta ansvaret för att samfundet
lever upp till de i stadgarna angivna ända
målen.
Ändamålen är dessa:
l »att till främjande av god rättsvård upprätt
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
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l att följa rättsutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenhet kommer denna till godo,
l att tillvarataga advokaternas allmänna yr
kesintressen samt
l att verka för sammanhållning och samför
stånd mellan advokaterna.«
Låt mig säga några ord om hur jag ser på hur
vi uppfyller dem så här 130 år efter bildandet.
Till skillnad mot vad som var fallet 1887 har
vi – till att börja med – en både rättrådig och yr
kesskicklig yrkeskår, långt från de moraliskt och
juridiskt underhaltiga brännvinsadvokater det
talades om i lagberedningens betänkande.
Rättrådigheten, det vill säga att ledamöterna
är hederliga och redbara, övervakas genom sam
fundets disciplinära verksamhet, i främsta rum
met utövad av disciplinnämnden. Det finns nog
inga förtroendevalda inom samfundet som läg
ger så mycket tid på sina uppdrag som ledamö
terna i disciplinnämnden, och det de gör är cen
tralt för upprätthållandet av förtroendet för
advokatkåren. De förtjänar allas vår
uppskattning för sitt arbete.
När det gäller advokaternas yr
kesskicklighet vill jag lyfta fram
det krav på 18 timmars vidareut
bildning som infördes i mitten på
00-talet. För egen del tycker jag att
det är en av de viktigaste föränd
ringarna – kanske den viktigaste –
som samfundet genomfört under
mina drygt 25 år i branschen.
Juridiken blir alltmer kom
plex, och kontinuerlig vi
dareutbildning är nödvän
dig för att vi ska förmå att
hantera utvecklingen.
Det andra ändamålet
är alltså att följa rätts
utvecklingen och ver
ka för att samfundets
erfarenhet kommer
denna till godo. Det
gör vi i första hand
genom vår omfat
tande remissverk
samhet. Under
2017 hade vi
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mer än 130 betänkanden, regeringspromemorior
och andra författningsförslag att ta ställning till.
I våra remissvar står rättssäkerhetsaspekter i
fokus. Enligt den instruktion som gäller för re
missarbetet ska vi särskilt beakta den enskildes
rättigheter och hens möjligheter att värna dem.
Det är nog få – om ens någon – remissinstans
som med samma konsekvens framhåller rätts
säkerhetsaspekterna på förslag som läggs fram.
I en tid när politikerna är under hård press att
»göra något« fyller vi här, vill jag hävda, en syn
nerligen viktig samhällsfunktion.
Nästa ändamål är att tillvarata advokaternas
yrkesintressen. Alla som följde diskussionen som
föregick valet av mig som ordförande och EvaMaj Mühlenbock som vice vet att vi vill foku
sera lite extra på detta i dagsläget. Vi har börjat
med att besöka de olika avdelningarna för att
få en bättre bild av ledamöternas krav och för
väntningar på samfundet (några återstår ännu).
Det har varit mycket värdefullt för oss. I min
spalt i Advokaten kommer jag att fortlö
pande rapportera om styrelsens arbete
med att tillvarata advokaternas yrkes
intressen.
Slutligen har vi att verka för sam
manhållning och samförstånd mel
lan advokaterna. Ett sammanhållet
samfund är viktigt av många skäl,
inte minst för att beslutsfattare
ska bry sig om vad vi säger
om rättssäkerhet och an
dra värden som vi har
ett särskilt ansvar att
framhäva. Till skill
nad mot vad vis
sa gav uttryck för
i den process som
föregick
valet
av mig och EvaMaj ser jag heller
inga tendenser till
splittring i kåren.
christer
danielsson

Ordförande i Sveriges
advokatsamfund
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STYRELSEN

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE 2017

Christer Danielsson
Ordförande. F. 1961. Advokat
1997. Advokatfirman Danielsson & Nyberg Handelsbolag,
Stockholm

Eva-Maj Mühlenbock
Vice ordförande. F. 1959.
Advokat 2003. Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm

Advokatsamfundets styrelse

Jan-Mikael Bexhed
Ledamot. F. 1954. Advokat
2010. Calissendorff Swarting
Advokatbyrå KB, Stockholm

Åsa Erlandsson
Ledamot. F. 1968. Advokat
2002. Setterwalls Advokatbyrå
AB, Stockholm

Per Gisslén
Ledamot. F. 1964. Advokat
2000. Advokatbyrån Gisslén &
Löfroth AB, Ludvika

Petter Hetta
Ledamot. F. 1963. Advokat
1997. Advokatbyrån Kaiding
Kommanditbolag, Umeå
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Advokatsamfundets styrelse består sedan september 2017 av
en ordförande, en vice ordförande och sjutton andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt nio gånger under 2017. Tre av
dessa styrelsemöten har skett på internet. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten. Cirka åtta dagar före styrelsemötet läggs alla handlingar till de ärenden som ska behandlas
på mötet ut i ett datarum på internet. En föredragningslista
till ett styrelsemöte innehåller i regel drygt 100 ärenden:
inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor
väckta i styrelsen, inkomna framställningar och remisser.

Mia Edwall Insulander
Ledamot. F. 1973. Advokat
2007. Edwall Insulander Lindh
& Lyckman Advokatbyrå KB,
Stockholm

Per Jadelind
Ledamot. F. 1960. Advokat
2003. Amber Advokater
Halmstad KB, Halmstad
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Marie-Louise Landberg
Ledamot. F. 1966. Advokat
2005. Advokaterna Enetjärn
& Landberg HB, Norrköping

Sven A. Olsson
Ledamot. F. 1943. Advokat
1974. Advokat Sven A Olsson
AB, Helsingborg

Thomas Olsson
Ledamot. F. 1963. Advokat
1997. Fria Advokater KB,
Stockholm

Magdalena Persson
Ledamot. F. 1963. Advokat
1995. MAQS Advokatbyrå
Göteborg AB, Göteborg

Eric M Runesson
Ledamot. F. 1960. Advokat
1993. Sandart & Partners
Advokatbyrå KB, Stockholm

Paula Save
Ledamot. F. 1968. Advokat
2001. Advokatfirman Hammar
KB, Uddevalla

Erik Sjöman
Ledamot. F. 1975. Advokat
2005. Advokatfirman Vinge KB,
Malmö

Sait Umdi
Ledamot. F. 1980. Advokat
2015. Cityadvokaterna i Malmö
HB, Malmö

Klas Wennström
Ledamot. F. 1965. Advokat
1998. Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm

Karl Woschnagg
Ledamot. F. 1961. Advokat 2001. HEUSSEN
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Tyskland

Ola Åhman
Ledamot. F. 1964. Advokat
2004. Roschier Advokatbyrå
AB, Stockholm

Souléf Sellidj
F. 1985. Styrelsens sekreterare
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TIMKOSTNADSNORMEN

Ny beräkningsgrund för
S
Maria Billing,
chefsjurist

om torde vara bekant har Advokatsamfun
det framfört allvarlig kritik mot den metod
för beräkning av timkostnadsnormen som
tillämpats sedan år 2000. Modellen innebär att
timkostnadsnormen för år 2000, som byggde på
de allmänna advokatbyråernas kostnader, utgör
bas för beräkningarna och att den debiterbara ti
den anses vara 72,5 procent. Sedan år 2007 ska
kostnadsutvecklingen för de senaste tre åren dess
utom beaktas vid fastställande av normen.
För de kostnadskomponenter som ingår i nor
men (lönekostnader och lönebikostnader för ju
rister, lönekostnader och lönebikostnader för bi
träden, lokalkostnader samt övriga kostnader)
görs en årlig omräkning med hänsyn till föränd
ringar i kostnadsnivån för var och en av kompo
nenterna.

B

eräkningsmodellen har varit föremål för
ett flertal utvärderingar och utred
ningar,
men dessa har inte medfört 
några änd
ringar. Under sommaren 2017 kom så remissen
av promemorian med namnet Förenklad modell
för beräkning av timkostnadsnormen. Med facit
i hand kan kostateras att namnet på promemo
rian måste anses harmlös i förhållande till inne
hållet.
Med undantag av myndigheter under regering
en, torde Advokatsamfundet vara den remissin
stans i Sverige som besvarar flest remisser på ett
år. Som exempel kan nämnas att samfundet avgav
yttrande över 135 remisser under år 2017. Kvali
teten på underlagen som skickas på remiss varie
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rar. Syftet med att remittera ärenden är ju som be
kant att dessa ska bli allsidigt belysta.

D

en remitterade promemorian om timkost
nadsnormen var på drygt tre sidor. Den
avvek i betydande mån från de underlag
som brukar skickas på remiss, dels till sin omfatt
ning, dels då den enbart bestod av en rad sum
mariska påståenden som grund till den föreslagna
förändringen. Analysen och konsekvensbedöm
ningen lyste med sin frånvaro. Att på ett sådant
underlag lämna motiverade ställningstaganden är
i stort sett inte görligt. Till detta kommer att det
framstår som minst sagt nonchalant att hantera
en fråga som berör många tusen personers möj
lighet att ta betalt för sina tjänster på detta sätt. I
ljuset av att timkostnadsnormen utgör riktmärke
även för många andra uppdrag än de som direkt
faller in under normens tillämpning, är det en be
tydande del av advokatmarknaden som drabbas
av en förändring.
Förslaget innebar att timkostnadsnormen ska
knytas till ett tjänsteprisindex för tjänster inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som
hämtas från SCB:s statistik med en tvåårig efter
släpning. Det som trots allt gick att utläsa var att
den föreslagna beräkningsgrunden skulle inne
bära en sänkning av timkostnadsnormen, dock
oklart med hur mycket.
Detta fick Advokatsamfundet att reagera med
kraft. I ett av de mer kritiska remissvar, som har
avgivits under min tid på samfundet, framfördes
omfattande invändningar mot förslaget.
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timkostnadsnormen
Redan den 9 november 2017 återkom reger
ingen med beslut i frågan och från 2018 har vi då
en ny modell för beräkning av timkostnadsnor
men i enlighet med förslaget, som i år är beslutad
till 1 359 kronor, exklusive moms.
Inte heller denna gång lyssnade regeringen på
Advokatsamfundets kritik. Inte heller denna gång
tillgodoser timkostnadsnormen skälig ersättning
till advokaten. Att på detta förtäckta och otyd
liga sätt ytterligare försämra de ekonomiska för
hållanden, som gäller för de advokater som åtar

sig uppdrag inom timkostnadsnormens område,
är inte acceptabelt. Införandet av den nya beräk
ningsgrunden är en tro på ekonomiska bespa
ringar som riskerar att få mycket olyckliga kon
sekvenser. Ytterst är frågan om regeringen anser
det angeläget att det för framtiden finns tillräck
ligt antal advokater som är villiga att åta sig upp
drag som ersätts enligt timkostnadsnormen?

Rättsväsendets andel av statsbudgeten 2018
l Rättsväsendet 4,6 %
l Övrig statsbudget 95,4 %

Finansiering av rättsväsendet 2018
l Polis (inkl. Säpo) 26,0 miljarder kr
l Kriminalvård 8,6 miljarder kr
l Domstolar 5,6 miljarder kr
l Rättsliga biträden 2,3 miljarder kr
l Åklagare (inkl. EBM) 2,2 miljarder kr
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STATUS OCH TRENDER

Tillväxttakten i advokatkåren
– trots att allt fler anställs
INTRÄDESÄRENDEN 2017
Antalet inträdesärenden har, till skillnad från
de tre föregående åren, minskat under 2017. En
förklaring till detta kan vara att advokatbyråer
na utsatts för en allt hårdare konkurrens om de
mest talangfulla unga juristerna. Högkonjunktu
ren har medfört en hög efterfrågan på arbetskraft
såväl i näringslivet som i den offentliga sektorn.
Under året slutbehandlade styrelsen 401 an
sökningar om inträde i samfundet (158 män och
243 kvinnor). Av dessa bifölls 385 (jämfört med
391 föregående år). Grunden för avslag var i elva
fall att sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifi
kationstid och att skäl för dispens inte bedömdes
föreligga samt i fem fall att sökanden inte hade
styrkt sin lämplighet.

LEDAMÖTER

1 Härmed avses
i detta sammanhang även trainees
och konsulter.
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Vid utgången av 2016 hade Advokatsamfundet
5 838 ledamöter. Under 2017 har antalet ledamö
ter ökat med 40 personer till sammanlagt 5 878
ledamöter (varav 5 357 är verksamma). Av det
totala antalet ledamöter är 4 039 män och 1 839
kvinnor. Antalet manliga ledamöter har således
minskat med 43 ledamöter, medan antalet kvinn
liga ledamöter har ökat med 83 ledamöter jäm
fört med föregående år.
Antalet advokater fortsätter att öka, om än i
långsammare takt än föregående år. Det är fram

för allt i Stockholm som tillväxten sker. Ökningen
av antalet ledamöter var under 2017 mindre än
föregående år, vilket är ett trendbrott sett till de
senaste åtta åren. Rörligheten inom advokatkå
ren är alltjämt hög, dels genom att ledamöterna i
större utsträckning byter till annan advokatbyrå,
dels genom att fler ledamöter lämnar advokatkå
ren till förmån för såväl kort- som långvariga an
ställningar inom framför allt övriga näringslivet
eller rättsväsendet.

BITRÄDANDE JURISTER1
Tillväxten bland biträdande jurister var under
första halvan av 2010-talet lägre än den varit före
år 2009. Under 2015–2017 ökade dock antalet
biträdande jurister åter igen. Ökningen har un
der 2017 varit markant och uppgår till 265 biträ
dande jurister, att jämföra med en ökning om 81
biträdande jurister 2016. Anledningen till detta
torde vara att fler anställs som biträdande juris
ter till följd av högkonjunkturen. Antalet kvinn
liga biträdande jurister ökade med 161 anställda
medan antalet manliga biträdande jurister ökade
med 104 anställda. Rörligheten bland biträdande
jurister har varit fortsatt hög under året. Vid ut
gången av 2017 fanns det sammanlagt 2 255 bi
trädande jurister varav 2 118 är verksamma. Öv
riga är föräldralediga med mera. Av det totala
antalet biträdande jurister är en majoritet, 1 306,
kvinnor och 949 män.
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minskar
som biträdande jurister
Advokaternas respektive
de biträdande juristernas
fördelning på
avdelningarna
l

Stockholm
l

Västra
l

Södra
l

Mellersta
l

Östra
l

Norra
l

Utland

ADVOKATERNAS FÖRDELNING
PÅ AVDELNINGARNA
Stockholm
Västra
Södra
Mellersta
Östra
Norra
Utland
Summa

2017
2 844
972
927
433
351
258
93
5 878

2016
2 813
969
926
433
343
262
92
5 838

BITRÄDANDE JURISTERS FÖRDELNING
PÅ AVDELNINGARNA
16–17
+31
+3
+1
±0
+8
−4
+1
+40
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Stockholm
Västra
Södra
Mellersta
Östra
Norra
Utland
Summa

2017
1 394
325
273
101
72
61
29
2 255

2016
1 232
286
234
98
69
44
27
1 990

16–17
+162
+39
+39
+3
+3
+17
+2
+265
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Byråstorlek,
antal jurister
l 1
62 %
l 2–19
35 %
l 20–69
2%
l 70–
>1 %

BYRÅSTORLEK

Mindre advokatbyråer utgör den största andelen
av landets byråer. Av landets totalt 1 902 advo
katbyråer var 1 184 enmansbyråer, vilket motsva
rar drygt 62 procent. Många av dessa har dock
kontorsgemenskap med andra advokater. På 668
advokatbyråer fanns det mellan 2 och 19 juris
ter. Endast 13 advokatbyråer hade fler än 70 ju
rister. Dessa byråer sysselsätter emellertid drygt
22 procent av den verksamma advokatkåren och
knappt 38 procent av de verksamma biträdande
juristerna.

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att öka
långsamt och uppgick vid utgången av 2017 till
drygt 31 procent. Motsvarande siffra var 30 pro
cent 2016. För tolfte året i rad översteg antalet
kvinnliga biträdande jurister antalet manliga. An
delen kvinnor bland de biträdande juristerna steg
något jämfört med föregående år och uppgick vid
utgången av 2017 till 58 procent.

Advokater
l Män
69 %
l Kvinnor 31 %

Bitr. jurister
l Män
42 %
l Kvinnor 58 %

EU-ADVOKATER

Vid utgången av 2017 fanns det 24 EU-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men auktoriserade
i ett annat land, registrerade hos Advokatsamfundet. Av dessa är 12 män och 12 kvinnor. Det totala antalet
EU-advokater har därmed ökat något under året (vid utgången av 2016 var det totala antalet EU-advokater 21).
Åldersfördelning
advokater
l 20–29 år
<2 %
l 30–39 år
23 %
l 4 0–49 år
22 %
l 50–59 år
20 %
l 60–69 år
18 %
l 70– år
15 %

Åldersfördelning
biträdande jurister
l 20–29 år
57 %
l 30–39 år
34 %
l 4 0–49 år
5%
l 50–59 år
2%
l 60–69 år
1%
l 70– år
<1%

ÅLDERSFÖRDELNING
Av det totala antalet ledamöter är knappt 2 procent (92 av 5 878) i åldern 20–29 år, drygt 23 procent
(1 374 av 5 878) i åldern 30–39 år, 22 procent (1 290 av 5 878) i åldern 40–49 år, 20 procent (1 189 av
5 878) i åldern 50–59 år, drygt 18 procent (1 071 av 5 878) i åldern 60–69 år samt knappt 15 procent
(862 av 5 878) över 70 år.
Av det totala antalet biträdande jurister är drygt 57 procent (1 288 av 2 255) i åldern 20–29 år,
drygt 34 procent (776 av 2 255) i åldern 30–39 år, knappt 5 procent (103 av 2 255) i åldern 40–49 år,
2 procent (46 av 2 255) i åldern 50–59 år, drygt 1 procent (29 av 2 255) i åldern 60–69 år samt knappt
1 procent (13 av 2 255) över 70 år.
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HILDA

Hildas jämställdhetsarbete
HILDA

Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfun
dets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn
efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som be
står av ett femtiotal kvinnor från olika delar av
rättsväsendet och advokatkåren, har till syfte att
stödja kvinnor i deras professionella utveckling
inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med
Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att
utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet
kvinnliga chefer och delägare. Ansvarig för Hildas
olika projekt är styrelsens sekreterare, vilka under
2017 har varit Anna Nordström och Souléf Sellidj.
Den 4 december höll Hilda ett extra möte med
anledning av uppropet #medvilkenrätt om sex
uella trakasserier. I mötet deltog ett trettiotal av
landets kvinnliga chefer inom rättsväsendet, för
valtningen och advokatkåren för att diskutera
vad som kan göras inom ramen för den verksam
het som Hilda sedan tolv år bedriver i det uttala
de syftet att stärka kvinnor i deras yrkesroll och
skapa ökad jämställdhet.

SOFIA: ETABLERAT OCH FRAMGÅNGSRIKT
MENTORSKAPSPROJEKT
Den tolfte omgången av det individuella mentor
programmet Sofia inleddes under 2017. Sofia är
ett mentorprogram med korsvist utbyte mellan oli
ka verksamheter som syftar till att ge deltagarna
ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvin

nor inom olika delar av advokatkåren och rättsvä
sendet. Målet med projektet är att öka motivatio
nen for deltagarna att vilja bli chefer. Programmet
fokuserar i huvudsak på mentorskap, men det
finns även möjlighet till praktik som kan anpas
sas utifrån adeptens och mentorns förutsättningar.
Under 2017/2018 har antalet deltagare i So
fia utökats till 22 adepter och 22 mentorer, att
jämföra med 15 mentorpar i Sofia-programmet
2016/2017.
Efterfrågan på att delta i projektet är mycket
stor. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande
positioner inom olika delar av rättsväsendet och
advokatkåren. Adepterna som har valts ut kom
mer från åklagarväsendet, från domstolarna, från
advokatbyråer och från olika andra myndigheter.
Projektet avslutas i september 2018.

HILDARY: POPULÄRA 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 2017 har ett stort antal kvinnliga juris
ter deltagit i Hildarysammankomsterna.
Hildarysammankomster har under året anord
nats i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönkö
ping. Bland talarna under 2017 kan nämnas jus
titiekanslern Anna Skarhed och statssekreteraren
i Justitiedepartementet Catharina Espmark.

Sammankomster 2017 Hildary i Stockholm: 5 luncher, totalt cirka 200 deltagare.
Hildary i Göteborg: 4 luncher, totalt över 270 deltagare. Hildary i Malmö: 3 luncher, totalt över 200 deltagare.
Hildary i Jönköping: En lunch och en glöggkväll, totalt 65 deltagare.
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fortsatte att utvecklas
Den 4 december hölls ett extra Hildamöte
med ett trettio
tal av landets
kvinnliga chefer
inom rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren. På mötet
diskuterades vad
som kan göras
inom ramen för
den verksamhet
som Hilda sedan
tolv år bedriver
i det uttalade
syftet att stärka
kvinnor i deras
yrkesroll.

Rakel: Konferens i Stockholm den 6 april 2017, 236 deltagare.
Sofia: 22 mentorer och 22 adepter ingår i projektet som pågår från oktober 2017 till september 2018.
Ruben – mentorskap i grupp: Den senaste omgången av programmet avslutades i maj 2017.
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HILDA

Anne Ramberg
talar på Rakelkonferensen
i april.

RAKEL
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga
konferens med syfte att inspirera kvinnor i rätts
väsendet, advokatkåren och förvaltningen att bli
chefer. Den 6 april hölls den elfte Rakelkonferen
sen på Grand Hôtel i Stockholm. Professor Ro
bert Egnell, Försvarshögskolan, som höll den för
sta av dagens två huvudföreläsningar, diskuterade
utifrån sina erfarenheter av arbete i militära och
civila organisationer strategier för att uppnå inte
bara ökad jämställdhet, utan också effektivare
organisationer och bättre verksamhetsresultat.
På eftermiddagen hölls tre parallella semina
rier.
Domarnämndens kanslichef Helene Lövung
och legitimerade psykologen Peter Starck tala
de om Domarnämndens arbete utifrån ett ledar
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skapsperspektiv. Bland annat diskuterade de be
tydelsen av personlighets- och begåvningstester
vid rekrytering av chefsdomare.
Charlotta Kronblad, jur. kand., civilekonom
och ekonomie magister med erfarenhet från af
färsjuridisk advokatbyrå, forskar på Chalmers
tekniska universitet om digitalisering av profes
sionell serviceindustri. Hon talade om möjlighe
ter och risker med digitaliseringen av den juridis
ka tjänstemarknaden och om hur företagen kan
möta framtidens förändringar.
Riksdagsledamoten och tidigare EU- och de
mokratiministern Birgitta Ohlsson presenterade
sin debutbok Duktiga flickors revansch. Hon dis
kuterade motståndet, möjligheterna och myterna
kring kvinnors prestationer och gav praktiska råd
om hur man som kvinna tar sig fram i arbetsliv
och karriär.
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Helene Lövung
och Peter Starck
som båda föreläste på Rakelkonferensen.

På dagens andra huvudseminarium höll Sara
Öhrvall en föreläsning om digitaliseringens på
verkan på samhällsstrukturen, individernas bete
enden och företagens affärsmöjligheter.

RUBEN: MENTORSKAP I GRUPP MÖJLIGHET FÖR DIALOG KRING LEDARSKAP
Under 2017 avslutades sjätte omgången av Ru
ben – mentorskap i grupp. Projektet har bestått
av två mentorgrupper i Stockholm. I varje grupp
har en Rubenman och en Hilda, en vardera från
rättsväsendet/förvaltningen och från advokatby
rå, fungerat som mentorer åt åtta kvinnliga adep
ter med varierande verksamhetsbakgrund. Den
senaste omgången av programmet avslutades i
maj 2017.
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RAGNA: HILDAS WEBBPLATS
Sedan 2008 finns all information om Hilda och
Hildas olika projekt samlade på Hildas webb
plats. Här finns, förutom bakgrund, informa
tion om nätverket Hilda och de olika projekten,
kalendarium och presentationer av Hildas med
lemmar, också »Nyfiken på Hilda« – ett månat
ligt personligt porträtt av någon av Hildas med
lemmar.
På hemsidan finns också en presentation av de
män i ledande positioner inom rättsväsendet, för
valtningen och advokatkåren som ingår i Ruben
och som vill stödja unga kvinnliga jurister att bli
chefer eller delägare.
Via webbplatsen kan intresserade anmä
la 
intresse för Hildas olika projekt, däribland
Hildary. n
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HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Aktuella och uppskattade
H

ildary och Advokat i framtiden fortsat
te att arrangera uppskattade lunchsemi
narier under 2017. Advokat i framtiden
är ett forum för biträdande jurister och yng
re advokater. Målet med projektet är att skapa
möjligheter för dem att på olika sätt stärka sitt
engagemang och därmed sitt inflytande i Advo
katsamfundet. Ansvarig för Advokat i framtiden
är Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing.

ADVOKATROLLEN OCH LEDARSKAPET
Advokat Eva Hägg, del
ägare på Mannheimer
Swartling Advokatbyrå,
talade vid lunchmötet
den 24 maj om ledar
skap, strategi och fram
tidens utmaningar. Hon
berättade personligt om
sin karriär under 30 år
på samma advokatby
rå, reflekterade särskilt
över hur advokatyrket och branschen har föränd
rats med tiden och summerade de största utma
ningarna för framtiden för advokatbyråerna i dag.

ZIA MODY OM ATT GÖRA KARRIÄR SOM
KVINNA I INDIEN
SAMHÄLLSENGAGEMANGET ÄR EN DEL
AV KLIENTLOJALITETEN
Advokat Viktor Banke, kolumnist i tidningen
Metro samt debuterande författare med bok
en Andrum, talade vid lunchseminariet den
20 mars om samhällsengagemang och om varför
det är viktigt inte minst för jurister att göra sin
röst hörd i samhällsdebatten.
Viktor Banke förklarade att han ser samhälls
engagemanget och deltagandet i debatten som en
del av advokatens klientlojalitet och som ett sätt
att stå upp för klientkollektivet.
– Men engagemanget får aldrig gå ut över kli
entlojaliteten och de enskilda ärendena, betona
de han.
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Advokat Zia Mody,
grundare och managing
partner på en av Indiens
största advokatbyråer,
talade på lunchmötet
den 13 september.
Zia Mody placeras
regelbundet högt upp
på listor över Indiens
mäktigaste
företags
ledare och är grund
are till AZB & Partners i Mumbai, en av Indiens
största och mest välrenommerade advokatbyråer.
Men att som kvinna född i Indien satsa på yrkes
karriär är allt annat än självklart, berättade hon
under föreläsningen. 48 procent av indiska kvin
nor lämnar sina arbeten mitt i karriären för att
ägna mer tid åt familjen.
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seminarier lockade många
AKADEMI OCH ADVOKATVERKSAMHET
I SEX AV EUROPAS LÄNDER
Eva Storskrubb, finländsk advokat och docent i
processrätt vid Uppsala universitet, var gäst vid
lunchsamtalet den 18 oktober.
Sedan Eva Storskrubb tog sin juristexamen har
hon bott i sex europeiska länder och arbetat på
advokatbyrå i såväl Stockholm som Helsingfors
och London. Hon har samtidigt lyckats göra kar
riär inom forskningsvärlden.
Hon berättade om vilka drivkrafter som har
fört henne genom karriären till verksamhet inom
både advokatpraktik och forskning och delade
med sig av sina erfarenheter av att kombinera te
ori och praktik, akademi och advokatyr – och om
att anpassa sig till olika rättskulturer och arbets
miljöer.

ATT VÄXLA MELLAN ARBETE SOM ADVOKAT OCH ORDINARIE DOMARE
Lunchföreläsningen den 29 november gästades
av Fanny Gleiss Wilborg, advokat och grundare
av Advokatfirman Lundberg & Gleiss samt tidiga
re chefsrådman och rådman i tingsrätt. Under sin
karriär har hon växlat mellan att arbeta som ad
vokat och domare, inte bara en utan flera gånger.
Efter att ha påbörjat domarutbildningen arbetade
Fanny som advokat och biträdande jurist. Däref
ter tjänstgjorde hon som rådman vid Stockholms
och Nacka tingsrätter samt som chefsrådman vid
Södertörns tingsrätt, för att nu ha återvänt till ad
vokatbranschen.
Under lunchen berättade hon om drivkrafter
för förändring, utmaningar, möjligheter och lär
domar hon har gjort under karriären hittills. n
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PROAKTIV TILLSYN

En effektiv tillsyn av
A

dvokatsamfundet utförde redan under
2009–2010 en proaktiv tillsynsgranskning
över de 35 största advokatbyråer som om
fattades av penningtvättslagstiftningen för att
kontrollera att de förpliktelser som följde av lagen
efterlevdes av byråerna (se promemorian Proaktiv
tillsyn över advokater – en fråga om kvalitet och
förtroende, liksom oberoende och självreglering).
Advokatsamfundet har sedan 2016 även påbör
jat ett mer systematiserat tillsynsarbete över advo
kater och advokatbyråer (se cirkulär nr 28/2015).
Till underlag för tillsynsarbetet har en gransk
ningsrapport tagits fram som innehåller frågor ut
ifrån de regler för advokatverksamhet som samt
liga advokater är skyldiga att följa. Frågorna har
kategoriserats under följande områden:
l Allmän organisation av advokatbyrån
l Informationssäkerhet
l Klientmedel med mera
l Ansvarsförsäkringar
l Intressekonflikter
l Obligatorisk fortbildning
l Särskilda frågor om motverkande av pen
ningtvätt och finansiering av terrorism
l Insiderinformation
l Uppgifter om advokattjänster
l EU-advokater
l Övrigt

G

ranskningen har under 2017 genomförts i
olika omgångar där 25 av de slumpmäs
sigt utvalda advokatbyråer med minst tio
anställda jurister vid varje omgång har ombetts
besvara de frågor som ställs i granskningsrappor
ten. Svaren har därefter sammanställts och analy
serats. I de fall där det bedömts finnas behov av
kompletterande uppgifter eller där brister har an
setts föreligga, har en dialog inletts med dessa by
råer för att på bästa sätt åtgärda förhållandena.
Fram till slutet av år 2017 har totalt 150 av
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landets största advokatbyråer underställts denna
proaktiva tillsyn. Totalt har därmed 4 220 juris
ter, varav 2 806 advokater och 1 414 biträdande
jurister omfattats av Advokatsamfundets tillsyns
åtgärder.
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advokatbyråer 2017
del på ett fullgott sätt efterlever den lagstiftning
och de krav som berör och uppställs på verksam
heten, liksom det advokatetiska regelverket.
Det område där flest brister uppdagats är sär
skilt uppfyllandet av de krav som lagstiftningen
uppställer på vissa advokater för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism. Det
kan konstateras att ett antal av de mindre och
mellanstora byråerna som uppgett sig omfattas
av penningtvättslagstiftningen, ändå har haft vis
sa bristande kunskaper om de krav som uppställs
enligt lagstiftningen. Vissa brister har även över
lag kunnat konstateras exempelvis i fråga om in
tressekonflikter, informationssäkerhet, uppgifter
angående tillhandahållna tjänster och organisa
tionen av advokatverksamheten.

T

Det har under granskningen i vissa fall fram
kommit stora skillnader mellan byråerna i fråga
om de svarsunderlag som lämnats. Resultatet av
granskningen har dock överlag varit positivt och
det kan konstateras att byråerna till övervägande

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2017 

illsynen har emellertid gett god och avsedd
effekt, eftersom byråerna efter dialog med
Advokatsamfundets kansli har åtgärdat
konstaterade brister, kompletterat sin adminis
tration eller infört nya rutiner som uppfyller de
krav som ställs enligt lagstiftning och advokat
etiska regler.
Den positiva dialog som under året förts mel
lan advokatbyråerna och kansliet har inneburit
att syftet med tillsynen har kunnat uppnås, det
vill säga att säkerställa regelefterlevnad avseen
de såväl lag som advokatetiska regler, bidra till
att upprätthålla en hög kompetensnivå på lan
dets advokatbyråer, stärka legitimiteten i Advo
katsamfundets tillsyn samt att öka möjligheterna
att stödja advokatbyråerna och de enskilda leda
möterna i deras verksamhet.
Tillsynsarbetet kommer att fortsätta under
2018 och kommer då i stor utsträckning att om
fatta advokatbyråer med färre än tio jurister.
johan sangborn

Stf. chefsjurist
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DISCIPLINNÄMNDEN

Tillståndet är gott när
2016

var ett unikt år i disciplinnämnden
på det sättet att nämnden då ute
slöt 6 advokater, vilket nämnden tidigare inte va
rit i närheten av. 2017 uteslöts 3 advokater, vil
ket också var fler än vanligt, men ändå ett återtåg
mot vad som förhoppningsvis blir ett normal
tillstånd. Av de 9 advokater som således uteslöts
under 2016 och 2017, överklagade 6 till Högsta
domstolen, som numera i samtliga fall har fast
ställt nämndens beslut. Det är naturligtvis från
nämndens perspektiv tillfredsställande.
Även 2017 minskade antalet anmälningar till
nämnden jämfört med föregående år (427 jäm
fört med 439). Även antalet ärenden som hän
sköts till nämnden av styrelsen minskade (33
jämfört med 63). Statistiken ger alltså bilden av
att tillståndet är gott när det gäller advokatetiken
och att tillståndet dessutom blir bättre och bättre.
Och jag tror att statistiken speglar verkligheten.
Jag är övertygad om att en mycket starkt bi
dragande orsak till det goda tillståndet
är införandet för ett antal år sedan av
advokatexamen med tillhörande ut
bildningar, inte minst inom ämnet god
advokatsed. Ännu bättre tror jag att
det kan bli när vår kår i sinom tid i
princip uteslutande består av advo
kater som har genomgått ad
vokatexamen.
Det finns dock några
moln på himlen. Ett av
dessa är de advokater
som överhuvudtaget
inte avger yttrande till
nämnden. Detta ska
par ett irriterande mer
arbete både för nämn
den och för kansliet.
Påföljden för den advo
kat som inte avgett ytt
rande blir i princip alltid
varning med straffavgift
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5 000 kr. I beslutet erinras advokaten också om
att skyldigheten att avge yttrande alltjämt kvar
står. Om advokaten trots detta inte yttrar sig blir
det ytterligare en varning samt förhöjd straffav
gift och ytterligare en erinran om att skyldigheten
att avge yttrande kvarstår. Till sist har nämnden
inte någon annan utväg än att kalla advokaten
till personlig inställelse. Det går alltså inte att
komma undan att avge yttrande, i vart fall inte
om man även i fortsättningen vill vara advokat.
Nämnden har även under 2017 haft att avgöra
ett antal ärenden inom området intressekonflik
ter, inte minst på den affärsjuridiska sidan. För
närmare läsning och studium vill jag bland dessa
ärenden särskilt lyfta fram det som i huvudsak
gällde möjligheterna och förutsättningarna för
att genom samtycke från klienten eller klienterna
bota en intressekonflikt (beslutet och den skilj
aktiga meningen i dess helhet finns utlagd på vår
hemsida). Jag tillåter mig att dra den slut
satsen av nämndens avgörande att ut
rymmet för att bota intressekonflikter
genom samtycke från klienten är täm
ligen begränsat.
Intressekonfliktsärendena är ofta
svåra och arbetskrävande för nämn
den. Ett typfall kan vara att ad
vokaten A anmäler advo
katen B och hävdar att
denne på grund av intres
sekonflikt inte kan fö
reträda sin klient i en
angelägenhet mot A:s
klient. B förnekar att
det föreligger en intres
sekonflikt. Samtidigt
som nämnden hand
lägger ärendet pågår en
rättegång eller ett skil
jeförfarande mellan ad
vokaternas respektive
klienter. Om nämnden
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det gäller advokatetiken
kommer fram till att det föreligger en intresse
konflikt som utgör hinder för advokat B att ha
uppdraget måste han normalt genast frånträda
detta (om inte en så kallad intresseavvägning eller
proportionalitetsbedömning föranleder annat).
Det säger sig självt att det är en problematisk si
tuation för den anmälde advokaten och framför
allt för dennes klient om ad

vokaten plötsligt får ett beslut
från nämnden som innebär att
han genast måste frånträda sitt
uppdrag trots att rättegången
eller skiljeförfarandet fortfa
rande pågår. Frågeställningarna
är komplexa och har också va
rit föremål för styrelsens upp
märksamhet i några vägledan
de uttalanden.
Ytterligare ett avgörande un
der året som kan vara värt att studera i dess hel
het gällde i huvudsak räckvidden av advokatens
tystnadsplikt i förhållande till en avliden klient.
Huvudregeln är ju att tystnadsplikten gäller även
efter klientens död och att inte ens samtliga döds
bodelägare i enighet kan lösa advokaten från
tystnadsplikten. Men hur är det i den situationen
att advokaten har medverkat vid upprättande av
den avlidnes testamente och det efter klientens
död uppstår tvist rörande testamentet? Hindrar
tystnadsplikten att advokaten då vittnar i rätte
gång rörande testamentet? Med den motivering
som närmare framgår av nämndens beslut fann
en enig nämnd att tystnadsplikten inte utgjorde
hinder för advokaten att vittna (även detta beslut
finns att läsa på vår hemsida).
Så en liten reflexion efter snart tio år i disciplinnämnden. Den advokat som anser att det är
ett prioriterat intresse att riskminimera när det
gäller att bli anmäld till disciplinnämnden, bör
avstå från att ta uppdrag som boutredningsman
i dödsbon och kanske också som bodelningsför
rättare.

Slutligen något om framtidens utmaningar för
den goda advokatseden. Vi advokater framhåller
gärna att vi inte är vilka juristkonsulter som helst
utan att det i advokattiteln ligger något särskilt
som skiljer oss från andra konsulter. Vi framhål
ler då våra kärnvärden, klientlojalitet, oberoende,
tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikter
och vi framhåller att vi är lag
reglerade föremål för en nog
grann tillsyn genom Advokat
samfundets olika organ och via
Justitiekanslern.
För närvarande talas och
skrivs det mycket om att ad
vokatrollen och hela advokat
branschen är och kommer att
vara föremål för mycket ge
nomgripande förändringar och
att branschen för sin överlev
nad måste hitta nya affärsmodeller, nya sätt att
ta betalt, nya möjligheter till samarbete med an
dra etc. etc. I det sammanhanget ingår också dis
kussionerna om AI och en långtgående automa
tisering av vissa advokattjänster. De nu gällande
vägledande reglerna om god advokatsed trädde i
kraft så sent som den 1 januari 2009 och de har
således ännu inte ens tio år på nacken. Och vid
ikraftträdandet hade reglerna blivit föremål för
en mycket grundlig genomgång av den etikkom
mitté där jag själv var en av ledamöterna. Advo
katerna och kåren i allmänhet står säkert inför
många utmaningar i framtiden men den utma
ning som känns störst och kanske också svårast
är att få de aviserade genomgripande förändring
arna av advokatbranschen att åtminstone någor
lunda gå i takt med våra kärnvärden och vårt
etiska regelverk. Klarar vi inte den utmaningen
tror jag dessvärre att vi till sist ändå blir jurist
konsulter, vilka som helst.

»DET FINNS DOCK NÅGRA
MOLN PÅ HIMLEN. ETT AV
DESSA ÄR DE ADVOKATER
SOM ÖVERHUVUDTAGET
INTE AVGER YTTRANDE
TILL NÄMNDEN.«
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Ordförande i disciplinnämnden
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DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2017

Börje Samuelsson
Ordförande. F. 1952. Advokat 1985.
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg

Leif Ljungholm
Vice ordförande. F. 1945. Advokat 1977.
Ljungholm & Boström Advokater AB, Malmö

Staffan Bergqvist
Ledamot. F. 1965. Advokat 1997. Advokatgruppen i Stockholm AB, Stockholm

Biörn Riese
Ledamot. F. 1953. Advokat 1985. Jurie
Advokat AB, Stockholm

Magnus Wallander
Ledamot. F. 1952. Advokat 1982. Magnus
Wallander Advokat AB, Bromma

Barbro Holmberg
Offentlig representant. F. 1952, Stockholm

KORT OM DISCIPLINNÄMNDEN
Alla advokater ska i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Vad som
är god advokatsed avgörs av Advokatsamfundets disciplinnämnd och
av dess styrelse. Utifrån disciplinnämndens beslut har vägledande
regler om god advokatsed utvecklats. I reglerna behandlas bland annat vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande till
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sin klient och till sin klients motpart. Om disciplinnämnden anser att
en advokat har brutit mot god advokatsed, kan nämnden besluta att
tilldela advokaten en disciplinär påföljd.
Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en
straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2017

DISCIPLINNÄMNDEN

Dan Bullarbo
Ledamot. F. 1959. Advokat 1996. Setterwalls
Advokatbyrå AB, Göteborg

Helene Ek-Sederholm
Ledamot. F. 1955. Advokat 1994. Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg

Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000. Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm

Lotty Nordling
Offentlig representant. F. 1945, Stockholm

Per Westerberg
Offentlig representant. F. 1951, Nyköping

Sofia Rahm
Disciplinnämndens sekreterare. F. 1973

Även Sonja Rodhe, f. 1986, har tjänstgjort som disciplinnämndens sekreterare.

uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett
uttalande.
Disciplinnämnden består av elva ledamöter varav tre utses av regeringen (offentliga representanter). Nämnden är indelad i tre prövningsavdelningar. Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokat-
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samfundet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av
nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga
beslutet till Högsta domstolen.
Generalsekreteraren deltar regelbundet vid disciplinnämndens
möten.
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Ytterst litet antal ärenden
till den enorma
A
Göran Nilsson,
ordförande
Advokat
samfundets
konsument
tvistnämnd
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dvokatsamfundets konsumenttvistnämnd
(KTN) inrättades den 11 januari 2016 och
har således endast funnits i två år. Nämn
den erbjuder ett smidigt och kostnadseffektivt sätt
för en konsument att få en tvist prövad med en
advokat eller advokatbyrå om en tjänst som ad
vokaten eller advokatbyrån tillhandahållit kon
sumenten. Ansökningsavgiften som konsumenten
har att erlägga för att få sin sak prövad i KTN
är nämligen endast 100 kr och nämndens beslut
ska enligt huvudregeln meddelas senast 90 dagar
efter det att ärendet är komplett. Tvister angåen
de arvodesersättningar till advokater eller till an
dra jurister på advokatbyråer har alltid varit säl
lan förekommande vid de allmänna domstolarna.
Det var därför inte ägnat att förvåna att antalet
ärenden som kom in till KTN under det första
verksamhetsåret var så få som 41 stycken. Un
der år 2017 har antalet inkomna ärenden ökat till
70 stycken, vilket innebär en ökning om ungefär
70 procent. Alltjämt är det således ett ytterst li
tet antal ärenden som kommer in till KTN i för
hållande till den enorma mängd arvodesräkningar
som under ett år ställs ut av Sveriges advokatbyrå
er. Antalet ärenden får anses vara anmärkningsvärt
lågt. Vad det beror på har nämnden inte någon
uppfattning om, men det kan antas att en bidra
gande orsak till att det är få tvister som hänskjuts
till KTN är att KTN inte prövar ett ärende om inte
konsumenten försökt att uppnå en samförstånds
lösning med advokaten. Den huvudsakliga orsa
ken till att ärendena är få torde dock vara att kon
sumenten som regel är nöjd med det arbete som
utförts och finner arvodesanspråket skäligt, vilket
det fåtal arvodesmål som förekom vid domstolar
na innan KTN inrättades får anses vittna om.

S

ammanlagt har KTN under året avgjort 58
ärenden, varav 13 bifallits helt eller delvis,
19 avslagits, 23 avvisats och 3 avskrivits se
dan kravet återkallats. Samtliga beslut har varit
enhälliga.
Ärendena har till övervägande del gällt arvo
desanspråk, men det har också förekommit flera
ärenden avseende skadeståndsanspråk. Ett av ska
deståndsanspråken har prövats i sak, medan de
övriga har avvisats eftersom de har varit av ka
raktär att aktualisera muntlig bevisning och/el
ler omfattande rättsliga bedömningar och därför
inte varit lämpliga för prövning med hänsyn till
att förfarandet i KTN är förenklat och rent skrift
ligt. Ett skadeståndsanspråk har dessutom avvi
sats redan på den grunden att det gällt ett belopp
som översteg 200 000 kr som är det högsta be
lopp som kan bli föremål för prövning i nämnden.
Nio ärenden har avvisats med hänvisning till
att konsumenten inte försökt att uppnå en lös
ning i samförstånd med advokaten. Detta är nå
got som konsumenten har bevisbördan för och
som konsumenten i flera ärenden har misslyckats
med. I ett sådant ärende hade konsumenten vänt
sig till advokaten och efterfrågat möjlighet till
delbetalning av fakturan, vilket enligt nämnden
inte uppfyllde kravet på att konsumenten försökt
uppnå en samförståndslösning. I ett annat ären
de avvisades konsumentens krav eftersom konsu
menten var för tidigt ute och begärde nämndens
prövning innan den tidsfrist som konsumenten
gett advokaten att yttra sig hade gått ut.
Tre ärenden har avvisats av kansliet eftersom
utredningen i ärendena har varit ofullständig och
konsumenten inte följt föreläggande att komplet
tera.
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

i förhållande
mängden arvodesräkningar
I ett par ärenden har nämnden efter invändning
av advokat haft att pröva om arvodet avsett ar
bete utfört åt en konsument, det vill säga åt en
fysisk person som agerar för ett ändamål utanför
den egna närings- eller yrkesverksamheten.
Två ärenden har inte prövats i sak utan av
visats då de gällt ersättningar som beslutats av
domstol: ersättning enligt rättshjälpslagen och er
sättning åt offentlig försvarare.
I ett ärende har en advokat underlåtit att yttra
sig till nämnden, vilket är mycket anmärknings
värt eftersom det enligt 60 § i stadgarna för Sve
riges advokatsamfund föreligger en skyldighet för
en advokat att medverka i nämndens prövning
om en lösning i samförstånd inte kunnat uppnås.
Konsumentens uppgifter i ärendet har därför stått
oemotsagda och godtagits. Advokaten tilldelades
sedan en disciplinär påföljd för underlåtenheten.

A

llmänt sett har inlagorna från konsumen
terna och advokaterna varit sakliga och
utförliga. I ett par ärenden var dock advo
katens faktura och inlagor så knapphändiga att
advokaten inte förmådde visa att det debiterade
arvodet var skäligt.
Nämnden har haft ett schemalagt sammanträ
de i månaden, men beroende på det ringa antalet
ärenden har hälften av sammanträdena ställts in
och därför har endast sex sammanträden hållits.
Därutöver har sju sammanträden hållits per cap
sulam. Ärendena har inför sammanträdena regel
mässigt varit väl förberedda av kansliet med upp
satta utförligt motiverade förslag till beslut, inte
sällan med alternativa förslag.
göran nilsson

Ordförande Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
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ÅRET I SIFFROR
Konsumenttvistnämnden har under året mottagit 70 krav.
Det är cirka 70 procent fler än under 2016, då 41 krav
mottogs. Slutligt beslut har meddelats i 58 ärenden, varav
32 ärenden har prövats i sak och 26 ärenden har avvisats
eller avskrivits. Samtliga ärenden som har prövats i sak
har avsett begäran om nedsättning av arvode. I 13 fall har
konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis
bifallits och i 19 fall har konsumentens begäran avslagits. I
ett av ärendena har konsumenten även framställt skadeståndskrav, vilket kommit att avslås. Föregående års siffror
anges inom parentes.
Inkomna krav
Inkomna krav 2017

70

Avgjorda tvister
Bifall eller delvis bifall
Avslag
Avvisning
Avskrivning (återkallelse av krav)
Totalt antal avgjorda tvister 2017

13 (10)
19
(7)
23
(5)
3
(2)
58 (24)

(41)

Konsumenttvistnämnden har haft sex sammanträden under
2017. Samtliga av nämndens beslut har varit enhälliga.
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UTBILDNING

Intensivt år
med start för
Advokatakademien
ÅRET I SAMMANFATTNING – ADVOKATAKADEMIEN LANSERAS

Jonas Olbe,
utbildningschef

Advokatsamfundet lanserade hösten 2017 webb
platsen Advokatakademien (www.advokataka
demien.se). Syftet var att samla samfundets alla
advokatutbildningar på ett ställe med en ny och
mer lättöverskådlig struktur och samtidigt göra
det lättare för landets advokatbyråer att hitta rätt
utbildning och kursnyheter. På Advokatakade
mien finns alla samfundets obligatoriska kurser
och examinationer för den som ska bli advokat,
ett omfattande fortbildningsprogram för advoka
ter, biträdande jurister och andra på advokatby
rå, och de årliga konferenserna Advokatdagarna
och Rakel.
Samtidigt med Advokatakademien infördes
så kallade meriterande kurser, som tar sikte på
uppdrag där domstolarna förordnar offentligt bi
träde och uppdrag som offentlig försvarare med
Antal deltagare på Advokatsamfundets
alla utbildningstillfällen 2013–2017
4 300
4 200
4 100
4 000
3 900
3 800
3 700
3 600
3 500
3 400
3 300
3 200
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mera. De meriterande kurserna syftar till att sä
kerställa en viss kompetens för uppdraget, något
som tydligt efterfrågats av de stora domstolarna
och av advokater. Tanken är att godkänd merite
rande kurs visas vid sökning i uppdragslistorna
för domstolsförordnanden på Advokatsamfun
dets webbplats.
Meriterande kurser är (januari 2018) Brott
målskurs 1–2, Asylrätt och migrationsprocessen
i praktiken 1–3, Målsägandebiträde och särskild
företrädare, Uppdraget som bodelningsförrätta
re, Medling och konflikthantering i familjemål
samt Ekobrottsprocessen. Systemet är vid den
na verksamhetsberättelses tryckning under utred
ning i syfte att också ange annan relevant erfaren
het, deltagande i kurser som arrangeras av andra
än Advokatsamfundet, med mera.

ANTALET KURSDELTAGARE PÅ FORTSATT
Under året gick 4 200 deltagare på Advokatsam
fundets totalt 135 utbildningstillfällen, vilket var
i nivå med föregående års rekordsiffror. Det kan
jämföras med det näst högsta antalet som var cir
ka 4 000 deltagare år 2011, som det året förkla
rades av ett stort antal advokatkurser och exa
menstillfällen till följd av det nya treårskravet.
Advokatsamfundets utbildningsverksamhet har
ökat flera år i rad avseende både antal kurstillfäl
len och deltagare.
Utbildningsverksamhet utgörs av förberedan
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Advokatsamfundet lanserade hösten 2017
webbplatsen Advokatakademien
(www.advokat
akademien.se).
Syftet är att samla samfundets
alla advokatutbildningar på
ett ställe med
en ny och mer
lättöverskådlig
struktur och
samtidigt göra
det lättare för
landets advokatbyråer att hitta
rätt utbildning
och kursnyheter.

HÖG NIVÅ
de kurser för advokatexamen (delkurserna 1–3),
examinationer (avseende dels advokatetik, dels
– från 2016 – konstitutionell rätt), fortbildning
inklusive konferenser samt kostnadsfria kurser.
Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs
1–3) ökade från 1 288 till 1 423, medan antalet
examinander på den muntliga advokatexamen
om advokatetik minskade marginellt från 367 till
363 personer. Antalet examinander på examen i
konstitutionell rätt var under året 460, en ökning
från 406 personer året innan.
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Trenden är alltså en ökning på advokatkurser
na, vilket är en spegling av antalet biträdande ju
rister som anställs på advokatbyråerna, med van
ligtvis ett till två års eftersläpning.
Antalet deltagare på fortbildningarna – kom
mersiella kurser, konferenser och kostnadsfria
kurser – minskade till 1 952 jämfört med 2 167
deltagare under 2016. Minskningen berodde
främst på att utbildningarna avseende penning
tvättslagen pausades i väntan på ny lagstiftning
(men beräknas återupptas under 2018).
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Advokatdagarna
på Grand Hôtel
i Stockholm var
återigen full
bokade med
över 700 deltagare och
63 föreläsare.

ADVOKATKURSER OCH EXAMEN
I ADVOKATETIK
För att bli godkänd på advokatexamen, och där
med kunna söka inträde i Advokatsamfundet,
krävs godkänt resultat på såväl examinationen i
konstitutionell rätt som på den muntliga exami
nationen om de advokatetiska reglerna. För båda
examinationerna gäller att den som underkänns
vid första tillfället har rätt att genomgå förnyad
examination två gånger. Därefter måste exami
nanden gå om delkurs 3 (för examen i konstitu
tionell rätt) respektive delkurserna 1–3 (för ex
amen i advokatetik) innan nytt examenstillfälle
kan komma i fråga.
På advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog un
der året 1 423 personer, en ökning jämfört med
de 1 288 som deltog året innan. Det minskande
antalet deltagare på advokatkurserna sedan topp
året 2011 vände uppåt 2016 och den ökningen
fortsatte alltså 2017. Antalet examinander på den
muntliga examen i advokatetik minskade dock
något från 367 till 363. Av dessa var 215 kvinnor
och 148 män, jämfört med 192 kvinnor och 175
män året innan. Av årets 363 examinander un
derkändes 31 personer (19 kvinnor och 12 män).
Ingen av de examinander som underkändes under
året överklagade beslutet.
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ADVOKATDAGARNA
Den sjunde upplagan av Advokatdagarna genom
fördes 16–17 november på Grand Hôtel i Stock
holm. Konferensen var återigen fullbokad med
över 700 deltagare och 63 föreläsare. Betyget i
utvärderingen från deltagarna var något lägre än
året innan, men fortfarande på en hög nivå: hel
hetsbetyget blev 5,11 på en 6-gradig skala.
Deltagarna på Advokatdagarna kommer från
hela landet, en majoritet av dem från små och
medelstora advokatbyråer. Många är återkom
mande deltagare som uppskattar umgänget och
diskussionerna med kollegor från hela landet.
Konferensprogrammet innehöll som tidigare
40 seminarier och gemensamma föreläsningar i
sex parallella seminariespår (Process & Skilje
dom, Affärsjuridik, Brottmål, Offentlig rätt, Ad
vokatverksamhet och Humanjuridik). Även ban
ketten i Vinterträdgården var fullbokad med 560
gäster.
Årets mottagare av Advokatsamfundets pris
för framstående insatser inom juridiken var ad
vokaten Peter Danowsky. I motiveringen sades
att prismottagaren »är ett exempel på en advokat
som har bidragit till att skapa och bibehålla ett
högt förtroende för advokatyrket, såväl genom
sin advokatgärning, som genom sitt omfattande
engagemang i Advokatsamfundet«.
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Huvudtalare på
Advokatdagarna
var Morgan
Johansson
och Helena
Jäderblom.

Årets två huvudtalare var justitie- och inrikes
minister Morgan Johansson samt Helena Jäder
blom, domare i Europadomstolen sedan 2012.
Morgan Johansson talade om »Regeringens re
formarbete på rättsväsendets område« medan te
mat för Helena Jäderbloms föreläsning var »Eu
ropadomstolen: Euroskepticism, balansläget och
andra utmaningar«.
I inledande anföranden av Advokatsamfundets
generalsekreterare, Anne Ramberg, och av Advo
katsamfundets styrelseordförande, Christer Da
nielsson, tog båda upp uppropet #medvilkenrätt,
och samfundets åtgärder för att ta reda på mer
fakta om och motverka sexuella trakasserier på
landets advokatbyråer.

FORTBILDNING
Advokatsamfundet genomförde sammanlagt 63
fortbildningskurser och konferenser – varav 25
kostnadsfria – med sammanlagt 1 952 deltaga
re. Det var en minskning jämfört med föregåen
de år vad gäller antalet kurstillfällen (70 stycken
år 2016) och antalet deltagare i dessa katego
rier (2 230). Minskningen berodde som tidigare
nämnts i första hand på att utbildningarna avse
ende penningtvättslagen pausades i väntan på ny
lagstiftning.
Satsningen inom asyl- och migrationsrätt, i
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samarbete med Migrationsverket, fortsatte med
kursserien Asyl- och migrationsrätt i praktiken
1–3 samt flera kurser om den tillfälliga »begräns
ningslagen« avseende uppehållstillstånd.
Advokatsamfundets ledarskapsprogram ge
nomfördes på nytt, för första gången i samarbe
te med Handelshögskolan Executive Education.
Ledarskapsprogrammet blev fulltecknat och fick
mycket höga betyg i utvärderingen.

KOSTNADSFRIA KURSER
Advokatsamfundet fortsatte under året med det
uppskattade utbudet av kostnadsfria kurser och
ämnena Advokatetik och god advokatsed samt
Stresshantering och ett hållbart arbetsliv. Sam
manlagt genomfördes 25 kostnadsfria kurser i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Kurserna fick
fortsatt höga betyg i utvärderingarna.
På de öppna kurserna om advokatetik deltar
sedan länge främst biträdande jurister som står
i begrepp att gå upp i examen i advokatetik, och
som därför har specifika frågor. Det var också
skälet till att en andra version av kursen för ad
vokater infördes.
Den senare versionen fokuserar, förutom själva
regelverket, också på advokatetiska frågor som
en advokat kan stöta på i yrket och hur ett disci
plinärende behandlas. n
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Fortsatt solid
– 2017 i
S
Jonas Hultgren,
ekonomichef

veriges advokatsamfund och dess dotterbo
lag Sveriges Advokaters Service AB, SASAB,
har en god ekonomi. Koncernen omsatte un
der verksamhetsåret 116,1 Mkr, vilket motsvarar
en ökning med 3,5 Mkr eller 3,1 procent jämfört
med 2016.
Den mycket stora tillväxten av antalet biträ
dande jurister under året och den tilltagande rör
ligheten i kåren bidrar till intäktsökningen.
Under 2017 beviljades 385 nya advokater in
träde i samfundet, vilket är på en fortsatt hög
nivå. Antalet ledamöter som utträdde under året
uppgick till 277. Detta är fler än under något ti
digare år.

Antalet nyanställda biträdande jurister över
steg för första gången 700.
Årets resultat uppgår till knappt 4,3 Mkr.

AVGIFTER
Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinan
sierat. Advokatsamfundets fullmäktige beslutar
om avgifternas storlek. Under året var årsavgif
ten och serviceersättningen oförändrade, 5 800
kronor respektive 6 800 kronor. Huvuddelen av
serviceersättningen, 5 750 kronor, utgör premien
i den obligatoriska ansvarsförsäkringen.
Avgifterna exklusive ansvarsförsäkringspre

AVGIFTSUTVECKLINGEN I PROCENT 1992–2017, MED HÄNSYN TILL KPI-FÖRÄNDRING

Obligatoriska
försäkringar
+28 %
Avgifter
+4 %
Avgifter
exkl.
försäkringar
−9 %
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ekonomi
sammanfattning
mier minskade, med hänsyn tagen till förändring
en av KPI, med 9 procent jämfört med 1992.
I absoluta tal var avgifterna i nivå med avgif
terna 2001. Årsavgifter och serviceersättningar
utgjorde 72,8 procent av intäkterna (72,8 pro
cent). Fjolårets siffror anges inom parentes. Års
avgifterna och serviceersättningarna ökade med
drygt 2,5 Mkr eller 3,1 procent.

Dessa ökade med drygt 2,8 Mkr eller 13,6 pro
cent till följd av ett ökat antal kurstillfällen, inte
minst inom advokatexamen. Kostnaderna för
försäkringspremierna ökade med nära 0,9 Mkr
till följd av den stora tillväxten av biträdande ju
rister. Kostnaderna för avskrivningar ökade med
knappt 0,5 kr eller 141 procent hänförliga till in
vesteringar i ny serverpark och ny telefonväxel.

ÖVRIGA INTÄKTER

FÖRSÄKRINGAR

Kursverksamhetens intäkter ökade med drygt 1,0
Mkr eller 4,1 procent. Efterfrågan på kurser till
advokatexamen är fortsatt hög och kursutbudet
inom fortbildningen ökade under året. Kursverk
samhetens intäkter utgjorde 22,3 procent (22,1
procent) av de totala intäkterna. Annonsintäkter
na från tidskriften Advokaten utgjorde drygt 2,1
Mkr vilket motsvarade 1,8 procent (1,7 procent).
Annonsintäkterna ökade glädjande nog förra året
med nära 0,3 Mkr eller 14,4 procent. Tidskriften
mottog också detta år ett mycket generöst bidrag
från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond
om 1,8 Mkr (1,8 Mkr).

Försäkringsbolaget Zurich har varit försäkrings
givare för den obligatoriska försäkringen under
ett treårsavtal för perioden 2015–2017. Försäk
ringen omfattar anspråk upp till 3 Mkr per ska
da, jurist och år. Zurich har under 2017 även haft
uppdraget som försäkringsgivare i den frivilliga
tilläggsförsäkringen som Advokatsamfundet er
bjuder. Försäkringen, tecknad med ettårsavtal,
omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet
3–50 Mkr.
Zurich har fått förnyat förtroende som för
säkringsgivare för åren 2018–2020 för såväl den
obligatoriska ansvarsförsäkringen som den frivil
liga tilläggsförsäkringen. Bägge försäkringarna är
nu tecknade med treårsavtal med samma premier
för alla tre åren.

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick till 111,4 Mkr, en
ökning med 3,1 Mkr eller 2,8 procent. Ökning
en förklaras främst av ökade kurskostnader.
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Förenklad årsredovisning för
Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater
och biträdande jurister senast den 15 mars 2018. (Alla belopp i tkr)

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att
årets resultat
3 184
jämte balanserade medel
19 966
tillhopa
23 150
balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN

ADVOKATSAMFUNDET

				
2017-01-01–
2016-01-01–
2017-01-01–
2016-01-01–
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2016-12-31
				
Intäkter
116 073
112 604
37 820
37 430
				
Externa kostnader
−77 938
−75 906
−12 688
−14 226
Personalkostnader
−31 349
−31 085
−20 503
−20 848
Avskrivningar
−1 802
−1 333
−1 443
−1 110
Summa rörelsens kostnader
−111 089
−108 324
−34 634
−36 184
				
Rörelseresultat
4 984
4 280
3 186
1 246
				
Finansiella poster
−136
−119
−2
−2
Skatt
−580
−833		−136
			
Årets resultat
4 268
3 328
3 184
1 108
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Sveriges advokatsamfund 2017
Fördelning
intäkter 2017
l Årsavgifter 
27 %
l Serviceersättningar 45 %
l Kursintäkter 
22 %
l Tidskriften 
2%
l Övriga intäkter 
3%

BALANSRÄKNING

KONCERNEN

Fördelning
kostnader 2017
l Personalkostnader 28 %
l Kontorskostnader
5%
l Rese- och sammanträdeskostnader
3%
l Kurskostnader
21 %
l Tidskriften	
3%
l O bligatoriska
försäkringar
33 %
l Fastigheten
2%
l Avskrivningar
2%
l Övriga kostnader
3%

ADVOKATSAMFUNDET

				
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2016-12-31
				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar
20 009
19 128
18 236
17 672
Omsättningstillgångar
49 896
46 187
15 149
12 234
Summa tillgångar
69 905
65 315
33 385
29 906
				
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Annat eget kapital
54 458
51 130
25 375
24 267
Årets resultat
4 268
3 328
3 184
1 108
Summa eget kapital
58 726
54 458
28 559
25 375
				
Avsättningar
1 305
1 180
574
500
Kortfristiga skulder
9 874
9 677
4 252
4 031
Summa eget kapital och skulder 69 905
65 315
33 385
29 906
				
Ställda säkerheter
inga
inga
inga
inga
Ansvarsförbindelser
inga
inga
inga
inga
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l INTERNATIONELLT
l STOCKHOLM HUMAN
RIGHTS AWARD
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INTERNATIONELLT

Det internationella
D
Johan Sangborn,
ställföreträdande
chefsjurist

et internationella arbetet har under lång
tid varit högt prioriterat för Advokatsam
fundet. Ett internationellt engagemang är
inte enbart viktigt för att kunna påverka rätts
utvecklingen inom EU, utan även för att natio
nellt kunna bevaka intressen rörande advokatrol
len och upprätthålla advokatetiska kärnvärden.
Ett långsiktigt och initierat internationellt enga
gemang, liksom goda kontakter och ett väl funge
rande samarbete med andra länders advokatsam
fund och internationella advokatorganisationer,
krävs för att effektivt och framgångsrikt kunna
påverka advokatens vardag på bästa sätt.
Människor, tjänster och varor rör sig i dag mel
lan länder i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Landsgränser har på många sätt kommit att sud
das ut. Detta har gett både positiva och negati
va effekter. Juridiken har fått anpassas därefter
och har kommit att bli gränsöverskridande i allt
större utsträckning. I Sverige berörs och styrs vi
numera ofta av beslut och lagstiftning som fat
tas inom Europeiska unionen och det internatio
nella samfundet. Ett internationellt engagemang
och ett väl fungerande internationellt samarbete

är mot den bakgrunden avgörande också för att
kunna påverka den lagstiftning som fattas av an
dra än vår egen lagstiftande församling.
Även en samhällsutveckling där vi återkom
mande blir påminda om terrorism och annan
grov organiserad brottslighet med ofta repressiva
nationella och europeiska lagstiftningsåtgärder
som följd, sammantaget med ett ökat utbyte av
juridiska tjänster över landsgränserna och en allt
öppnare juridisk tjänstemarknad med ett starkt
konsumentintressefokus, gör det nödvändigt att
aktivt delta i det internationella samarbetet för
att kunna bibehålla våra advokatetiska kärnvär
den och upprätthålla den unika ställning som
advokater har och måste ha i den demokratiska
rättsstaten. Till detta kommer att det internatio
nella arbetet är av avgörande betydelse för att vi i
Sverige ska kunna vidmakthålla vårt snart smått
unika oberoende, vår självreglering och tillsyn.
Att proaktivt agera internationellt har därför bli
vit allt viktigare för att förhindra inskränkningar
i våra advokatetiska kärnvärden och försämrade
verksamhetsvillkor för svenska advokater.
Advokatsamfundets internationella arbete be

CCBE SPELAR EN VIKTIG ROLL
Mycket av Advokatsamfundets
arbete på det europeiska planet
bedrivs inom CCBE (COUNCIL
OF BARS AND LAW SOCIETIES
OF EUROPE) ,

som är en sammanslutning av huvudsakligen
EES-medlemsstaternas nationella advokatorganisationer.
CCBE, som grundades 1960,
består i dag av 45 nationella
medlemsorganisationer. Sammantaget företräder CCBE mer
än 1 miljon europeiska advokater. Den svenska CCBE-delegationen har under året bestått
av advokaten Jan E. Frydman,
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delegationschef, ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn, informationstjänsteman,
samt generalsekreteraren Anne
Ramberg som ständig medlem.
Under 2017 har arbetet
inom CCBE särskilt kommit att
inriktas på bland annat fri rörlighet för advokater, dataskydd
och it-säkerhet, AI, migration,
övervakning och tvångsmedel,
grundläggande fri- och rättig
heter samt rättssäkerhetsfrågor.
Några andra frågor som har
behandlats under året är
frågor kring den omfattan-

IBA ARBETAR GLOBALT
de och ständigt föränderliga
penningtvättsregleringen och
annan lagstiftning som ålägger
advokater informationsskyldighet i strid med advokatetiska
kärnvärden, förbättrade processuella rättigheter för misstänkta med mera.
För mer ingående information
om CCBE och det arbete som
bedrivs hänvisas till www.ccbe.
eu, liksom den information
om CCBE:s aktuella arbete
(CCBE-Info) som publiceras
varje månad i Advokatsamfundets nyhetsbrev.

IBA (INTERNATIONAL BAR

är den största
globala sammanslutningen av
advokatorganisationer och enskilda advokater.
Drygt 80 000 individuella
advokater och cirka 190 advokatorganisationer i mer än 160
länder är medlemmar i organisationen.
IBA består av kommittéer
och arbetsgrupper som täcker
alla rättsliga områden, advokatetiska frågor och yrkesintressefrågor. IBA har även ett
särskilt institut för rättssäkerhet

A SSOCIATION)
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INTERNATIONELLT

arbetet 2017
drivs både på det nordiska, europeiska och in
ternationella planet och sker såväl genom eget
arbete som inom de ledande europeiska och in
ternationella advokatorganisationerna.
Det internationella arbetet under 2017 har, i
likhet med tidigare år, i stor utsträckning inrik
tats på rättssäkerhetsfrågor, migrationsfrågor
och frågor om rätten till advokat, men även frå
gor rörande socialt ansvarstagande och mänskli
ga rättigheter. I efterdyningarna av terrorattack
er såväl i vårt eget land som i andra länder inom
och utanför EU, med efterföljande debatt och lag
stiftningsinitiativ om ökad övervakning, hemliga
straffprocessuella tvångsmedel och en kriminali
seringsiver för att på olika sätt förhindra terro
rism, är det uppenbart att EU:s advokatorganisa
tioner gemensamt har en viktig roll att fylla som
vakthund för de rättsstatliga principerna och
grundläggande rättigheterna. Det är just i ett så
dant klimat av rädsla och otrygghet som det in
ternationella advokatsamarbetet är som viktigast
för att skydda rättssäkerheten och den enskildes
fri- och rättigheter både på det nationella och på
det internationella planet.

och mänskliga rättigheter (IBA
Human Rights Institute). Organisationen styrs av ett särskilt
råd med representanter från
samtliga medlemsorganisationer
(IBA Council).
IBA:s huvudsakliga målsättning är att utgöra ett forum
för informationsutbyte mellan
advokatsammanslutningar
världen över, att globalt stödja
advokaters oberoende och
övriga kärnvärden samt att stå
upp för grundläggande fri- och
rättigheter.
Mänskliga rättigheter, rätts-

Advokatsamfundet bedriver även internatio
nellt arbete på hemmaplan. Mot bakgrund av oli
ka europeiska lagstiftningsförslag under året har
Advokatsamfundet avgett ett stort antal remiss
yttranden, exempelvis i fråga om rättssäkerhet
och enskildas skydd mot statens maktutövning.
Advokatsamfundet har under året även deltagit
med sin expertis i ett flertal utredningsuppdrag
där lagstiftningsförslag med direkt inverkan på
advokatverksamhet har övervägts, till exempel
på penningtvättsområdet och det straffrättsliga
området samt rörande hemliga tvångsmedel med
mera.

S

om vanligt har året också präglats av en
mängd internationella besök. Delegationer
från de europeiska institutionerna och från
olika europeiska medlemsstater har välkomnats,
liksom företrädare för advokatorganisationer
och rättsväsenden från länder i hela världen, ex
empelvis Japan, Nepal, Kina, Vietnam, Ryssland,
Turkiet och USA.

säkerhet (rule of law), CSR
(business and human rights), advokaters oberoende och andra
kärnvärden samt yrkesintressefrågor av olika slag är några
av de frågor som varit särskilt
viktiga under 2017.
Sveriges advokatsamfund
representeras i IBA av generalsekreterare Anne Ramberg,
som bland annat även är vice
ordförande i IBA:s Human
Rights Institute och även ingår
i IBA:s nyinrättade arbetsgrupp
för strategiska frågor rörande
medlemskap i organisationen.
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johan sangborn

Stf. chefsjurist

Ställföreträdande chefsjuristen
Johan Sangborn ingår i IBA:s
Bar Issues Commission och är
ledamot av IBA:s Bar Executive
Committee. För ytterligare
information om organisationen
IBA och dess verksamhet, se
www.ibanet.org.
Sveriges advokatsamfund
samarbetar även med andra advokatsamfund inom ramen för

Det nordisk-baltiska sam
arbetet är också omfattande.
Samarbete sker även med
ILAC (INTERNATIONAL LEGAL
ASSISTANCE CONSORTIUM),
ECBA (EUROPEAN CRIMINAL BAR
ASSOCIATION), ABA (AMERICAN
BAR ASSOCIATION), AIJA (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
JEUNES AVOCATS), CEELI (CENTRAL EUROPEAN AND EURASIAN

CEEBA (CHIEF EXECUTIVES OF

LAW INITIATIVE INSTITUTE), ELI

EUROPEAN BAR ASSOCIATIONS)

(EUROPEAN LAW INSTITUTE)

och IILACE (INTERNATIONAL IN-

samt ICJ (INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS) , för att
nämna några.

STITUTE OF LAW ASSOCIATION
CHIEF EXECUTIVES) .
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

Stockholm Human Rights
Award tilldelades ICC
S

tockholm Human Rights Award, det nionde
i ordningen, överlämnades av H.M. Konung
Carl XVI Gustaf vid en högtidlig ceremoni
i Berwaldhallen den 20 november. Utmärkelsen
tilldelades Internationella brottmålsdomstolen
(ICC) för dess arbete för att främja internatio
nell rättvisa och stärka respekten för de mänskli
ga rättigheterna.
ICC är den enda permanenta internationella
brottmålsdomstolen i sista instans, och har man
dat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste
brotten som angår världssamfundet. Domstolen
inrättades när Romstadgan – den rättsliga grun
den för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli
2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Där
efter har antalet konventionsländer mer än för
dubblats och är för närvarande 123. Sedan 2002
har åklagarens kansli inlett tio offentliga brotts
utredningar och genomför för närvarande tio
preliminära förundersökningar om brott.
ICC:s främsta ämbetsmän, presidenten Sil

Fatou Bensouda,
Silvia Fernández
de Gurmendi
och H.M.
Konung Carl
XVI Gustaf vid
prisceremonin
i Berwaldhallen.
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via Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou
Bensouda och registratorn Herman von Hebel
tog emot utmärkelsen gemensamt.
Silvia Fernández de Gurmendi tackade för ut
märkelsen å hela den internationella brottmåls
domstolens vägnar och framhöll särskilt Sveriges
betydelse för tillkomsten av domstolen.
– Jag tackar ödmjukt för att få ta emot Stock
holm Human Rights Award 2017. Utmärkelsen
är ett viktigt erkännande för vårt arbete. Men vi
får inte ta det för givet, vi behöver världssamfun
dets stöd för att fortsätta domstolens arbete, sa
Silvia Fernández de Gurmendi vid prisceremonin.

M

ark Ellis, generalsekreterare i Internatio
nal Bar Association, IBA, talade senare
under ceremonin med Silvia Fernández
de Gurmendi, Fatou Bensouda och Herman von
Hebel om ICC:s utmaningar, framgångar, kritik
och framtid.
Chefsåklagare Fatou Bensouda berättade bland
annat att hon begärt att få öppna en formell ut
redning om påstådda krigsbrott i Afghanistan
som begåtts av USA-soldater och medlemmar av
underrättelsetjänsten CIA.

S

tockholm Human Rights Award instiftades
2009 av International Bar Association (IBA),
International Legal Assistance Consortium
(ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkel
sen delas ut varje år till en person eller organisa
tion som har gjort särskilt framstående insatser
för att stödja demokratisk utveckling och mänsk
liga rättigheter. n
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Internationella
brottmålsdomstolens främsta
ämbetsmän, registratorn Herman von Hebel,
presidenten Silvia Fernández
de Gurmendi
och åklagaren dr
Fatou Bensouda.
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SUMMERAT/YRKESINTRESSEN

ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER GÄLLANDE YRKESINTRESSEN UNDER 2017

Viktiga yrkesintressen
i fokus under året
Advokatsamfundet
genomförde 2017 flera
insatser för att bevaka advokaters yrkesintressen.
Rörligheten mellan advokatbyråer har ökat på senare år,
vilket medför en ökad risk för
intressekonflikter på grund av
övergång från en advokatbyrå
till en annan. För att byråerna
ska undvika sådana intressekonflikter har Advokatsamfundets styrelse under 2017 fastställt vägledningar om frågor
som uppkommer i samband
med anställning av biträdande
jurister och juristpraktikanter.
I vägledningarna finns beskrivet hur de kontroller, som den
nya byrån ska göra inför anställning av biträdande jurister
och juristpraktikanter, ska gå
till för att vara förenliga med
reglerna om tystnadsplikten.
För att minimera risken för att
rekryteringen leder till att den
nya byrån måste frånträda ett
pågående uppdrag på grund av
intressekonflikt krävs att både
den gamla byrån och den som
söker anställning lämnar information till den nya byrån.
NYA PENNINGTVÄTTS
LAGAR

Från och med den 1 augusti
2017 gäller den nya lagen
(2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering
av terrorism (PTL). Advokater omfattas liksom tidigare
av PTL när de deltar i vissa
finansiella transaktioner samt
företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning.
Advokatsamfundet fastställ-
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Advokatsamfundet fastställde den 1 september en ny vägledning för
advokater och advokatbyråer om den nya penningtvättslagstiftningen.
Karin Faxén Ågrup föreläste tillsammans med Johan Sangborn på
Advokatdagarna om den nya penningtvättslagen.

de den 1 september en ny
vägledning för advokater och
advokatbyråer om den nya
penning t vättslagstiftningen.
Dokumentet ger en vägledning till lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering
av terrorism samt till lagen om
registrering av verkliga huvudmän ur ett advokatperspektiv.
Under 2017 tillsatte Advokatsamfundets styrelse även
en arbetsgrupp för att utarbeta en vägledning för advokatbyråer kring EU:s nya dataskyddsförordning, som börjar
tillämpas den 25 maj 2018.

STARK KRITIK MOT
NY MODELL FÖR
TIMKOSTNADSNORM

Under hösten 2017 vidtog
Advokatsamfundet flera åt
gärder för att stoppa Justitiedepartementets förslag om
en ny modell för beräkning av
timkostnadsnormen.
Advokatsamfundet var
starkt kritiskt mot förslaget,
men regeringen gick ändå
emot samfundets kritik och
beslutade i november att timkostnadsnormen ska räknas
upp enligt en ny modell, läs
mer på sid 22. n

1 av 3 kvinnor utsatta
för sexuella trakasserier
I november 2017 publicerades
ett Metoo-upprop, #medvilkenrätt, undertecknat av tusentals
kvinnliga jurister till stöd för
de kvinnor som vittnat om en
tystnadskultur och sexuella trakasserier i branschen. Några av
Sveriges största advokatbyråer
uppgav samtidigt att de hade
haft problem internt med sexuella trakasserier och ofredanden.
Med anledning av Metoo-uppropet gjorde Advokatsamfundet
ett uttalande om att det är
mycket angeläget att advokatbyråerna med full kraft verkar
för att denna typ av oacceptabla
beteenden upphör. Både Advokatsamfundets ordförande
och generalsekreterare uppmärksammade frågan på olika
sätt, bland annat i tidskriften
Advokaten.
Advokatsamfundet genomförde även en enkätundersökning
riktad till kvinnliga advokater
och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier med anledning av uppgifterna som framkom i uppropet
#medvilkenrätt. En tredjedel
av de 1 621 svarande kvinnliga
advokaterna och biträdande
juristerna uppgav att de har
utsatts för sexuella trakasserier
under sin tid på en advokatbyrå.
13 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för sexuella
trakasserier under det senaste
året. Undersökningsföretaget
Novus slutsatser var att ju större byrå, desto mer påtagligt är
problemet.

Att vara advokat och
förälder går allt bättre
Under hösten 2017 genomförde
Advokatsamfundet tillsammans
med undersökningsföretaget
Novus en stor undersökning av
tillståndet i kåren och byråernas
situation. Liknande undersökningar har gjorts 2006 och 2012.
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Styrelsearvode ska
redovisas som inkomst

Undersökningen, som baserades på 2 757 webbintervjuer,
visade att en stor andel av kåren värdesätter möjligheten att
kombinera advokatyrket med
föräldraskap – och menar att
det går allt bättre. Advokaterna
svarade också att de trivs med
sina arbeten, värderar lön och
arbetsuppgifter högt och tror
på advokatyrkets framtid.
Advokatundersökningen
visade också tecken på att en
specialisering pågår inom branschen och att humanjuridiken
återtagit marknadsandelar.
Men Advokatsamfundets stora
undersökning av tillståndet i
kåren beskrev också att en stor
andel av kvinnliga advokater har
utsatts för sexuella trakasserier
någon gång under sin tid på
en advokatbyrå och att nästan
var fjärde advokat har utsatts
för hot med anledning av sitt
arbete.

Högsta förvaltningsdomstolen
fastslog i en dom den 20 juni
2017 att styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst.
Skatteverket lämnade i anledning av domen en rättslig vägledning och uttalade att verkets
tidigare ställningstagande att
under vissa omständigheter redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet inte längre kan
tillämpas. I anledning av detta
har en ansökan om förhandsbesked lämnats in till Skattenämnden avseende frågan hur
advokaters styrelsearvoden för
framtiden ska redovisas.

Reviderad vägledning
om insiderinformation

kningen
Fokus Advokatundersö
kningen
Fokus Advokatundersö

SÅ GJORDES
UNDERSÖKNINGEN

IT – ett
tveeggat svärd

Tre studier om advokaternas välmående har gjorts. De
presenterades 2006
och 2012 och i maj
2017. Den senaste
studien bygger på
en enkät med öppna
frågor som skickades ut till 5 056 aktiva advokater. 1 282
advokater i olika åldrar med olika verksamhetsinriktning
från hela Sverige
svarade på enkäten
om hur deras arbete
har förändrats och
om deras syn på
IT, effektivitet och
stress.
Syftet med studien
är att kartlägga
hur advokater som
yrkesgrupp och
individuellt upplever
att de påverkas av
informationsteknik
och stress. Studien
ska användas som
underlag för det
fortsatta arbetet
med att komma till
rätta med stressen
inom yrkesgruppen.

och tycker om sitt
Dagens advokater är engagerade
många stress och
arbete, men samtidigt upplever
Det är tydligt att IT-revolutionen
tycker att tempot ökat.
full kraft. IT-utvecklingen
nått advokatkåren med
och fritid.
påverkar advokatens arbetsliv
svärd. Det visar årets
Utvecklingen är ett tveeggat
mår.
hur Sveriges advokater
stora undersökning om
OCH MAGNUS ANDERSSON
KAMILLA KVARNTORP
MED FLERA
TEXT: TOM KNUTSON,
EKSTRÖM FOTO: ISTOCK
ILLUSTRATIONER: GUNVOR

är
är fortsatt så att advokaterna
med den senaste. Det
relativt
av hur de
sitt arbete och har en
en förra undersökningen
mycket engagerade, gillar
yrken så
mår presenteraMen liksom för andra
svenska advokaterna
hög upplevelse av stress.
påverkat
att de svenska
även globaliseringen
des 2006. Den visade
har IT-utvecklingen och
men
advokaterna var engagerade,
kåren.
aktuella
stor arbetsbörda
och ansvarig för den
samtidigt slet med en
Jens Näsström, psykolog
de yrdess har ITatt advokater är en av
och svåra ärenden. Sedan
undersökningen, konstaterar
och som
med full
IT i sitt dagliga arbete
revolutionen nått advokaterna
kesgrupper som använder
prodelar av samhället och
utsatta för stressrelaterade
styrka, liksom stora
studier har visat är extra
att studera
De smarta telefoär vanligt är det viktigt
många andra yrkesgrupper.
blem. Eftersom stress
till ökad
hos alla
i att motverka eller leder
nu finns de i stort sett
om IT spelar en roll
nerna fanns inte 2006,
lanserades i
och fritid.
generationen Iphone
stress i advokaters yrke
advokater. Den första
tydligt påhar i grunden
IT-utvecklingen
att
IT-utvecklingen
2008.
Näsström konstaterar
Sverige den 11 juli
av
utvecktillvaro. Han sammanfattar
tillvaro. I årets undersökning
verkat advokaternas
förändrat advokaternas
att den
vid advokaett tveeggat svärd och
har därför fokus lagts
lingen med att den innebär
hur advokaterna mår
den ökad
sätt. Å ena sidan skapar
och stress i arbetet.
påverkat kåren på olika
ters förhållande till IT
finns stora likheter
I den nu aktuella undersökningen
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Advokaten nr 5/2017.

Ökad tillgänglighet
– på gott och ont
Våren 2017 genomförde Advokatsamfundet en undersökning
om advokaters arbetssituation
med syfte att kartlägga hur
advokater som yrkesgrupp och
individuellt upplever att de
påverkas av informationsteknik
och stress. Enligt undersökningen, som uppmärksammades i
Advokaten nr 5, har it-utvecklingen tydligt påverkat advokaternas tillvaro. Generellt sett har
advokatkåren blivit effektivare,
samtidigt har något fler sömnproblem, är överengagerade,
och upplever att de har en stor
mängd arbetsuppgifter. Utmatt-

Danowsky fick pris för framstående insatser
På Advokatdagarna i november tilldelades advokat Peter
Danowsky Advokatsamfundets pris för framstående insatser
inom advokatyrket. I sitt tacktal talade han bland annat om sitt
yrkesliv och sina drivkrafter. Under åren 1999–2002 var Peter
Danowsky ordförande i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och 1999–2004 ordförande i redaktionskommittén för
tidskriften Advokaten. Han arbetade också med att ta fram
frågorna till den första advokatexamen och han har varit både
censor och examinator vid advokatexamen.
ning, sömnbesvär och kvantitativ
arbetsbelastning förekommer i
högre utsträckning hos kvinnliga
advokater. Förklaringen till den
ökade stressen är främst att
arbetsuppgifterna upplevs som
svårare samtidigt som tempot
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och kraven på tillgänglighet via
e-post och sms har ökat, visar
studien. Många advokater anser
dock att tekniken och tillgången
till e-posten är enbart positiv.
Merparten av dem är medelålders och äldre män.

I december fastställde Advokatsamfundets styrelse en
reviderad version av samfundets vägledning om frågor som
berör advokaters hantering
av insiderinformation. Den
nya versionen av vägledningen
tillkom med anledning av ny
lagstiftning och hade utarbetats
av advokat Erik Sjöman. Vägledningen tar upp olika frågor som
berör hantering av insiderinformation. Till vägledningen finns
en checklista om rutiner för
hantering av insiderinformation.
Dessutom finns exempel på hur
regler om handel med finansiella instrument och hantering av
insiderinformation kan se ut på
en advokatbyrå. n

Erik Sjöman.
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ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER GÄLLANDE RÄTTSPOLITIK UNDER 2017
Ministerbesök
hos Advokatsamfundet
I januari besökte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister
Anders Ygeman, statssekreterarna Catharina
Espmark och Charlotte
Svensson samt ett antal
av Justitiedepartementets tjänstemän Sveriges
advokatsamfund för att
diskutera och utbyta
information med Advokatsamfundets generalsekreterare, delar av
styrelsen och disciplinnämnden med flera.
Främre raden fr. v.: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne
Ramberg, inrikesminister Anders Ygeman och
Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

Kritik mot förslag om
anonyma vittnen
SVT rapporterade i februari att
669 huvudförhandlingar ställdes
in för att vittnen inte dök upp
under 2015. Det skapade en
diskussion om att vittnen ska
kunna ställa upp anonymt i rättegångar vid grova våldsbrott.
Advokatsamfundets Anne Ramberg var kritisk till förslaget om
anonyma vittnesmål.
– För det första tycker jag att
det är en urholkning av rättssäkerheten. Om man är misstänkt
för ett allvarligt brott, då måste
man få kunskap om vem det är
som till exempel pekar ut en, sa
hon till Sveriges Radio.
Inrikesminister Anders Ygeman
delade Advokatsamfundets åsikt
rörande anonyma vittnesmål.
– Jag tror att det är mycket
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svårt att förena det med de
rättssäkerhetsgarantier som vi
har i Sverige och de flesta andra
västländer. Däremot tror jag att
det finns andra åtgärder vi kan
vidta; vittnesskyddsprogram är
ett exempel, sa Anders Ygeman
i SVT-programmet Rakt på.
Advokatsamfundet menade
att samhället i stället för att
tillåta anonyma vittnen måste
komma åt grundorsaken till kriminaliteten i Sverige, de socio
ekonomiska problemen.

Debatt om nazisters
demonstrationstillstånd
I SVT:s Aktuellt den 11 september kommenterade Anne
Ramberg de krav som hade
framställts på att polisen borde
ändra villkoren för tillståndet till
nazistiska Nordiska motstånds-

rörelsens demonstration i närheten av synagogan i Göteborg
på den judiska högtidsdagen jom
kippur, försoningsdagen, den
30 september. Anne Ramberg
underströk att polisen enligt
grundlagen och övrig gällande
lagstiftning i sina tillståndsbeslut
inte får beakta några andra
faktorer än ordning, säkerhet
och trafik och att polisen ska
tillämpa lagen lika oberoende
av åsikterna hos den som söker
demonstrationstillstånd.
Med anledning om diskussionen om att ändra lagen så att
polisen skulle få rätt att väga in
andra faktorer i sina beslut om
demonstrationstillstånd framhöll Anne Ramberg att det inte
vore lämpligt att ändra lagen så
att polisen skulle bedöma vilka
politiska eller andra grupper som
skulle ha rätt att demonstrera.

– Om man ska hitta en lagstiftning som på något sätt
kommer åt det här är risken för
godtycke, för tillämpningssvårigheter, väldigt stor. Vilka grupper
är det då som inte kommer att
få demonstrera där de önskar?
Var går gränsen? Jag ifrågasätter
starkt att polisen ska göra sådana överväganden. I en framtid,
i en annan politisk kontext, kan
det få förödande konsekvenser,
sa Anne Ramberg.

»Falskt att påstå att
tiggeri är förbjudet«
I augusti skrev Anne Ramberg
tillsammans med sju jurister och
debattörer på DN Debatt att
tiggeri inte är förbjudet enligt
svensk lag, trots att det i debatten ofta påstås att svensk lag
innehåller ett förbud mot att
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tigga. De åtta ansåg bland annat
att Sverige har en allt annat än
stolt historia av diskriminering
och trakasserier mot just utsatta
romer samt att »mycket talar
för att rätten att be om ekonomisk hjälp i offentligheten skyddas av internationella normer
för mänskliga rättigheter, vilket
blir ett hinder mot att lagstifta
om förbud. I USA är det klarlagt
genom ett bindande domstolsavgörande att vädjan om stöd
är en del av yttrandefriheten.
Författningsdomstolar i Italien,
Kanada och Österrike har också
prövat frågan om tiggeriförbud
och funnit dessa otillåtna mot
bakgrund av det konstitutionella
rättighetsskyddet«.

Samfundet tog ställning
mot jourdomstolar
I oktober yttrade sig Advokatsamfundet över promemorian
En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande
i brottmål (Ds 2017:36). Promemorian innehåller förslag på ett
försöksprojekt med sikte på att
åstadkomma en snabbare lag
föring av vanliga mängdbrott.
Advokatsamfundet skrev i sitt
yttrande att samfundet inte har
någon erinran mot att brottmål
av okomplicerad natur handläggs
snabbt och smidigt – så länge
rättssäkerheten inte åsidosätts.
Men Advokatsamfundet är principiellt mot att införa särskilda
jourdomstolar, eftersom det
finns alltför stora risker för att
misstänktas rättssäkerhet då
inte kan upprätthållas.
Advokatsamfundet ansåg
också att vissa av förslagen är
tveksamma av konstitutionella
skäl och att vissa andra förslag
framstår som dåligt underbyggda. Samfundet framhöll att den
som misstänks för brott av de
slag som omfattas av försöksverksamheten måste garanteras
samma rättssäkerhetsgarantier
som normalt gäller vid utredning
om brott i alla avseenden.

Advokatsamfundet riktade under året skarp kritik mot 3:12-utredningens förslag. På Advokatdagarna talade Mattias Schömer och Magnus Larson om 3:12 och dess konsekvenser.

Samfundet påverkade samhällsdebatten
Under 2017 var Advokatsamfundet en aktiv
rättspolitisk instans som
uttryckte både ris och
ros mot flera förslag från
såväl regeringen som EU.
Regeringen tog intryck av
samfundets synpunkter i
flera frågor.
2017 inleddes med att en majoritet i riksdagens civilutskott
gick på Advokatsamfundets
linje och stoppade regeringens planer på att lagstifta om
kvotering till bolagsstyrelser.
Advokatsamfundet uttryckte i
sitt remissyttrande kritik mot
förslaget och menade att det

Uteslutning av advokater
som begår brott
Regeringen föreslog i en proposition att möjligheten att
utesluta en advokat ur Advokatsamfundet ska utvidgas.
Förslaget kom till efter begäran
från samfundet.
Regeringen föreslog att en
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skulle innebära långtgående
ingrepp i äganderätten och näringsfriheten som medför att
individer ska behandlas olika
utifrån kön.
Under året som följde diskuterades Välfärdsutredningens
förslag om vinstbegränsningar
för välfärdsbolag flitigt i den
svenska samhällsdebatten.
Advokatsamfundet riktade i
sitt remissyttrande allvarlig
kritik mot regeringens förslag
om vinstbegränsningar och
menade att det finns en
uppenbar risk att förslaget
strider mot grundläggande
rättigheter i regeringsformen,
Europakonventionen och
advokat som genom att begå
brott utanför verksamheten
visar sig uppenbart olämplig att
vara advokat ska uteslutas ur
samfundet. Enligt regeringen är
syftet med förslaget att bättre
säkerställa att advokater uppfyller kravet på lämplighet, och
att enskilda ska kunna räkna
med att den rättsliga hjälp som

de fria rörligheterna i EUrätten.
KRITISKT TILL 3:12UTREDNINGENS FÖRSLAG

Advokatsamfundet ställde sig
under 2017 även kritiskt till flera delar av 3:12-utredningens
förslag om bland annat förändrade skatteregler för delägare
i fåmansföretag. Det gällde
bland annat förslaget om höjt
takbelopp för utdelning och
kapitalvinst. I den senare lagrådsremissen tog regeringen
intryck av Advokatsamfundets
synpunkter på några av frågorna, men gick emot samfundets
förslag i andra delar. n
advokater tillhandahåller uppfyller högt ställda professionella
och etiska krav. Redan 2011
tog Advokatsamfundet initiativ
till en ändring och hemställde
hos regeringen att rättegångsbalkens regler om uteslutning
skulle ändras.
Lagändringarna trädde i kraft
den 1 januari 2018. n
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De medicinska åldersbedömningarna diskuteras flitigt under året. Även på Advokatdagarna, se bilden, uppmärksammades frågan.

Åldersbedömningar
i fokus för debatten
Efter den rekordstora flyktingströmmen till Sverige
2015 och 2016 påverkades
migrationsdomstolar, Migrationsverket och advokater kraftigt när ett stort
antal ansökningar skulle
avgöras förra året.
Antalet inkomna migrationsmål
till migrationsdomstolarna var
under 2017 mycket högt. Under
årets första halvår ökade antalet inkomna migrationsmål med
34 procent jämfört med samma
period 2016.
Migrationsdomstolarna
arbetade tillsammans med
Domstolsverket intensivt med
att möta måltillströmningen,
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bland annat genom att öka
bemanningen, flytta mål mellan
domstolar, säkerställa kompetens genom utbildningar i
migrationsrätt samt lösa utökat
lokalbehov.
Advokatsamfundets tidskrift
Advokaten beskrev under 2017
att målökningarna har påverkat
kvaliteten i myndigheternas
arbete, vilket i sin tur drabbat
offentliga biträden och deras
klienter.
MIGRATIONSVERKETS
NYA RUTINER

Flera advokater uppmärksammade i mars 2017 Advokatsamfundet på Migrationsverkets nya
rutiner för medicinska ålders-

bedömningar, och samfundet
konstaterade att de rutiner som
tillämpades stod i strid med
både Migrationsverkets rättsliga
ställningstagande och det migrationsrättsliga regelverket. Anne
Ramberg påtalade synpunkterna
till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik, och
fick i början av april svar, där
han tydliggjorde Migrationsverkets rutiner rörande medicinska
åldersbedömningar. Utifrån detta svar kunde det konstateras
att Migrationsverkets ledning
och Advokatsamfundet var
överens om vikten av att de
principer som ska genomsyra
en rättssäker asylprocess också
följs i det praktiska arbetet.

Anne Ramberg framförde
senare under året kritik i olika
medier mot Rättsmedicinal
verkets åldersbedömningar
av ensamkommande barn
och unga. Hon framhöll bland
annat att frågan är svår, men
att metoden som går ut på att
röntga handleder och knäleder
är alltför osäker eftersom den
uppgetts ha tio procents felmarginal.
Ramberg betonade även att
åldersbedömningarna väger
för tungt i Migrationsverkets
beslut, med tanke på deras
otillförlitlighet, och menade att
verket ska göra en helhetsbedömning och beakta alla omständigheter. n
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ETT URVAL AV ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017
Anne Ramberg rankades
högt på olika listor
På den internationella
kvinnodagen
den 8 mars listade tidningen
Expressen 100
kvinnor som
varit förebilAnne Ramberg.
der eller på
annat sätt stuckit ut sedan den
8 mars året dessförinnan. Anne
Ramberg hamnade på listans
16:e plats med motiveringen:
»Räds inte motvind och är en
principfast röst för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.«
Anne Ramberg utsågs även till
en av årets superkommunikatörer när Resumé i maj korade
Sveriges 150 superkommunikatörer. Ramberg kom på plats
110. I kategorin myndigheter,
organisationer och ideell sektor kom Ramberg på plats 17.
Toppade listan gjorde Antonia
Ax:son Johnson.

Advokatjourens verksamhet
Målet med Advokatjouren är
att på ett enkelt sätt via en
webbplats, som lanserades i
början av 2016, och mottagningar runtom i Sverige ge allmänheten information om advokater och advokattjänster.
Advokatjouren är även en
kostnadsfri mottagning där
advokater hjälper allmänheten
i cirka 15 minuter med en
första genomgång av problem
eller frågor. I början av 2018
finns mottagningen på närmare 50 platser runtom i Sverige, där allmänheten kan träffa
advokater som ställer upp på
sin fritid och utan ersättning.
Advokatjourens webbplats
innehåller sökfunktioner för
att hitta rätt advokat i Sverige
och Europa samt tips och råd
om vad man bör tänka på
inför mötet med en advokat.
På webbplatsen finns även
information om advokatens

roll och om att advokaternas
arbete utförs inom ramen
för lag och etiska regler som
bland annat ska skydda klientens intressen, samt att alla
svenska advokater står under
tillsyn av Advokatsamfundet.
Dessutom finns information
om advokatens skyldigheter
och i vilka fall det finns en rätt
att få en advokat bekostad av
staten. Webbplatsen erbjuder
även artiklar om vardagsjuridiska frågor som är skrivna
av advokater, bland annat om
vad man ska tänka på avseende testamente eller köp av
hus vid flytt utomlands, hur
processförfarandet ser ut vid
domstol i mål om vårdnad,
boende och umgänge samt
vad som är viktigt att veta när
man köper begagnade varor.
Advokatjouren finns på
https://advokatjouren.
advokatsamfundet.se

Christer Danielsson
valdes till ny ordförande
Vid Sveriges
advokatsamfunds fullmäktigemöte
den 15 juni
valdes Christer
Danielsson,
Stockholm, till
Christer
ny ordförande Danielsson.
i Advokatsamfundet. Till vice ordförande
valdes Eva-Maj Mühlenbock,
Stockholm. Därmed kulminerade den diskussion som hade
varit i ordförandefrågan under
våren, bland annat i tidskriften
Advokaten och på vissa av avdelningarnas årsmöten.
Det fanns två förslag till var
och en av ordförande- och vice
ordförandeposterna. Advokatsamfundets valberedning hade
föreslagit att Lena Frånstedt
Lofalk skulle väljas till ordföran-

Leif Ljungholm, Malmö. Biörn
Riese, Stockholm, valdes till ny
ledamot i disciplinnämnden.

Ståhle fick samfundets
journalistpris
Mathias Ståhle,
kriminalreporter på Eskils
tuna-Kuriren,
tilldelades
Advokatsamfundets journalistpris 2017. Mathias Ståhle.
Han mottog
priset vid Advokatsamfundets
fullmäktigemöte den 15 juni i
Stockholm.
Journalistpriskommitténs
motivering löd: »Mathias Ståhle
har under många år utmärkt
sig som skicklig och orädd
grävande reporter på Eskilstuna-Kuriren. Han har gjort flera
uppmärksammade kriminaljournalistiska granskningar. Ståhle
har också genomlyst politisk
extremism, nu senast den
främlingsfientliga organisationen
Granskning Sverige. Mathias
Ståhles arbete karakteriseras av
mod, integritet och uthållighet.
Ståhle besitter därtill en imponerande förmåga att resonera
och samtala även med dem han
synar allra tuffast.«

Advokat blev
nytt justitieråd

de och Tobias Fälth till vice ordförande. Efter sluten votering
med röstsiffrorna 37 mot 24
stod det klart att fullmäktigemötet hade valt det alternativa
förslaget, Christer Danielsson
och Eva-Maj Mühlenbock. En
röst var blank och en var ogiltig.
Nya ledamöter i Advokat-
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samfundets styrelse i övrigt är
Åsa Erlandsson och Mia Edwall
Insulander, båda Stockholm,
samt Erik Sjöman, Malmö.
Fullmäktige valde Börje Samuelsson, Helsingborg, till ny ordförande i Advokatsamfundets
disciplinnämnd. Till ny vice ordförande i disciplinnämnden valdes

I mars utsågs Helena Rosén Andersson till justitieråd i Högsta
förvaltningsdomstolen. Helena
Rosén Anderssons yrkesbakgrund rymmer uppdrag som
advokat med särskild inriktning
mot offentlig upphandling.
Hon har även erfarenhet av
arbete som rättssakkunnig i
Finansdepartementet och som
utredningssekreterare i flera
statliga utredningar, bland annat
Informationsutbytesutredningen
och Upphandlingskommittén.
Helena Rosén Andersson tillträdde som justitieråd i oktober
2017. n
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Det livaktiga växelspelet och
värdet av att följa med i sin tid

A
Tom Knutson,
chefredaktör och
informations
ansvarig

rbetet på redaktionen med att skapa var
je utgåva av tidskriften, lägga ut dagliga
webbnyheter, sända nyhetsbrev, sköta de
sociala medierna, skicka pressmeddelanden, pro
ducera verksamhetsberättelser och böcker, är milt
sagt omväxlande, oftast roligt, ibland omtumlan
de men ytterst sällan långtråkigt. Värvet innebär
ett livligt växelspel med omvärlden, där vi på re
daktionen följer och beskriver omvärldens snabba
förändring och hur den påverkar advokatyrket,
och även hur advokater själva är aktiva i det stän
digt pågående utvecklingsarbetet av sitt yrke.
En genomgång av årets utgåvor av Advoka
ten visar att globala trender, som digitalisering
en, med full kraft nu når de svenska advokaterna.
Lika tydligt märks andra trender som urbanise
ringen, där landsorten avfolkas på såväl advoka
ter som andra professionella aktörer. Ytterligare
en tydlig utveckling är att det rått en högkon
junktur; arbetsmarknaden för unga advokater
och biträdande jurister är den bästa, sett ur ett
arbetstagarperspektiv, på många år.

hang. Och i takt med ett ständigt ökande digitalt
brus blir tryckta kvalitetsmedier allt mer relevan
ta. Samtidigt kan man konstatera att få redaktio
ner i dagens medielandskap mäktar med att göra
den typen av redaktionella satsningar som åter
finns i Advokatens Fokus.
Som ett led i utvecklingsarbetet av tidningen
genomfördes en redesign av Advokaten under
2017. Och från och med nummer 1 2018 fick tid
skriften ny form och nytt papper. Att tidningar
och tidskrifter görs om och utvecklas är en na
turlig del i deras utveckling för att följa med hur
deras innehåll och omvärld utvecklas. Senast en
större tidningsomgörning genomfördes av tid
skriften var 2009. Sedan dess har mycket hänt
inom både tryckta och digitala medier.
Tanken med nya Advokaten är att den ska upp
levas som modern och samtidigt klassisk, och ha
en tydligare tidskriftskaraktär. Allt för att följa
med och påverka sin tid på bästa sätt.
tom knutson

Chefredaktör och informationsansvarig

D

et är glädjande att se hur väl nischade tid
ningar som Advokaten fortsätter att att
rahera läsare och annonsörer. Det kanske
inte är så konstigt eftersom just tryckta medier
lämpar sig särskilt väl för att skildra viktiga frå
gor och ämnen och sätta dem i ett större samman

Årets upplaga av verksamhetsberättelsen
trycks i en rekordstor upplaga, 13 000 exemplar.
Förutom att den skickas till alla advokater och
biträdande jurister används den även i Advokat
samfundets kursverksamhet. DS.
PS.

ADVOKATENS REDAKTION/SAMFUNDETS INFORMATIONSAVDELNING
Gör och leder arbetet med att
producera, driva och utveckla:
l Tidskriften Advokaten
l Samfundets och tidskriftens
webbplatser
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Nyhetsbrev, cirkulär, utskick
Sociala medier
l Pressmeddelanden
l Advokatsamfundets verksamhetsberättelse

Bokproduktioner
R iktade tematidningar och
bilagor
l B roschyrer och informationsblad

l

l

l

l

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER
 er Claréus, hovrättsråd,
P
Svea hovrätt
2. Måns Molander, Sverigechef,
Human Rights Watch
1.
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”Någonstans tar lagboken slut. Då blir frågan bland annat om domaren har
uppträtt lämpligt eller olämpligt i rättssalen.”
Johan Hirschfeldt

”Rättsstaten är bräcklig och det tar lång tid att bygga upp den, men den kan
raseras snabbt.”
Iain Cameron, professor

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

”Jag tror det vore värdefullt om det blev en kvinna som blev ordförande för
samfundet för andra gången på mer än 125 år.”
Claes Zettermarck

Sveriges advokatsamfund
NUMMER 1 2017 ÅRGÅNG 83

Fokus:
Artificiell
intelligens
– redan på
svenska byråer

NUMMER 2 2017 ÅRGÅNG 83

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 3 2017 ÅRGÅNG 83

Fokus:

Tingsrättsreformen
ritar om Advokatsverige
Fokus:

Stockholm Human
Rights Award:

Mary
Robinsons
kamp för ökad
global klimaträttvisa
Lena Frånstedt Lofalk
föreslås bli ordförande

Skarp kritik
mot NFC

Gästkrönikör:
Per Claréus, hovrättsråd

Ver ksamhetsberättelse 201

6

Strid om ordförandeposten i samfundet

IMM:s arbete
mot korruption

Gästkrönikör: Måns Molander,
Sverigechef Human Rights Watch

Framtidens
obeståndsrätt
ska ta form
Migrationsverkets
rutiner kritiseras

Ordförandeposten het
fråga på årsmötena

Gästkrönika: Nils
Öberg, generaldirektör

”Det här målet är en utmaning för hela rättssamhället.”
Johan Eriksson, försvarare för misstänkte terroristen Rakhmat Akilov

”Att säga sin mening generellt sett i en sakfråga är att visa respekt. Att inte
säga något och avstå från konflikt är respektlöst.”
Stefan Strömberg

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 4 2017 ÅRGÅNG 83

NUMMER 5 2017 ÅRGÅNG 83

Fokus:
Skiljeförfaranden

Advokatundersökningen:

Så mår
advokaterna

Så ska
den hårdnande
konkurrensen mötas
Förteckning ska föras över juristpraktikanters uppdrag och klienter

Rakelkonferens
lockade många

Gästkrönikör:
Dick Harrison

Ökade möjligheter att
utesluta advokater föreslås

Mottagare av samfundets
journalistpris har utsetts

Gästkrönikör:
Johannes Forssblad

”Jag tror att processen har varit bra för samfundet.”
Advokatsamfundets nya ordförande Christer Danielsson

”Att införa advokatexamen var oerhört värdefullt för advokatkårens kvalitet.”
Disciplinnämndens nya ordförande Börje Samuelsson

”Vårt uppdrag är inte att pröva hur sjuk någon är, det är läkarnas. Det vi be
dömer är möjligheten att arbeta.” Ann-Marie Begler, Försäkringskassan

”Om något inte är bra då tillsätter man en utredning sedan ändrar man lagen,
då får man ordning och reda.”
Anna Skarhed, justitiekansler

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND
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TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 6 2017 ÅRGÅNG 83

NUMMER 7 2017 ÅRGÅNG 83

NUMMER 8 2017 ÅRGÅNG 83

NUMMER 9 2017 ÅRGÅNG 83

Fokus: Hemlig
dataavläsning

Fokus: Vårdnadsmål

Så kan tvisterna
bli mindre
infekterade
Nya lagar om
penningtvätt

Asylansökningar
skapar stor press

Gästkrönikör: Mathias Ståhle,
årets journalistpristagare

Fokus:
De ungas arbetsmarknad

Kampen
om talangerna
ICC tilldelas Stockholm
Human Rights Award

Förslag om timkostnadsnorm får hård kritik

Gästkrönikör: Gudrun
Antemar, lagman

Fokus:
Digitala rättskällor

Nya krav ställs
på advokaterna
Styrelsearvode ska redovisas
som inkomst av tjänst

Domstolar och
krypterad e-post

Gästkrönikör:
AnnMarie Begler

Fler än någonsin
på Advokatdagarna
Ny timkostnadsnorm
fastställd – trots kritik

ICC tog
emot SHRA

Gästkrönikör: Fredrik Bergman,
chefsjurist, Centrum för rättvisa

TIDSKRIFTEN ADVOKATENS TOTALA UPPLAGA ÄR 9 850 EXEMPLAR PER UTGÅVA.
DEN MEST OMFÅNGSRIKA UNDER ÅRET, NR 9/2017, INNEHÖLL 84 SIDOR.
TIDSKRIFTENS WEBBPLATS HADE UNDER ÅRET 136 290 BESÖK,
181 761 SIDVISNINGAR, 498 SIDVISNINGAR PER DAG SAMT 108 121 UNIKA BESÖKARE.

 ils Öberg, generaldirektör,
N
Kriminalvården
4. Dick Harrison, professor i
historia vid Lunds universitet
och författare
3.

5.

Johannes Forssberg, frilans
skribent och trainee på
Centrum för rättvisa
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 athias Ståhle, journalist
M
Eskilstuna-Kuriren, årets
journalistpristagare
7. G udrun Antemar, lagman,
Stockholms tingsrätt
6.

 nn-Marie Begler, general
A
direktör, Försäkringskassan
9. Fredrik Bergman, chefsjurist,
Centrum för rättvisa
8.
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INFORMATIONSARBETET

Statistik webb, nyhetsbrev med
Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 9,6 procent under 2017.
Antalet besökare ökade med 12 procent.

TOTALT 2017 FÖR
ADVOKATSAMFUNDETS WEBBPLATSER
879 883 besök under året
2016: 802 192 besök
3 002 305 sidvisningar
2016: 2 809 527 sidvisningar
505 880 unika besökare
2016: 450 375 unika besökare

ADVOKATSAMFUNDETS
SVENSKA WEBBPLATS
589 370 besök under året
2016: 581 734 besök
1 615 besök/dag
2016: 1 589 besök/dag
2 488 159 sidvisningar under året
2016: 2 406 573 sidvisningar
6 817 sidvisningar/dag
2016: 6 575 sidvisningar/dag
280 780 unika besökare
2016: 283 883 unika besökare
Flest besök
65 964 besök under mars 2017
5 151 besök den 14 november 2017

ADVOKATSAMFUNDETS
ENGELSKA WEBBPLATS
96 356 besök under året
2016: 42 264 besök
264 besök/dag
2016: 115 besök/dag
212 277 sidvisningar under året
2016: 103 818 sidvisningar
582 sidvisningar/dag
2016: 284 sidvisningar/dag
69 564 unika besökare
2016: 29 615 unika besökare
Advokat
akademiens
webbplats togs
i drift den
13 december
2017.
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Flest besök
10 364 besök under oktober 2017
705 besök den 23 februari 2017

ADVOKATAKADEMIEN
2 788 besök 13–31/12
147 besök/dag
12 043 sidvisningar 13–31/12
634 sidvisningar/dag
2 079 unika besökare 13–31/12
Flest besök
715 besök den 13 december 2017

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
136 290 besök under året
2016: 141 018 besök
373 besök/dag
2016: 385 besök/dag
181 761 sidvisningar under året
2016: 187 046 sidvisningar
498 sidvisningar/dag
2016: 511 sidvisningar/dag
108 121 unika besökare
2016: 109 489 unika besökare
Flest besök
22 936 besök under november 2017
3 295 besök den 9 november 2017

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS
WEBBPLATS PÅ SVENSKA
1 497 besök under året
2016: 1 667 besök
4 besök/dag
2016: 5 besök/dag
3 053 sidvisningar under året
2016: 3 599 sidvisningar
8 sidvisningar/dag
2016: 10 sidvisningar/dag
1 209 unika besökare
2016: 1 362 unika besökare
Flest besök
543 besök under november 2017
152 besök den 20 november 2017
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mera 2017
STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS
WEBBPLATS PÅ ENGELSKA
738 besök under året
2016: 497 besök
2 besök/dag
2016: 1 besök/dag
1 477 sidvisningar under året
2016: 1 080 sidvisningar
4 sidvisningar/dag
2016: 3 sidvisningar/dag
580 unika besökare
2016: 401 unika besökare
Flest besök
238 besök under november 2017
60 besök den 20 november 2017

JURIDISKA BIBLIOTEKET
9 668 besök under året
2016: 10 007 besök
26 besök/dag
2016: 27 besök/dag
17 742 sidvisningar under året
2016: 20 560 sidvisningar
49 sidvisningar/dag
2016: 56 sidvisningar/dag
7 139 unika besökare
2016: 6 882 unika besökare
Flest besök
1 023 besök under september 2017
6 besök den 5 september 2017

HILDA
20 423 besök under året
2016: 22 140 besök
26 besök/dag
2016: 60 besök/dag
42 420 sidvisningar under året
2016: 48 746 sidvisningar
116 sidvisningar/dag
2016: 133 sidvisningar/dag
17 552 unika besökare
2016: 18 368 unika besökare
Flest besök
3 161 besök under februari 2017
495 besök den 9 februari 2017
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
5 403 besök
2016: 2 647 besök 1/6–31/12
15 besök/dag
2016: 12 besök/dag
15 846 sidvisningar
2016: 8 348 sidvisningar 1/6–31/12
43 sidvisningar/dag
2016: 39 sidvisningar/dag
3 631 unika besökare
2016: 1 488 unika besökare 1/6–31/12
Flest besök
580 besök under januari 2017
58 besök den 12 januari 2017

ADVOKATJOUREN
17 350 besök
2016: 4 089 besök 1/6–31/12
48 besök/dag
2016: 19 besök/dag
27 527 sidvisningar
2016: 10 064 sidvisningar 1/6–31/12
75 sidvisningar/dag
2016: 47 sidvisningar/dag
15 225 unika besökare
2016: 2 813 unika besökare 1/6–31/12
Flest besök
2 111 besök under november 2017
98 besök den 29 november 2017

ANNE RAMBERGS BLOGG
Sedan start den 16 maj 2011: 517 005 visningar
År 2017: 49 723 visningar
År 2016: 115 691 visningar
År 2017: 136 visningar/dag i medeltal
År 2016: 316 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS NYHETSBREV
Öppnade brev
SEPTEMBER 2017:
NOVEMBER 2017:
DECEMBER 2017:

4 054 av 7 923 sända 
3 914 av 8 028 sända 
4 243 av 8 044 sända 

(51 %)
(50 %)
(53 %)

(Procentsiffran anger andel öppnade brev av icke-studsade brev. Brev som
läses direkt i läsfönster i e-postprogram, mobiltelefon etc. utan att öppnas
räknas inte. Den verkliga andelen lästa brev är alltså högre än angivet.)
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Värdefull
mötesplats för
juridikintresserade
S

tiftelsen Juridiska biblioteket, grundat 1935,
omfattar drygt 50 000 volymer svensk och
utländsk litteratur. Här finns böcker, tidskrif
ter, rättsfallssamlingar, offentligt tryck och till
gång till svenska och nordiska rättsdatabaser.
Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk
och nordisk juridik. I stort sett all ny svensk juri
dik köps in och ett begränsat urval från Norden
och övriga länder. Litteratur köps även in efter
önskemål från användarna.
Biblioteket har också en omfattande samling
äldre juridik, svensk men även utländsk, främst
engelsk, tysk och fransk. På bibliotekets webb
plats finns mer information.
Biblioteket som ligger i Advokatsamfundets lo
kaler håller öppet dagligen 8.30–17.00 för alla
med juristexamen och juridikstudenter.

UTLÅN OCH BESÖK
Antalet besökare minskade under året – drygt
700 personer besökte biblioteket, medan bokut
låningen ökade – drygt 1 070 titlar lånades ut. Ju
ridikstudenter står, liksom tidigare år, för de fles
ta besöken.
Advokater och biträdande jurister verksam
ma i och utanför Stockholm utnyttjar också bibliotekets service men besöker mer sällan biblio
teket.
Förutom boklån expedierar biblioteket många
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artiklar och kortare utdrag ur böcker, något som
ökat mycket senaste åren.

INKÖP, KATALOG OCH WEBB
370 nya titlar köptes in. Katalogen utvecklas
kontinuerligt. Inte bara allt nyinköpt material ka
talogiseras utan alltfler äldre titlar är nu också
sökbara i katalogen, liksom ett stort antal fest
skriftartiklar som annars är svåra att hitta. Webb
katalogen som ligger fritt tillgänglig på nätet ut
nyttjas mycket och hade under året 46 500 besök.
9 668 besök noterades för bibliotekets webb
plats.

STIFTELSENS STYRELSE
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse som enligt
stadgarna har till ändamål att genom sin verksam
het främja rättsvetenskaplig forskning. Styrelsens
fem ledamöter utses av Sveriges advokatsamfund,
Juristföreningen i Stockholm, Föreningen för ut
givande av Svensk Juristtidning och Emil Heijnes
stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen
hade under året följande sammansättning: John
ny Herre, ordförande, Catharina Espmark, Gö
ran Lambertz, Anne Ramberg, Mårten Schultz.
bitte wölkert

Juridiska bibliotekets bibliotekarie
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JURIDISKA BIBLIOTEKET

Stiftelsen Juridiska biblioteket,
grundat 1935,
som finns i Advokatsamfundets
hus på Norra
Djurgården, har
en väl uppdaterad juridisk
boksamling. Under året besökte
drygt 700 personer biblioteket
och 1 070 titlar
lånades ut. Juridikstudenter står,
liksom tidigare
år, för de flesta
besöken.
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Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. Här är en
förteckning över de 135 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2017. Samtliga
remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

R-2017/1868	Promemorian

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella
situationer (Ds 2017:49)

R-2017/1514	Promemorian

R-2017/2128	Promemorian

R-2017/1883	Betänkandet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder

Förstärkt skydd för uppgifter av
betydelse för ett internationellt samarbete
för fred och säkerhet som Sverige deltar i
(SOU 2017:70)

Frekventa och omfattande
ärenden om utlämnande av allmän handling
(Ds 2017:37)

Brottsdatalag – kompletterande
lagstiftning (SOU 2017:74)

R-2017/1757	Promemorian

R-2017/2077	Betänkandet

R-2017/1731	Betänkandet

Miljötillsyn och sanktioner – en
tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)

R-2017/1640	Högsta

domstolens förslag till lagändringar
avseende domstolens sammansättning i utlämningsärenden

R-2017/2023	Delbetänkandet

Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

R-2017/1864	Betänkandet

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

R-2017/1664	Betänkandet

Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av
EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68)

R-2017/1859	Promemorian

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning
av Välfärdsutredningens förslag

Författningsändringar på
finansmarknadsområdet med anledning av
EU:s dataskyddsförordning

R-2017/1449	Promemorian

Regelförenkling för sjöfarten –
ändringar i fartygsregisterförordningen

R-2017/1890	Kommissionsförslag

om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det
framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

R-2017/1875

F örslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om en ram för det fria flödet av
icke-personuppgifter i Europeiska unionen
KOM (2017) 495

R-2017/1882	Promemorian

Förslag till tydligare krav på
clearingorganisationers hantering av operativa risker

R-2017/1534	Betänkandet

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en an
passning till EU:s dataskyddsförordning
(SOU 2017:66)

R-2017/1513	Promemorian

R-2017/1756	Promemorian

R-2017/1175	Betänkandet

R-2017/1536	Lantmäteriets

R-2017/1762	Promemorian

rapport Föreskriftsrätt om
gemensamma standarder för information i
grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport
Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21)

R-2017/1854	Promemorian

En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)
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R-2017/1652	Promemorian

R-2017/1745	Promemorian

Följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42)

Livstidsstraff för mord

(Ds 2017:38)

En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:41)

Detaljplanekravet
(SOU 2017:64)

Förslag om ändring av arvodesnivåer i Domstolsverkets föreskrifter
(DVFS 2016:15) om tolktaxa

R-2017/1225	Betänkandet

Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

R-2017/1709	Promemorian

med utkast till lagrådsremiss
Förstärkt följerätt

R-2017/1129	Energimarknadsinspektionens

rapport
2017:05, Ny modell för elmarknaden
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R-2017/1137	Promemorian

En ny ordning för redovis-

ningstillsyn
R-2017/1128	Betänkandet

Meddelarskyddslagen – fler
verksamheter med stärkt meddelarskydd
(SOU 2017:41)

R-2017/1540

 romemorian Förslag till ändringar i FinansP
inspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om
värdepappersfonder

R-2017/1328	Promemorian

En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

R-2017/0951	Promemorian

Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

R-2017/0793	Promemorian

Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13)

R-2017/1138	Promemorian

Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

R-2017/1185	Betänkandet

Amerikansk inresekontroll vid
utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

Lag om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

R-2017/1330	Kompletterande

promemoria till betänkandet SOU 2017:3 Ny dataskyddslag

R-2017/0911	Betänkandet

Bättre skydd mot diskriminering
(SOU 2016:87)

R-2017/1176	Promemorian

Elektroniska underskrifter av
domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

R-2017/1024	Betänkandet

Ny lag om företagshemligheter
(SOU 2017:45)

R-2017/1139	EU:s

dataskyddsförordning: Anpassade regler
om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull
och exekution

R-2017/1170	Promemorian

R-2017/1168	Departementspromemorian

En anpassning
till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar
(Ds 2017:26)

R-2017/1104	Betänkandet

Stärkt ordning och säkerhet i
domstol (SOU 2017:46)

R-2017/1121	Betänkandet

R-2017/1123	Promemorian

R-2017/1020	Betänkandet

R-2017/1021	Betänkandet

R-2017/1103	Betänkandet

R-2017/0906	Betänkandet

För dig och för alla
(SOU 2017:40)
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

R-2017/1105	Promemorian

Nya skatteregler för företags-

sektorn
R-2017/1506	Promemorian

Förslag till nya föreskrifter om
positionslimiter med anledning av Mifid II

R-2017/1109	Promemorian

Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

R-2017/1107	Promemorian

Uppdrag om den straffrättsliga
regleringen avseende obehörigt tillträde till
skyddsobjekt

R-2017/1116	Betänkandet

En ny kamerabevakningslag
(SOU 2017:55)

R-2017/1062	Promemorian

En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)
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Nya ungdomspåföljder

(Ds 2017:25)

Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm
Stärkt ställning för hyresgäster
(SOU 2017:33)
Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39)

R-2017/1022	Promemorian

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till
dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

R-2017/1108	Promemorian

Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

R-2017/1106	Promemorian

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet (Ds 2017:27)

R-2017/1226	Europeiska

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
import av kulturföremål

R-2017/0912	Betänkandet

Kvalificerad välfärdsbrottslighet
– förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
(SOU 2017:37)
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Advokatsamfundet anser forts.
R-2017/1218	Förslag

till nya föreskrifter (LIFS 2017:3) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism

R-2017/0814	Betänkandet

Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU 2017:25)

R-2017/1167	Kommissionens

förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM (2017) 335

R-2017/1174	Kompletterande

remissbehandling av utkast
till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottet

Så stärker vi den personliga
integriteten (SOU 2017:52)

förande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv
(SOU 2017:17)
R-2017/0436	Betänkandet

Straffprocessens ramar och
domstolens beslutsunderlag i brottmål – en
bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)

R-2017/0385	Betänkandet
R-2017/0792	Utkast

till lagrådsremiss Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

R-2017/0245	Promemorian

Elektronisk övervakning av
kontaktförbud (Ds 2017:1)

R-2017/0443	Promemorian

Genomförande av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

R-2017/1181	Betänkandet

R-2017/0612	Promemorian

Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

R-2017/0948	Betänkandet

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

R-2017/0799	Betänkandet

En omreglerad spelmarknad
(SOU 2017:30)

R-2017/0784	Departementspromemorian

Arbetsplats
inspektioner och höjd särskild avgift
(Ds 2017:16)

R-2017/0960	Promemorian

Förslag till nya föreskrifter
(LIFS 2017:2) om registrering av ombud

R-2017/0744	Betänkandet

Brottsdatalag (SOU 2017:29)

R-2017/0834	Promemorian

Sekretess hos domstol på konkurrensområdet

R-2017/0947	Betänkandet

Kvalitet i välfärden
(SOU 2017:38)

R-2017/0899	Domarnämndens

promemoria Begäran
om författningsändring avseende lagen
(2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

R-2017/1002	Promemorian

En amnesti för explosiva varor

R-2017/1019	Departementspromemorian

Skjutvapen och
explosiva varor – skärpta straff för de grova
brotten (Ds 2017:24)

R-2017/1063	Förslag

till föreskrifter om registrering av
verkliga huvudmän

R-2017/0821	Promemorian

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

R-2017/0517	Promemorian

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (Ds 2017:5)

R-2017/0518	Betänkandet

Om oskuldspresumtionen och
rätten att närvara vid rättegången – Genom-
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Se barnet! (SOU 2017:6)

R-2017/0444	Promemorian

Tillhandahållande av tekniska
sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

R-2017/0729

 romemorian Förslag till föreskrifter om åtP
gärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism

R-2017/0252	Promemorian

Ett aktivitetskrav för rätt att
överklaga vissa beslut om lov m.m.

R-2017/0426	Promemorian

Ytterligare verktyg för makro-

tillsyn
R-2017/0549	Förslag

till ändringar i Finansinspektionens
föreskrifter med anledning av Mifid II och
Mifir

R-2017/0494	Promemorian

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar (Ds 2017:2)

R-2017/0272	Betänkandet

Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3)

R-2017/0540	Promemorian

Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton

R-2017/0435	Promemorian

Ett ökat avgiftsuttag till resolu-

tionsreserven
R-2017/0003	Betänkandet

En översyn av lagstiftningen om
företagsbot (SOU 2016:82)

R-2017/0434	Narkolepsi

i det medicinska tabellverket –

Sjukdomar
R-2017/0243	Promemorian

Kompletterande förslag till
betänkandet En utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket (SOU 2016:49)
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R-2017/0520	Promemorian

Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i
vissa fall

slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning,
engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

R-2016/2076	Betänkandet

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

R-2016/2464	Utkast

till lagrådsremiss Befogenheter för
polisen när beslut om avvisning eller utvisning
verkställs

R-2016/2465	Medieutredningens

Förlängd övergångsperiod för
understödsföreningar

R-2016/2094	Betänkandet

Ett starkare skydd för den
sexuella integriteten (SOU 2016:60)

R-2017/0246	Promemorian

Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

R-2016/2218	Betänkandet

Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

R-2016/2431	Betänkandet

R-2017/0368	Processbeskrivning

R-2016/2004	
B etänkandet

Internationella säkerhetsrätter
i järnvägsfordon m.m. – järnvägsprotokollet
(SOU 2016:43)

Spår 6 – Förlängningsan-

sökningar
R-2016/2265	Betänkandet

En känneteckensrättslig reform
(SOU 2016:79)

R-2016/2165	Promemorian

R-2016/2191	Promemorian

R-2016/2441	Departementspromemorian

Normgivning inom åklagarväsendet (Ds 2016:15)

Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39)
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45)

R-2016/2226	Delbetänkandet

Ett starkt straffrättsligt skydd
mot människohandel och annat utnyttjande
av utsatta personer (SOU 2016:70)

R-2016/2162	Betänkandet

Skatt på finansiell verksamhet
(SOU 2016:76)

R-2016/2176	Betänkandet

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
(SOU 2016:91)

R-2016/2022	Betänkandet

Stärkt konsumentskydd på
marknaden för högkostnadskrediter
(SOU 2016:68)

R-2016/2450	Betänkandet

R-2017/0079	Promemorian

Kameraövervakningslagen och
möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

R-2017/0244	Betänkandet

Klassificering av nya psykoaktiva
substanser (SOU 2016:93)

R-2017/0127	Promemorian

Författningsändringar till följd
av en samlad förordning om EU-varumärken

R-2017/0154	Förslag

till Europaparlamentets och rådets
direktiv om proportionalitetsprövning före
antagandet av ny reglering av yrken

R-2016/2467	EU-direktiv

om vissa insolvensfrågor

R-2017/0096	Konsultation

avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om kontroller av kontanta
medel som förs in i eller ut ur unionen
och om upphävande av förordning (EG)
nr 1889/2005

R-2016/2463	Utkast

till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i
syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

R-2016/2454	Förslag

till standard för handläggning av ärenden rörande gifta barn i skyddsprocessen

R-2016/2456	Förslag

R-2016/2003	Betänkandet

Ett samlat ansvar för tillsyn över
den personliga integriteten (SOU 2016:65)

R-2016/1558	Promemorian

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

R-2016/2277	Promemorian

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

R-2016/2424	Kommissionens

förslag om mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter

R-2016/2211	Utkast

till lagrådsremiss Uppehållstillstånd
för studier på gymnasial nivå

R-2016/2077	Betänkandet

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige
med barn (SOU 2016:73) samt promemorian
om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i
SOU 2016:73

R-2016/2164	Betänkandet

Översyn av skattereglerna för
delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

R-2016/2438	Förslag

till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning
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till Skyddsprocess

R-2016/2433

Promemorian Kriminalvårdssekretess
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Förutom att
leda verksamheten vid Advokatsamfundets
kansli har Anne
Ramberg en
rad svenska och
internationella
uppdrag.
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Advokatsamfundets uppdrag
Advokater som har utsetts av regeringen att ingå som ledamöter eller experter i nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper och utredningar samt vissa andra styrelser och utredningar där
Advokatsamfundets representanter medverkar.

Domarnämnden
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing

Rule of Law Forum
Ledamot av Advisory Board: Anne Ramberg

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

CCBE (Council of Bars and Law Societies of
Europe)
Delegationschef: Jan E. Frydman
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen
Ledamot: Anne Ramberg

CEELI Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar
Associations)
Anne Ramberg

Barnrättscentrum Stockholms universitet
Styrelseordförande: Anne Ramberg
Skogssällskapet
Styrelseledamot: Anne Ramberg
Micael Bindefelds stiftelse till minnet av
Förintelsen
Styrelseledamot: Anne Ramberg
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig
forskning
Styrelseledamot: Anne Ramberg
ILAC (International Legal Assistance
Consortium)
Styrelseledamot: Anne Ramberg
IBA (International Bar Association)
Ledamot: Anne Ramberg
Information officer, Bar Issues Commission: Johan Sangborn
IBA Human Rights Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg
IBA Human Rights Trust
Styrelseledamot: Anne Ramberg
IBA Nomination Committee
Ledamot: Anne Ramberg
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IILACE (International Institute of Law
Association Chief Executives)
Anne Ramberg
Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Anne Ramberg
Samordningsorganet mot penningtvätt
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare: Johan Sangborn
Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson
Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Leif Ljungholm
Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Bengt Ivarsson
Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing
Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: Kristina Buch, Catharina Tholin, Catharina Ytterbom Schönfeldt, Robert Wikström, Sofia Möller
Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Helena Dandenell
Ersättare: Michael Frie
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Advokatsamfundets uppdrag
Pressens opinionsnämnd
Ledamot: Leif Ljungholm
Suppleant: Christer Danielsson

Utredningen om förändringar i systemet med
villkorlig frigivning (dir. 2016:28) (dir. 2017:18)
Expert: Henrik Olsson Lilja

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden, yrkeslivsrepresentanter
Ordinarie ledamot: André Andersson
Suppleant: Claes Langenius

Utredningen om moderna regler om beslag och
husrannsakan (dir. 2016:20) (dir. 2017:50)
Expert: Leif Gustafson

Kronofogdemyndighetens insynsråd
Ledamot: Hans Andersson
Kriminalvårdens insynsråd
Ledamot: Tobias Fälth
Integritetsskyddsombud vid Försvarsunder
rättelsedomstolen
Claes Lundblad, Lena Feuk, Reine Nelson
Rikspolischefens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad
Utredningen om översyn av våldtäktsbrottet
(dir. 2014:123)
Expert: Bengt Ivarsson
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och be
kämpa terrorism (dir. 2015:61) (dir. 2016:46)
(dir. 2017:2)
Expert: Thomas Olsson
Utredningen om kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd (dir. 2015:125)
(dir. 2016:54)
Expert: Jan-Mikael Bexhed

Utredningen om en modern brottmålsprocess
anpassad även för stora mål (dir. 2016:31)
(dir. 2017:109)
Expert: Tomas Nilsson
Utredningen om hemlig dataavläsning
(Ju 2016:12) (dir. 2016:36)
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om genomförande av EU:s direktiv
om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet
(dir. 2016:21)
Expert: Conny Larsson
Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter
som rör ett internationellt samarbete för fred
och säkerhet som Sverige deltar i (dir. 2016:42)
Expert: Percy Bratt
Utredningen om genomförande av EU-direktivet
om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om
rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn (dir. 2016:57)
Expert: Per E Samuelson
Utredningen om stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (dir. 2016:75)
Expert: Lena Isaksson

Utredningen om förbättrade förutsättningar
för ordning och säkerhet i domstolarna
(dir. 2015:126)
Expert: Reine Nelson
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forts.
Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19)
(dir. 2016:74)
Expert: Lina Melén

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk
Erik Sjöman

Utredningen om rekrytering av ordinarie domare (dir. 2016:89)
Expert: Fredrik Norburg

Referensgruppen för en snabbare lagföring –
med särskilt fokus på unga som begår brott och
personer som återfaller i brott
Ghita Hadding Wiberg, Peter Mutvei

Utredningen om en modern reglering av gods
transporter till sjöss (Ju 2016:24) (dir. 2016:113)
(dir. 2017:121)
Expert: Stefan Brocker

Referensgruppen för Brå:s uppdrag Kartläggning
av situationen i häkte
Bengt Ivarsson

Utredningen om ett modernt straffrättsligt
skydd för blåljuspersonal och andra samhälls
nyttiga funktioner (dir. 2016:115) (dir. 2017:131)
Expert: Bengt Ivarsson

Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens
uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av
brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)
Lena Feuk

Utredningen om straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång (dir. 2017:4)
Expert: Anders Kylhammar

Referensgruppen för Polisens tillgång till under
rättelser från signalspaning i försvarsunder
rättelseverksamhet (Ju 2017:N)
Johan Eriksson

Utredningen om datalagring och EU-rätten
(dir. 2017:16)
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om starkare skydd mot barn
äktenskap, tvångsäktenskap och brott med
hedersmotiv (dir. 2017:25) (dir. 2017:78)
Expert: Ulf Bergquist
Utredningen om informationsskyldighet för
skatterådgivare (dir. 2017:38)
Expert: Börje Leidhammar
Utredningen om aggressionsbrottet i Rom
stadgan för internationella brottmålsdomstolen
(dir. 2017:105)
Expert: Susanne Feinsilber
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Referensgruppen för resning i brottmål på grund
av nya uppgifter om ålder
Sait Umdi
Referensgruppen för utredning om tillsyn
och sanktioner för advokatverksamhet enligt
penningtvättslagstiftningen
Expert: Johan Sangborn
Brå:s uppdrag Utvärdering av reformen om ett
skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Ghita Hadding Wiberg
Kammarkollegiets rådgivande nämnd
Ordinarie ledamot: Anna Massarsch
Ersättare: Karin Gyllenring
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Avdelningarna av Sveriges
Norra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE

Petter Hetta
Andreas Victor (sekreterare/kassör)

LEDAMÖTER Magnus Müchler
		 Ann Gerklev
		 Ulf Andersson
		 Fredrik Burvall
SUPPLEANTER Oskar Söderberg
		 Emma Fällman
		 Sami Hietala
SEKRETERARE/

Andreas Victor (vice ordförande)

KASSÖR

ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		

Christina Malm
Kristoffer Ribbing
Christel Rockström
Theddo Rother-Schirren
Johan Ödlund
Mikael Klang
Caroline Snellman

SUPPLEANTER Anette Hansson Ahl
		 Kristian Pedersen
		 Jenny Grundén
SEKRETERARE

Mellersta avdelningen

Emma Berglund

Östra avdelningen

ORDFÖRANDE

Anders Wallin

ORDFÖRANDE

David Sommerstad

VICE ORDFÖRANDE

Amanda Hikes

VICE ORDFÖRANDE

Anna von Knorring

LEDAMÖTER Linda Nyström
		 David Lindberg
		 Johanna Näslund (sekreterare)

LEDAMÖTER Sandra Putsén
		 Lisa Almgren
		 Magnus Nedstrand

SUPPLEANTER Karolin Andreasson
		 Daniel Svensson
		 Andreas Simon
		 Mari Kilman

SUPPLEANTER Karin Karlsson
		 Erika Lindquist
		 Emil Löfström

SEKRETERARE
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Stockholmsavdelningen

SEKRETERARE

Henrik Snellman

Johanna Näslund (ledamot)
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advokatsamfund 2017
Västra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		
		

Jörgen Larsson

ORDFÖRANDE

Agnes Andersson

VICE ORDFÖRANDE

Niklas Odén
Henrik Gallus
Charlotte Forssander
Lars Cronqvist
Polyana Jensell
Roger Wier

		
		
		
		
		

SUPPLEANTER Martin Vildhede
		 Martin Wahlin
		 Martin Wassén Kjellberg
SEKRETERARE

Utlandsavdelningen

LEDAMÖTER

SEKRETERARE

Christina Griebeler
Karl Woschnagg
Jon-Marcus Meese
Artur Swirtun
Fredrik Svensson
Astrid Trolle Adams (sekreterare)
Åsa Bittel
Jonas Nordgren
Astrid Trolle Adams (ledamot)

Björn Goldman

Södra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		
SUPPLEANTER

		
		
		
		
SEKRETERARE

Magnus Lindsten
Karin Amédro
Therese Ståhlnacke
Fredrik Sandgren
Maria Adielsson
Jens Kinnander
Melka Kjellberg
Anette Johansson
Marcus Larsson
Mats Ingvar
Lina Bergqvist
Niklas Åstenius
Vivienne Dahlstrand
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Kollegiernas styrelser 2017
Försvararkollegiet Göteborg
Mia Sandros, ordförande
Nan Salén, sekreterare
Lars Halldin
Thomas Håkansson
Polyana Jensell
Ann Bark
Peter Gillberg
Östergötlands försvararkollegium
Inga-Lill Staffansson, Katrineholm, ordförande
Sofia Falk, Katrineholm, sekreterare
Lina Wassler, Nyköping, kassör
Mikael Abrahamsson, Norrköping, it-ansvarig
Henrik Lindblom, Linköping, ledamot
Johan Ritzer, ledamot
Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Maria Adielsson, ordförande
Pontus Peyron, sekreterare
Therese Ståhlnacke, kassör
Ulf Juhlin, ledamot
Nils Sjörén, revisor
Stefan Rosell, revisor
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Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Karin Schånberg, ordförande
Andréas Björkman, sekreterare
Marcus Larsson, kassör
Sanna Herlin, ledamot
Försvararkollegiet i Örebro
Magnus A Arntell. ordförande
Janette Stjärnström, vice ordförande
Sofia Nordkvist, sekreterare
Florence Sivenius, kassör
Patrik Ahlbeck, ledamot
Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Therese Ström. kassör
Susanne Ekberg-Carlsson, ledamot
Liisa Tihinen, ledamot
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REKON Rekonstruktöroch konkursförvaltarkollegiet
STYRELSELEDAMÖTER

Hans Andersson, ordförande
Lars-Henrik Andersson, vice ordförande
Magnus Nedstrand
Christian Andersch
Anders Lundberg
Henric Schef
Bo Ransnäs
Erik Gabrielsson
Robert Asplund
Johan Linder
Bertil Wingqvist
Peter Bengtsson
Emma Svensson
STYRELSESUPPLEANTER

Jörgen Wistrand
Björn Nilsson
Björn Christoffersson
Tuomas Heinonen
Hans Berglund
Mathias Winge
Staffan Fjellström
Anders Norman
Michael Amosy
Magnus Lindblom
Jan Lindahl
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Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
David Faxe, sekreterare
Anna Lööv Schöning, kassör
Vlora Tamté, ledamot
Ann-Christina Bengtsson, ledamot
Emelie Jörwall, suppleant
Canela Skyfacos, suppleant
Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson, ordförande
Karin Gyllenring, vice ordförande
Migrationskollegiet i västra Sverige
Tomas Fridh, ordförande
Petter Asheim
Nicole Adelsson
Sven Allert
Maria Brehmer
Anders Larsson
Sabina Lundell
Jessica Sunnervall
Nicklas Unger
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Advokatsamfundets södra
fasad som vetter
mot Djurgårdsbrunnsviken.
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Advokatsamfundets kansli 2017
GENERALSEKRETERARE

UTBILDNINGSANSVARIG

Advokat Anne Ramberg

Jonas Olbe

ASSISTENT

KURSADMINISTRATÖRER

Kät Berglund

Sofia Eriksson
Birgitta Tranströmer

CHEFSJURIST

Advokat Maria Billing

REGISTRATORER

REMISSER, ADVOKATJOUREN OCH DR. TORSTEN ANDERS

Linda Mogel, chefsregistrator
Thérèse Ideström
Lena Weidling

AMUND AMUNDSONS FOND FÖR FRIGIVNA FÅNGAR

Christina Mattsson, sekreterare
SEKRETERARE
STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEFSJURIST

Johan Sangborn

Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Susanna Rosén

STYRELSENS SEKRETERARE/HILDA

Jur. kand. Souléf Sellidj

TEKNIK- OCH FASTIGHETSSERVICE

DISCIPLINNÄMNDENS SEKRETERARE

Stefan Westlund
Mikael Uhr

Jur. kand. Sofia Rahm
RECEPTIONIST
HANDLÄGGARE

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Selma Al Saati Edsman
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw (tjänstledig)
Jur. kand. Enar Essle
Jur. kand. Malin Hellner (tjänstledig)
Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Jur. kand. Christina Karvahall
Jur. kand. Madeleine Nordvall
Jur. kand. Sonja Rodhe

Irma Lahtinen
HUSFRU

Lisen Hagberg
Tidskriften Advokaten
– webbredaktionen
och information
CHEFREDAKTÖR OCH INFORMATIONSANSVARIG

Tom Knutson

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

WEBBANSVARIG OCH JOURNALIST

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Sonja Rodhe

Magnus Andersson
JOURNALIST OCH WEBBREDAKTÖR

EKONOMICHEF

Johan Persson

Jonas Hultgren
Juridiska biblioteket
EKONOMIASSISTENTER

BIBLIOTEKARIE

Marika Nordén
Ulrika Viberg

Bitte Wölkert
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