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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Advokatsamfundet då,
nu och i framtiden
etta är den tjugonde verksamhetsberättelsen som jag presenterar i min egenskap av
generalsekreterare. Mycket
har hänt inom Advokatsamfundet under dessa år. När
jag tittade tillbaka i
äldre verksamhetsberättelser
kunde jag snabbt
konstatera att frågorna och utmaningarna nu och då
i det närmaste är identiska. Det är
inte så konstigt. Advokatsamfundets
huvuduppgifter har inte förändrats.
Men väl har de utvecklats.
Jag vill på denna plats ta tillfället i
akt att översiktligt beskriva på vilket sätt samfundet förändrats under dessa år och vad det blev av
alla de frågor och projekt som jag
adresserade i min första verksamhetsberättelse år 2000 ”Advokatsamfundet inför framtiden”.

OMVÄRLDS
FÖRÄNDRINGAR

Det kan inte nog understrykas hur
snabbt utvecklingen har gått. Till
stor del beror detta på internationaliseringen av rättslivet. Möjligen har svenska advokater,
liksom hela det svenska rättsväsendet, mer än något annat på-

verkats av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
år 1995 och den samtidiga inkorporeringen av Europakonventionen i svensk rätt. Det internationella arbetet har blivit av allt större betydelse för samfundet
som organisation, liksom för ledamöterna och deras
klienter. En övergripande uppgift är att tillvarata advokaternas yrkesintressen och värna advokatyrkets kärnvärden. Detta är inte minst nödvändigt för att också nationellt kunna hävda den
enskildes rättssäkerhet och advokatväsendets oberoende ställning i rättssamhället.
Som ett led i denna utveckling är också
samarbetet med andra advokatorganisationer viktigt. Ett utökat utbyte av juridiska tjänster och en allt öppnare juridisk
tjänstemarknad, också utanför Europeiska unionen, gör det nödvändigt att
aktivt delta i den internationella
verksamheten och i det internationella samarbetet. Advokatsamfundet deltar mycket aktivt inom ramen för Council
of Bars and Law Societies of
Europe, CCBE, International Bar Association, IBA,
och det nordisk-baltiska
samarbetet.
I samklang med övriga
Europa sänktes tidskravet
för inträde i Advokatsamfundet från fem till tre års
praktisk juridisk verksamhet
Anne Ramberg
från den 1 januari 2011. Sverige
Generalsekreterare
hade och har, vid en jämförelse med »
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» övriga europeiska länder, alltjämt mycket höga krav

tjugo år sedan, då motsvarande siffra var 860 kronor.
Rättshjälpsanslaget uppgick samma år till cirka 800
miljoner kronor, att jämföra med den totala omsättningen som då var 7,7 miljarder kronor, det vill säga
något över 10 procent. En iakttagelse är att rättshjälpens andel av advokatbranschens omsättning har ökat,
om än måttligt.

för inträde. I ljuset av den harmonisering av regelverken som EU-kommissionen eftersträvar och mot bakgrund av den konkurrensnackdel som femårskravet
innebar var detta ett naturligt steg att ta. Det sänkta
tidskravet innebar dock inte någon lättnad i kravet
på att den sökande alltjämt ska styrka sin lämplighet.

STARK TILLVÄXT OCH
STRUKTURFÖRÄNDRING

ÖKAD JÄMSTÄLLDHET

För tjugo år sedan var andelen kvinnor i kåren enVid millennieskiftet var antalet ledamöter 3 635 fördast 15 procent, att jämföra med dagens 32 procent.
delade på 1 626 byråer, varav ungefär 1 000 var enDå uppgick andelen kvinnliga biträdande jurister till
mansbyråer. Antalet biträdande jurister uppgick till
30 procent, att jämföra med dagens 58 procent. Detta
1 075. I dag har antalet advokater nästan fördubblats
är en dramatisk förbättring särskilt i ljuset av att mer
och uppgår till 6 000. Därtill har antalet
än hälften av dem som antagits som lebiträdande jurister mer än fördubblats
damöter förra året var kvinnor.
till 2 439. Mer än hälften av advokaterJag tog 2006 initiativ till skapandet
na och deras biträdande jurister, motav det kvinnliga nätverket Hilda. Dess
svarande 4 443, är verksamma i Stockuppgift är att stödja kvinnor i deras proholm. För tjugo år sedan var omkring
fessionella utveckling inom advokatkåFör tjugo år sedan ren och rättsväsendet med målet att de
43 procent av ledamöterna verksamma
var andelen kvin
i Stockholm och över 12 procent av de
skulle vilja bli chefer och delägare. I nätpå advokatbyråerna verksamma jurisnor i kåren endast verket ingår ett fyrtiotal framstående
terna var delägare eller anställda på
15 procent, att jäm kvinnliga advokater, domare, åklagare,
de tre största byråerna. Denna siffra
generaldirektörer och en representant
föra
med
dagens
är snarlik, om än någon procent lägre.
för polisen. Vi identifierade att rättsvä32 procent. Då
Men så mycket som över en femtedel
sendet och advokatkåren gick miste om
av alla biträdande jurister är verksamen mängd skickliga jurister på ledande
uppgick andelen
ma på de tre största byråerna. Dessa
kvinnliga biträdan poster, eftersom många av de kompesiffror illustrerar bland annat hur tilltenta kvinnorna inte får chefsuppgifter
de jurister till
växten i stor utsträckning är hänförlig
eller delägarskap i advokatbyråerna.
30 procent, att jäm
till Stockholm.
Hilda har under sina 13 verksamma
Tillväxten under den senaste tjugo
år
drivit flera olika projekt för att nå
föra med dagens
årsperioden har generellt varit betymålet – att skapa förutsättningar för
58 procent.
dande. Den har i hög grad ägt rum på de
kvinnor att utvecklas i respektive yrke
stora affärsjuridiska byråerna i Stockoch därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Hilda arrangerar månatliga Hildaryholm, Göteborg och Malmö.
Även omsättningen och lönsamheten har varit
seminarier i Stockholm. Sådana hålls också i Malmö,
Göteborg, Jönköping och Blekinge. Vidare anordnas
mycket stark. År 2000 omsatte advokatbyråerna 7,7
miljarder kronor exklusive moms. I dag har omsätten årlig Rakelkonferens om kvinnligt ledarskap. Konningen ökat med hela 253 procent till 19,5 miljarder
ferensen brukar locka runt 300 deltagare från rättsväkronor exklusive moms. De tjugofem största byråersendet och advokatkåren. Hilda arrangerar vidare ett
na svarade för hälften av denna omsättning. En tydlig
individuellt mentor- och praktikprogram för kvinnliga
strukturomvandling har ägt rum mot större enheter.
jurister (Sofia). Därtill har Hilda etablerat ett Ruben
nätverk bestående av manliga jurister i ledande poSå många som 26 byråer sysselsätter mer än 50 jurister varav de största 15 byråerna sysselsätter över 100
sitioner inom advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen som vill stödja unga kvinnliga jurister att
jurister. Antalet advokatbyråer om totalt 1 959, liksom
antalet enmansbyråer om 1 249, visar följaktligen en
våga ta steget att bli chefer eller delägare. Inom rablygsam ökning med några hundra.
men för detta arrangeras ett Rubenmentorprogram
Rättshjälpsanslaget svarade 2017 för 2,3 miljarder
som riktar sig till både kvinnliga och manliga jurister
kronor av de 19,5 miljarderna som advokatbranschen
med det övergripande målet att genom diskussioner
och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppomsatte, det vill säga 12 procent av omsättningen. Timkostnadsnormen exklusive moms uppgick förra året
muntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.
till 1 380 kronor exklusive moms att jämföra med för
En Hilda och en Rubenman fungerar som mentorer »
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» åt cirka åtta adepter med blandade juristbakgrunder

Danmark och Norge har högre avgifter. När det gäller
ekonomin förtjänar det understrykas att kostnaderna
för den Tryggerska villan, i vilken kansliet, Juridiska
biblioteket och hörsalen är inrymda, är mycket låga
i jämförelse med om vi skulle hyra motsvarande lokaler externt. Fastigheten är inte bara en ekonomisk
tillgång med en stor dold reserv. Den utgör därtill en
unik mötesplats. Ett mycket stort antal seminarier och
kurser hålls också i den hörsal som 2009 färdigställdes i omedelbar anslutning till Juridiska biblioteket
och som rymmer upp till 90 personer. Huset har fått
en renässans när det gäller utnyttjande. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda ledamöter och gäster
förmånen att få komma till detta vackra kulturminne.

från rättsväsendet/förvaltningen och advokatbyråerna. Förra året inleddes ett sådant program i kölvattnet
av metoo-uppropen. Grupperna har till uppgift att i
konkret och framåtsyftande anda, vid flera tillfällen,
samtala i strukturerade former över temat jämställdhet och god arbetsmiljö. Avsikten är att resultaten
av dessa samtal ska ligga till grund för framtagandet
av en ”best practice-manual” och anordnandet av en
konferens för män och kvinnor på advokatbyråer och
inom rättsväsendet, under hösten.
När det gäller kvinnliga delägare på de tjugo största byråerna är andelen fortfarande jämförelsevis låg.
Den stiger emellertid för varje år och uppgick förra
året till cirka 20 procent. Antalet storÖKADE KRAV PÅ ETIK OCH
byråer där kvinnor representerar mer
PROFESSIONALISM
än 30 procent av delägarna har ökat
kraftigt under de senaste åren. I dag 17
Hög advokatetik och hög professionaadvokatbyråer från 11 året innan.
lism är en grundval för advokatyrket.
Inte någon av Europas 100 största adVärnet av etik och professionalism är
Det är onekligen
vokatbyråer har en majoritet kvinnlien förutsättning för att advokaterna ska
glädjande
att
kon
ga delägare. Genomsnittligen utgjorde
bibehålla konkurrenskraften. Många är
statera att avgiften de som vill komma in på den juridiskvinnor 19,5 procent av delägarskapet
på Europas 100 största advokatbyråer
ka tjänstemarknaden. Detta gäller inte
liksom premien
2016.
minst i tider av digitalisering och AI.
för den kollektiva
Bland svenska advokatbyråer har
Därför är en av samfundets och ledaansvarsförsäkring möternas viktigaste uppgifter att förandelen kvinnor i delägarkretsen mer
en är lägre i dag än klara vad som skiljer en advokat från
än fördubblats de senaste åren. I dag
uppgår andelen kvinnliga delägare på
den var för tjugo år konsulter i allmänhet. I det ligger att
de 20 största byråerna till närmare 15
tydliggöra de privilegier som bara adsedan.
procent. Av de unga advokater som
vokatens klienter åtnjuter. Alltifrån fråupptogs som delägare på några av de
geförbud och beslagsförbud till rätten
största byråerna var över 30 procent kvinnor, vilket
till advokat. Under de senaste tjugo åren har Advomotsvarar andelen kvinnor i kåren. Det är en mycket
katsamfundet genomfört stora satsningar på att värna
glädjande utveckling. Det finns all anledning tro att
etik och professionalism.
den kommer att fortsätta.
Nya Vägledande regler om god advokatsed trädde i
kraft den 1 januari 2009. Detta hade föregåtts av flera
LÅG AVGIFT OCH STARK EKONOMI
års arbete inom en etikkommitté med representanter
Omsättningen har under tjugo år ökat från cirka 58 milför olika inriktningar inom advokatkåren.
joner kronor till 124 miljoner kronor förra året. ÅrsavEn rad åtgärder under de senaste tjugo åren har bigiften och serviceersättningen exklusive moms uppdragit till att antalet disciplinanmälningar har sjunkit
gick 1999 till 12 300 kronor, varav försäkringspremien
från 604 till 478 under tjugo år, trots att de verksamma
utgjorde 7 320 kronor. I dag uppgår avgift och serviceadvokaterna och biträdande juristerna i det närmaste
ersättning till 12 000 kronor, varav pensionspremien
fördubblats. En tydlig trend är dock att generalsekreutgör 5 750 kronor. Det är onekligen glädjande att konteraren på eget initiativ inleder disciplinförfaranden
statera att avgiften liksom premien för den kollektiva
mot advokater. Förra året tog jag 37 ärenden till styansvarsförsäkringen är lägre i dag än den var för tjugo
relsen, vilka hänsköts till disciplinnämnden. Det stoår sedan. Detta trots den omfattande ökning av aktira flertalet av dessa handlar om advokater som inte
uppfyllt utbildningskravet eller inte inkommit med
viteter och stadgebundna åtaganden som ägt rum unrevisorsintyg i tid.
der denna period. Det kan också anmärkas att avgifterna till Advokatsamfundet och SASAB tillsammans,
ADVOKATEXAMEN
den obligatoriska försäkringspremien borträknad, i en
Den viktigaste orsaken till sjunkande missnöje hos
nordisk jämförelse är låga. Finland har till exempel
klienterna är nog ändå införandet 2004 av Advokat- »
samma avgift som Sverige, dock utan försäkringsskydd.
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» examen som behörighetskrav för inträde i Advokat-

att informera klienter om Konsumenttvistnämnden,
både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater
är också skyldiga att medverka i nämndens prövning
och är bundna av nämndens beslut. År 2018 prövade
Konsumenttvistnämnden 62 ärenden i sak som alla
handlade om nedsättning av arvode.

samfundet. Utbildningen omfattar tre kurstillfällen
om vardera 1,5 dagar som avslutas med en muntlig examination. Kurserna fokuserar på utbildning i advokatetik och teknik. Sedan 2016 ingår även en skriftlig
examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk
del för att bli godkänd på advokatexamen. Att förstå
det konstitutionella regelverket och hur det kan användas borde vara en självklarhet för alla advokater.

UTBILDNING OCH FORTBILDNING

För tjugo år sedan anordnade samfundet 26 kurstillfällen med totalt 598 kursdeltagare. UtbildningsverkOBLIGATORISK VIDAREUTBILDNING
samheten har genom det ovan berörda införandet av
Till de åtgärder som kan antas ha inverkat på den pokrav på genomförd advokatexamen och kravet på oblisitiva utvecklingen hör förstås det obligatoriska utgatorisk vidareutbildning vuxit betydligt. År 2018 inbildningskravet om minst 18 timmars strukturerad
rättades även Advokatakademien. Där genomfördes
yrkesorienterad utbildning per år som
förra året totalt 157 utbildningstillfälinfördes 2004. Utbildningsaktiviteterna
len med drygt 4 800 deltagare. Ett anska dokumenteras. Av det revisorsinnat skäl till att utbildningsverksamtyg som advokat årligen är skyldig att
heten vuxit starkt är införandet av så
inge till samfundet ska det framgå hukallade meritkurser. Dessa anordnas
ruvida utbildningskravet uppfyllts. Vid
inom områden där domstol förordnar
I dag är det, till
väsentlig brist eller upprepade försumombud eller biträde. Målet är att bistå
skillnad
från
melser att fullfölja kravet inleds ett disdomstolarna i valet av advokat i bland
tidigare, regel att
ciplinärende.
annat asylprocessen, brottmålsprocesAdvokatsamfundet sen och ekobrottsprocessen, samt vid
PROAKTIV TILLSYN
förordnande av särskild företrädare
ombes att på ett
Till den positiva utvecklingen har även
med mera. Vi genomför utöver forttidigt stadium med bildningsverksamheten också årligen
bidragit införandet av ett systematiseverka med experter ett stort antal gratiskurser i advokaterat proaktivt tillsynsarbete över advokater och advokatbyråer. Till underlag
tik, penningtvättsreglering och stressi lagstiftnings
för tillsynsarbetet har en granskningshantering. Förra året genomfördes 27
processen.
rapport tagits fram. Den innehåller viksådana. Sedan 2008 har vi genomfört
tiga punkter utifrån de regler för ad334 kostnadsfria kurser med sammanvokatverksamhet som samtliga advokater är skyldiga
lagt 7 415 deltagare.
att följa. Frågorna har kategoriserats under centrala
områden som organisation av advokatbyrån, inforRÄTTSSTATEN
Utmaningarna mot rättsstaten är många och stora.
mationssäkerhet, klientmedel med mera, ansvarsförÅr 2000 besvarade vi 73 remisser mot 120 förra året.
säkringar, intressekonflikter, obligatorisk fortbildning,
I dag är det, till skillnad från tidigare, regel att Advomotverkande av penningtvätt och finansiering av terkatsamfundet ombes att på ett tidigt stadium medverrorism, insiderinformation med mera. Sedan starten
ka med experter i lagstiftningsprocessen. Detta är en
fram till slutet av år 2018 har 175 advokatbyråer granmycket angelägen uppgift. Värnandet om den demoskats. Sammanlagt har därmed 4 875 jurister, varav
kratiska rättsstaten, där den enskilde åtnjuter skydd
2 944 advokater och 1 931 biträdande jurister, omfattats
mot statens maktutövning, utgör ett för Advokatsamav Advokatsamfundets tillsynsåtgärder.
fundet särskilt prioriterat område. Detta har föranlett
INRÄTTANDET AV EN
en rad aktiviteter och nära kontakter med JustitiedeKONSUMENTTVISTNÄMND
partementet och rättsväsendet. Samfundet är numera
Konsumenttvistnämnden inrättades 2016. Härigenom
representerat i flera myndigheters insynsråd och reges klienter som är konsumenter möjlighet att få krav
ferensgrupper. Som exempel kan nämnas Domstolsmot en advokat eller advokatbyrå prövat på ett enverket, Riksåklagaren, Migrationsverket, Rikspolisstykelt och effektivt sätt. Konsumenttvistnämndens samrelsen och Ekobrottsmyndigheten. Glädjande är den
mansättning och arbetssätt är reglerade i Advokatallmänt omfattade insikten att vi, våra olika roller till
samfundets stadgar och i de vägledande reglerna om
trots, alla har ett gemensamt ansvar för vården av den
god advokatsed. Förfarandet är skriftligt och prövdemokratiska rättsstaten. Advokatsamfundet har geningen sker under sekretess. Advokater är skyldiga
nom att medverka som expert i utredningar, genom »
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» sitt remissarbete och ett aktivt deltagande i samhälls-

bete. Förra året ianspråktogs 100 000 kronor för att
debatten arbetat målmedvetet för tillvaratagandet av
stötta advokater som hjälper asylsökande som komrättsstatens principer när det gäller rättssäkerhet och
mer till Lesbos i Grekland.
integritet. Detta har varit särskilt påtagligt i frågor om
Införandet av Advokatdagarna och Advokatsamfunbuggning och andra hemliga tvångsmedel liksom indets pris för framstående insatser inom advokatkåförandet av preventiv avlyssning, datalagring och lagren är andra initiativ som utöver fortbildningsaspekstiftningen om signalspaning. Andra centrala frågor
ten och erkännandet av en skicklig kollega syftar till
har gällt rätten till en rättvis rättegång, asylfrågor, beatt öka engagemanget och samhörigheten inom adhandling av häktade och rätten till advokat. Utan rätt
vokatkåren. Ledamöternas engagemang i yrkesfrågor
till advokat råder inte access to justice. Utvecklingär nödvändigt. Detta är också en förutsättning för att
en det senaste kvartsseklet har härvidlag känneteckkunna upprätthålla en yrkesidentitet som alla advonats av försämrade möjligheter för den enskilde att
kater oberoende av inriktning kan identifiera sig med
få sin sak prövad. Kraftiga nedskärningar i rättshjäloch vara stolta över. En av samfundets huvuduppgifter
pen, låg timkostnadsnorm, långa handläggningstider
enligt stadgarna är att verka för ett enat samfund. Ett
i domstolar liksom dåligt rättsskydd är
enat samfund är ett starkt samfund. Ett
några bidragande orsaker. Som en nastarkt samfund utgör ett stöd för ledaturlig följd av de omvärldsförändringmöterna i deras yrkesutövning. Detta
ar jag beskrivit ovan har Advokatsamär en nödvändighet om advokatkåren
fundet kommit att bli mer utåtriktat
ska kunna bibehålla sitt oberoende, sin
och därmed synligt. Exponeringen av
självreglering och sin ställning i rättsAdvokatdagarna är samhället. Ändamålet med ett enat
angelägna rättspolitiska frågor gör att
numera ett årligen samfund är bestämt i klienternas och
Advokatsamfundet ofta deltar i den offentliga debatten.
rättssamhällets intresse och syftar ytåterkommande
terst till att värna den enskilde klienevenemang med
ADVOKAT I FRAMTIDEN
tens rätt att kunna förlita sig på att adsjuhundra
deltaga
År 2008 startades ”Advokat i framtivokaten infriar sina yrkesplikter.
den”, ett forum för unga jurister. Det re från hela Sverige.
mottogs mycket positivt. Detta projekt
Där samlas advoka KANSLIET
innebar bland annat inrättande av ett
ter och biträdande I verksamhetsberättelsen 2016 beskrev
råd med yngre advokater och biträdaningående vad kansliets uppgifter är.
jurister med olika jag
de jurister i syfte att öka engagemangÅr 2000 fanns det 26 anställda vid kansinriktning under
et och förståelsen för yrkesrollen. Vi
liet, utöver tio ”spöken” som beredde
arrangerar seminarier och debatter i två dagar för att lära alla disciplinärenden och två personer
Stockholm, Göteborg och Malmö som
verksamma vid tidskriften Advokatens
och umgås.
under många år besöktes av över 1 100
redaktion, vilka inte var anställda. Det
fanns också, till min stora förvåning, en
unga jurister under 40 år.
stämpelklocka. Ett av mina första beslut som generalADVOKATDAGARNA
sekreterare var att avskaffa denna otidsenliga apparat.
Tidigare avhölls var tredje år ett så kallat allmänt adMen, det var inte populärt i alla läger. Argumenten
vokatmöte. Det var ett uppskattat tillfälle för advokasom anfördes till stöd för varför den skulle vara kvar
ter från hela landet att mötas och diskutera yrkesfråbefäste min inställning att den skulle bort. Kansliet
gor och rättsstatliga frågor. Det sista allmänna mötet
sysselsätter i dag 35 medarbetare, exklusive föräldraavhölls i Örebro. Då var uppslutningen bedrövligt låg.
ledighet, deltid med mera är vi 32. Kansliet är organiDet bidrog till inrättandet av Advokatdagarna 2011.
serat i fyra avdelningar som handlägger de uppgifter
Advokatdagarna är numera ett årligen återkommande
som ryms inom Advokatsamfundets uppdrag. Antaevenemang med sjuhundra deltagare från hela Sverilet verksamma med kansliuppgifter har i princip inte
ge. Där samlas advokater och biträdande jurister med
ökat på tjugo år. Däremot har sammansättningen av
olika inriktning under två dagar för att lära och umde personer som är verksamma förändrats väsentligt.
gås. Vi erbjuder cirka fyrtio seminarier och föredrag.
Då fanns det till exempel nio sekreterare mot fyra
Advokatdagarna har blivit en riktig succé. År 2013 innu. En starkt bidragande orsak härtill är att all poststiftades Advokatsamfundets pris för framstående inoch ärendehantering sedan 2001 är helt digitaliserad.
satser inom advokatkåren. Det har delats ut årligen till
All kommunikation med styrelsen, disciplinnämnden,
förtjänta ledamöter. Mottagaren får ett diplom och i
Konsumenttvistnämnden liksom avdelningarna sker
dennes namn avsätts 100 000 kronor till pro bono-ardigitalt i särskilt inrättade datarum.
»
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»

Det skannas årligen in cirka 100 000 externa dotidning. År 1987 trycktes upplagan i 4 400 exemplar. I
kument. Vi har införskaffat ett sofistikerat medlemsdag har tidskriften en utgivning på över 115 000 exemregister med en digital matrikel som uppdateras
plar per år. Tidningen har från att ha varit ett grönt
dagligen. Den utgör navet i mycket av kansliets adhäfte i statsformat utvecklats till att bli ett modernt
ministration av försäkringar, fakturering, kursverkmagasin, en uppskattad och ofta citerad källa i dagliga
samhet och utgör inte minst grunden för viktig stamedia, läst av många inom och utom rättsväsendet.
tistikinhämtning.
Redaktionen har även utvecklat webbplats, digitala
Den genomsnittliga anställningstiden på kansliet är
nyhetsbrev med mera. Sociala medier har också fått
hög – 7,5 år. Nästan 30 procent av personalen inklusive
stort genomslag. Jag bloggar och finns nu på Facebook
chefsjuristen, ställföreträdande chefsjuristen, ekonooch Twitter sedan snart tio år tillbaka.
michefen, utbildningsansvarig liksom chefredaktören
Tidskriften Advokatens redaktion ansvarar förutom
har varit anställda tio år eller mer. Flera har varit anför tidskriften Advokaten för samfundets nyhetsbrev
ställda i cirka tjugo år. Den genomsnittliga sjukfrånoch åtta webbplatser. Vidare ombesörjer redaktionen
varon är ovanligt låg – 1,3 procent. Advokatsamfunsamtliga digitala utskick till ledamöter, biträdande judets kansli är numera en eftertraktad
rister och media. Avdelningen fyller en
arbetsplats med god sammanhållning
central funktion genom att följa utveckmellan synnerligen lojala och duktiga
lingen på advokatmarknaden och att
medarbetare. De som lämnar kansliet
informera ledamöterna. Redaktionellt
får regelmässigt goda anställningar och
belyses yrkesfrågor och jämställdhetsett lyft i karriären.
frågor. Inte minst redovisas löpande
Tidningen har från det uthålliga jämställdhetsarbetet inom
Externa kontakter med allmänheten
och media liksom kontakter med leatt ha varit ett grönt ramen för Hilda. Ledamöter från olika
damöter och biträdande jurister utgör
häfte i statsformat inriktningar ges möjlighet att kommenen omfattande och viktig del av kanslitera utvecklingen. Den utgör en betyutvecklats till att
personalens sysslor. Kansliet svarar på
delsefull plattform för juridisk, etisk
bli
ett
modernt
över hundra telefonsamtal per dag. En
och rättspolitisk debatt. Den granskar
stor del av dessa är från ledamöter som
rättsväsendet och rättspolitiken. Den
magasin, en
efterfrågar råd och stöd i etiska frågor.
speglar olika inriktningar inom advouppskattad och
Som ett led i en naturlig ökad transpakatkåren. Utmaningen för Advokaten
ofta
citerad
källa
i
rens lämnar kansliet sedan 2003 på förär att fånga den heterogena grupp som
dagliga media, läst advokatkåren utgör, något man mycket
frågan från allmänheten och media ut
av många inom och medvetet strävar efter.
beslut i disciplinärenden. Att besluten
efter sekretesskontroll lämnas ut är en
Advokatens redaktion ansvarar nuutom rättsväsendet.
naturlig följd av att de blir offentliga
mera för Advokatsamfundets verksamnär de inkommer till Justitiekanslern.
hetsberättelse. Redaktionen har under
Själva handläggningen är dock, av hänsyn till anmälaåren också bland annat producerat jubileumsskriften
ren, inte offentlig. Denna princip är en avvägning som
Sveriges advokatsamfund 125 år och Advokatprofiler,
syftar till att en anmälare inte ska riskera att allt som
som gavs ut förra året. Det är en bok med tidigare
anförtrotts advokaten ska bli offentligt. Detta ställer
publicerade intervjuer i tidskriften. För två år sedan
höga krav på utformningen av reciten i disciplinbeskapade vi även en ny hemsida, Advokatjouren, på
sluten. Det förtjänar dock anmärkas att hela akten blir
nätet.
offentlig hos Justitiekanslern i de fall myndigheten begär in akten, vilket förekommer några gånger per år.
FRÅN REAKTIV TILL PROAKTIV
Vad hände då med de frågor jag år 2000 adresserade
ÖKAD TRANSPARENS
som angelägna för Advokatsamfundet att verka för?
OCH KOMMUNIKATION
Jag gläder mig att kunna konstatera att vi under den
Att kunna kommunicera och nå ut med sitt budskap
tid som förflutit har verkat för de mål jag då idenär en angelägen uppgift. På kansliet inryms sedan 2001
tifierade och att vi också har uppnått flera av dessa
redaktionen för Tidskrift för Sveriges advokatsammål. Min vision var att samfundet i ökad utsträckning
fund. Den startades redan 1935, men hade sin hemvist
med kraft skulle initiera och påverka den rättspolitisutanför kansliet. Det ändrade jag på redan 2001, då
ka debatten. Vi får nog sägas ha blivit en stark röst i
redaktionen flyttade in på kansliet. Tidskriften, nuvärnandet av rättsstaten. Jag önskade sträva efter att
mera under namnet Advokaten, har under de senaste
vidareutveckla kontakterna med politiker, universitjugo åren utvecklats från en 30-sidig till en 70-sidig
tet och högskolor, svenska och utländska organisa- »
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» tioner, departement, media och näringsliv. Det har

barn är ett annat projekt som initierades i samband
vi lyckats med.
med den stora flyktingströmmen av ensamkommanVi har vidare satsat stort på utbildning och fortde barn till Sverige 2015.
bildning. Vi har effektiviserat tillsynen. Vi har infört
Samtidigt etablerades med hjälp av asyladvokater i
advokatexamen, proaktiv tillsyn och
Stockholm och Malmö Advokatjourerobligatorisk efterutbildning. Vi var pina på Centralen i Stockholm och Malonjärer när det gällde att digitalisera
mö. Kansliet bidrog med administraall ärendehantering. Vi har synnerligen
tion och personlig närvaro av jurister
aktivt bedrivit ett framgångsrikt jämfrån kansliet.
ställdhetsarbete.
Ett stort projekt är Stockholm HuJag är inte nöjd,
Till detta har vi initierat en rad oliman Rights Award, SHRA. Det starmen stolt över det
ka projekt.
tades 2009 av International Bar AsTsunamiprojektet initierades omgåvi gemensamt har sociation, IBA, International Legal
ende efter flodvågskatastrofen 2004.
Assistance Consortium, ILAC, och Sveåstadkommit.
Alla advokater erbjöds att skänka tio
riges advokatsamfund. SHRA har blivit
timmar i pro bono-arbete för dem som
en stor framgång. De senaste åren har
drabbats. Vi fick på några dagar in över 1 200 timmar.
över 1 000 personer varje gång deltagit, några gångAdvokatsamfundet tillhandahöll advokathjälp genom
er i närvaro av kungaparet. Priset har satt Advokatsina ledamöter till alla som var berörda och önskade
samfundet på kartan som en viktig röst i kampen för
hjälp. Projektet pågick under nästan tre år och admirättsstaten och mänskliga rättigheter, såväl nationellt
nistrerades av kansliet. Vi fick gratis annonsplatser
som internationellt.
i de stora tidningarna och vi satte upp datarum där
promemorior och annan information tillhandahölls
ag är inte nöjd, men stolt över det vi gemensamt
inom de juridiska fält som aktualiserades.
har åstadkommit. ¶
Fadderverksamheten för ensamkommande flykting-

J

9

ADVOKATSAMFUNDET

Detta är Sveriges
advokatsamfund
ADVOKATSAMFUNDETS ÄNDAMÅL

– att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
samt
– att verka för sammanhållning och samförstånd mellan
advokater.
Advokatsamfundet har även getts en i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i fråga om den disciplinära
verksamheten och inträden i samfundet. Advokatsamfundet
anlitas också i stor omfattning som remissorgan och avger
yttranden över i stort sett alla förslag till central lagstiftning. Dessutom deltar Advokatsamfundet i den offentliga
debatten i ämnen som är särskilt angelägna för rättsut»
vecklingen.

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning, som bildades på enskilt initiativ 1887. Advokatsamfundet
fick officiell status när den nya rättegångsbalken trädde i kraft
1948. När samfundet bildades hade det 38 ledamöter. Under
de senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet cirka 6 000 ledamöter.
Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål
– att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
– att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenheter kommer denna till godo,
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ridiskt arbete. Under dessa tre år ska man ha arbetat som
biträdande jurist vid en advokatbyrå eller ha drivit egen juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 krävs dessutom att sökanden har avlagt advokatexamen för att inträde
ska beviljas. Från den 1 januari 2016 ingår även en skriftlig
examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk del i
advokatexamen.

» SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDETS

VERKSAMHET

Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av
1 § framgår att det ska finnas ett allmänt advokatsamfund i
Sverige och att samfundets stadgar fastställs av regeringen. Endast den som är ledamot av Advokatsamfundet får
använda titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår vidare att en advokat är skyldig att följa god advokatsed. Vad
som är god advokatsed framgår av Vägledande regler om
god advokatsed. God advokatsed är inte statisk, utan den
förändras och utvecklas över tiden genom vägledande uttalanden av styrelsen och disciplinnämndens avgöranden.
Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga
allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt biträde av
kvalificerade ombud som är oberoende och sätter klienten i
det främsta rummet.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN

En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att följa god
advokatsed. I sin verksamhet är advokaten underkastad
Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn. Advokatsamfundets tillsyn utövas av samfundets disciplinnämnd.
Ett disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna erinran,
varning, varning med straffavgift upp till 50 000 kronor eller uteslutning.

SÅ ORGANISERAS ADVOKATSAMFUNDET

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE

Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelningar: Mellersta, Norra, Södra, Västra och Östra avdelningen
samt Stockholms- och Utlandsavdelningen. Varje avdelning
bedriver egen verksamhet och har en egen styrelse. Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets styrelse
bland annat i ärenden som gäller ansökningar om inträde
i samfundet. Samfundets ledamöter utövar sitt inflytande
över Advokatsamfundet genom fullmäktige, som utses av
avdelningarna.
Fullmäktige sammanträder en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse. Styrelsen bestod vid utgången
av 2018 av en ordförande, en vice ordförande samt sexton
andra ledamöter. Fullmäktige väljer också en ordförande,
en vice ordförande och sex ledamöter till disciplinnämnden.
De återstående tre ledamöterna av disciplinnämnden, de
offentliga representanterna, utses av regeringen.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra Djurgården i
Stockholm. Kansliet leds av generalsekreteraren. I Advokatsamfundets hus finns även Juridiska biblioteket, som
är ett av Sveriges främsta juridiska fackbibliotek med en
boksamling på drygt 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 driver samfundets webbplatser.

Advokatsamfundets styrelse består sedan september 2018
av en ordförande, en vice ordförande och sexton andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt 14 gånger under 2018.
Åtta av dessa styrelsemöten har varit digitala. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten då ordföranden,
vice ordföranden och generalsekreteraren, biträdda av
samfundets chefsjurist, ställföreträdande chefsjurist och
styrelsens sekreterare, förbereder det kommande mötet.
Cirka åtta dagar före styrelsemötet görs handlingarna
till ärendena som ska behandlas på mötet tillgängliga för
ledamöterna via en digital plattform. Vid ett styrelsemöte
behandlar styrelsen i regel ett hundratal ärenden av varierande art: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar och
remisser.

INTRÄDESÄRENDEN 2018

Den 1 januari 2011 justerades Advokatsamfundets stadgar
gällande tidskravet. Det året uppgick antalet inträdesärenden till dryga 500. Därefter har antalet inträdesärenden
uppgått till cirka 400 per år. Förklaringen till det alltjämt
höga antalet inträdesärenden har varit det justerade tidskravet och att biträdande jurister har anställts i förhållandevis jämn takt. Under 2018 slutbehandlade styrelsen 459
ansökningar om inträde i samfundet (211 män och 248 kvinnor). Av dessa bifölls 431 (jämfört med 385 föregående år).
Grunden för avslag var i fjorton fall att sökanden inte hade
styrkt sin lämplighet, i tio fall att sökanden inte uppfyllde
kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes föreligga samt i tre fall, som avsåg ansökan om
återinträde, att sökanden inte hade avlagt advokatexamen
med godkänt resultat och att skäl för dispens inte ansågs
föreligga. Ett ärende avskrevs på grund av att sökanden
återkallade sin ansökan.
»

SÅ BEVILJAS INTRÄDE
I ADVOKATSAMFUNDET

Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet. För att bli advokat krävs en omfattande teoretisk
och praktisk utbildning. Efter fyra och ett halvt års juridisk
utbildning och juristexamen vid universitet krävs tre års ju-
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» LEDAMÖTER

Vid utgången av 2017 hade Advokatsamfundet 5 878 ledamöter. Under 2018 har antalet ledamöter ökat med 122
personer till sammanlagt 6 000 ledamöter (varav 5 461 är
verksamma). Av det totala antalet ledamöter är 4 065 män
och 1 935 kvinnor. Antalet ledamöter har således ökat med
26 manliga ledamöter och 96 kvinnliga ledamöter.

Advokaternas fördelning på avdelningarna
2018
2017
Stockholm
2 888
2 844
Västra
1 004
972
Södra
952
927
Mellersta
450
433
Östra
344
351
Norra
267
258
Utland
95
93
Summa
6 000
5 878

17–18
+ 44
+ 32
+ 25
+ 17
−7
+9
+2
+ 122

Advokater
l Män 
68 %
l Kvinnor  32 %

KVINNOR I YRKET

Andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att öka långsamt
och uppgick vid utgången av 2018 till drygt 32 procent.
Motsvarande siffra 2017 var drygt 31 procent. För trettonde
året i rad översteg antalet kvinnliga biträdande jurister antalet manliga. Andelen kvinnor bland de biträdande juristerna uppgick vid utgången av 2018 till drygt 58 procent och
var således oförändrad i förhållande till föregående år.

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

ÅLDERSFÖRDELNING

Av det totala antalet ledamöter är knappt 2 procent (117 av
6 000) i åldern 20–29 år, drygt 23 procent (1 419 av 6 000) i
åldern 30–39 år, knappt 22 procent (1 316 av 6 000) i åldern
40–49 år, drygt 19 procent (1 173 av 6 000) i åldern 50–59
år, drygt 17 procent (1 061 av 6 000) i åldern 60–69 år samt
drygt 15 procent (914 av 6 000) över 70 år.
Av det totala antalet biträdande jurister är drygt 57 procent (1 402 av 2 439) i åldern 20–29 år, drygt 34 procent
(834 av 2 439) i åldern 30–39 år, knappt 5 procent (111 av 2
439) i åldern 40–49 år, drygt 2 procent (57 av 2 439) i åldern
50–59 år, drygt 1 procent (29 av 2 439) i åldern 60–69 år
samt inte ens en halv procent (6 av 2 439) över 70 år.

BITRÄDANDE JURISTER *

Tillväxten bland biträdande jurister var under de inledande
åren av 2010-talet lägre än den varit före år 2009. Under
2014–2018 ökade dock antalet biträdande jurister återigen.
Under 2018 har antalet ökat med 222 till sammanlagt 2 439
biträdande jurister, varav 2 315 är verksamma. Anledningen
till ökningen torde vara att fler anställs som biträdande
jurister till följd av högkonjunkturen. Antalet kvinnliga biträdande jurister ökade med 133 anställda, medan antalet
manliga biträdande jurister ökade med 89 anställda. Av det
totala antalet biträdande jurister är 1 421 kvinnor och 1 018
män. Rörligheten bland biträdande jurister har varit fortsatt
hög under året. 
* Konsulter och trainees inte inräknade.
Biträdande juristers fördelning på avdelningarna
2018
2017
Stockholm
1 519
1 373
Västra
339
319
Södra
310
269
Mellersta
111
100
Östra
81
71
Norra
56
61
Utland
23
24
Summa
2 439
2 217

Biträdande jurister
l Män 
42 %
l Kvinnor  58 %

Byråstorlek,
antal jurister
l1
64 %
l 2–19  34 %
l 20–69  2 %
l 70–  >1 %

17–18
+ 146
+ 20
+ 41
+ 11
+ 10
−5
−1
222

BYRÅSTORLEK

Mindre advokatbyråer utgör alltjämt den största andelen
av landets byråer. Av landets totalt 1 959 advokatbyråer var
1 249 enmansbyråer, vilket motsvarar knappt 64 procent.
Många av dessa har dock kontorsgemenskap med andra
advokater. På 661 advokatbyråer fanns det 2–19 jurister. Endast 13 advokatbyråer hade fler än 70 jurister. Dessa byråer
sysselsätter emellertid drygt 21 procent av den verksamma
advokatkåren och nästintill 40 procent av de verksamma
biträdande juristerna.

EU-ADVOKATER

Vid utgången av 2018 fanns det 35 EU-advokater, alltså
advokater verksamma i Sverige men auktoriserade i ett
annat land, registrerade hos Advokatsamfundet. Av dessa
är 20 män och 15 kvinnor. Det totala antalet EU-advokater
har därmed ökat något under året (vid utgången av 2017
var det totala antalet EU-advokater 24, varav 12 var män
och 12 kvinnor).

12

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Rekryteringsarbetet
satte stor prägel på året
de gruppen synpunkter från ordförandena i samfunet gångna verksamhetsåret, Addets sju regionala avdelningar om utformningen av
vokatsamfundets 131:a, har för
tjänsten och lämplig kandidatprofil. Så skedde ockstyrelsen i mycket hög grad
så med nuvarande generalsekreterare och ytterligare
präglats av arbetet med att
några av kansliets tjänstemän. Dessa frågor diskuterekrytera en ny generalserades därefter mycket ingående vid ett styrelsemöte
kreterare. Arbetet avslutai april månad.
des strax före jul när
När det gäller tjänstens utformning rådde
styrelsen utsåg Mia
enighet om att generalsekreteraren även fortEdwall Insulander.
sättningsvis ska ha en utåtriktad roll och vara
Det var inte precis
advokatkårens huvudsakliga ansikte mot
en vardagshändelse. Seomvärlden. Likaså var styrelsen enig om att
nast vi rekryterade en generalsekreterare
tjänsten ska förbli en tillsvidareanställning.
var för 19 år sedan, och sedan 1935, när befattningen blev en heltidsanställning, har
är det gällde den nya
det bara funnits sex generalsekreterare!
generalsekreterarens
Visserligen går Anne Ramberg i
profil beslutade stypension först i augusti 2019, men
relsen om ett antal kriterier
vi ville vara ute i mycket god tid
som skulle vara vägledande
med att söka en efterträdare, inte
vid urvalet, väl medveten
minst för att den personen i god
om att det knappast skulordning skulle kunna avveckla
le finnas någon som uppsin nuvarande verksamhet; man
fyllde varje kriterium.
kan ju inte avsluta en advokatröEtt av de viktigaste var
relse över natten.
att den nya generalseArbetet inleddes därför redan
i början av 2018 med att inom
kreteraren skulle ha vastyrelsen utse en rekryteringsrit praktiskt verksam på
grupp som skulle bereda fråadvokatbyrå under relagan. Vi knöt också till oss retivt lång tid. Ytterligare
kryteringskonsulten Fredrik
ett viktigt kriterium – giHillelson vid Novare, med
vet den utåtriktade rollen
vilken gruppen kom att arbe– var att personen skulle
Christer Danielsson
ta mycket nära.
kunna uppträda obehindOrdförande
Under mars månad inhämtarat i mediala sammanhang »

N
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» och helst redan från början ha viss medieerfarenhet.

att motverka och beivra i egenskap av arbetsgivare.
Vi bestämde också att inte vare sig ålder eller kön
Men: även Advokatsamfundet har uppgifter att fullskulle inverka på valet.
göra.
Tjänsten utannonserades i maj med sista ansökningsdag i slutet av augusti.
n sådan är givetvis att tala med en tydlig röst i
Redan innan vi gick ut med annonsen hade jag bett
dessa frågor. Det har jag försökt göra vid anföstyrelsens ledamöter och avdelningsordförandena att
randen på Advokatdagarna, vid en hearing vi
under hand komma med förslag på tänkbara kandihöll om saken i april 2018 och i min spalt i tidskrifdater. Så skedde också och jag överlämnade en lista
ten Advokaten.
med ett tiotal namn till Novare inför
Men det finns också konkreta saker
den fortsatta processen. Till Novare
som samfundet har gjort och kan göra.
kom sedermera ytterligare förslag på
Ett bra exempel, tycker jag, är de kosttänkbara kandidater.
nadsfria stödsamtal som vi (genom
När rekryteringsgruppen och NovaLänsförsäkringar) har beslutat om 2018
re samlades efter sommaren enades vi
och erbjuder advokater och biträdande
Den fortsatta
om att cirka 20 personer – de som hade
jurister under 2019.
processen ledde
sökt tjänsten samt vissa av dem som
Det initiativet är ett av flera från en
fram till att vi så
hade föreslagits – skulle kontaktas. Så
arbetsgrupp som styrelsen tillsatte i
skedde under september och oktober.
slutet av 2017 under ledning av styrelsmåningom hade
Den fortsatta processen ledde fram till
sens vice ordförande Eva-Maj Mühen short list med
att vi så småningom hade en short list
Arbetsgruppen har under
flera mycket starka lenbock.
med flera mycket starka kandidater.
det gångna året till sig knutit en refekandidater.
Styrelsen fattade ett enhälligt beslut
rensgrupp med yngre jurister. AvsikStyrelsen
fattade
ett
vid styrelsemöte den 7 december att
ten är att gruppen och referensgruputse Mia Edwall Insulander.
enhälligt beslut vid pen ska bestå över tid. Det säkerställer
Mia är 45 år. Hon är delägare i den huatt styrelsen har god kunskap om dessa
styrelsemöte den
manjuridiska advokatbyrån Edwall Infrågor och kan förhoppningsvis också
7
december
att
sulander Lindh & Lyckman i Stockholm.
fortsättningsvis resultera i konkreta åtutse Mia Edwall
Hon har varit anställd vid byrån sedan
gärder från samfundet.
2001. Hennes huvudsakliga verksamSom ett direkt utflöde av #medvilInsulander.
hetsområde är familjerätt. Hon är också
kenrätt meddelade styrelsen i början
– sedan den 1 juli 2017 – ledamot av Adav 2018 också ett vägledande uttalanvokatsamfundets styrelse. Hon medverkar regelbunde med innebörden att en advokats skyldigheter och
det som expert på familjerätt i TV4:s Nyhetsmorgon.
ansvar rörande arbetsmiljö och diskriminering är en
Mia kommer att tillträda tjänsten som generalsekrefråga om god advokatsed. Vi klargjorde således att
terare den 1 september i år, när Anne Ramberg efter
brister i dessa avseenden är en disciplinär fråga.
nästan två decennier går i pension.
ag vill för det tredje nämna ett ur strukturell
en det har också funnits andra frågor av stor
synvinkel viktigt beslut under 2018, nämligen att
betydelse för advokatkåren som styrelsen arsamfundet för första gången antog en instruktion
betat med under 2018. Hit hör inte minst vad
för valberedningens arbete. Den kommer att bidra till
vi kan kalla metoo-frågan.
stadga och transparens i det mycket viktiga arbetet
Som bekant skrev tusentals kvinnliga jurister unmed att identifiera ledamöter i huvudstyrelsen och i
der uppropet #medvilkenrätt i slutet av 2017. Det som
disciplinnämnden.
kom fram där och i den efterföljande diskussionen
Antagandet av instruktionen är för övrigt ett ut– rena sexuella övergrepp men också sunkig arbetstryck för direkt medlemspåverkan. Den kom nämliplatskultur och negativ särbehandling på grund av
gen till som resultatet av en motion från två enskilda
kön – är förstås i första hand advokatbyråernas ansvar
advokater. ¶
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STYRELSEN

Från vänster på bilden: Erik Sjöman, Mia Edwall Insulander, Petter Hetta, Klas Wennström, Jan-Mikael Bexhed, Karl Woschnagg, Marie-Louise
Landberg, Fredrik Ungerfält, Magdalena Persson, Sven A Olsson, Anna Ulfsdotter Forssell, Sait Umdi, Per Gisslén, Per Jadelind, Eva-Maj Mühlenbock, Anne Ramberg, Christer Danielsson, Ola Åhman, Åsa Erlandsson.

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består sedan september 2018 av en ordförande, en vice ordförande och sexton andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt 14 gånger under 2018. Åtta av dessa styrelsemöten har varit digitala. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten, då ordföranden, vice ordföranden och generalsekreteraren biträdda av samfundets chefsjurist och styrelsens sekreterare förbereder det kommande mötet. Cirka åtta dagar före styrelsemötet görs handlingarna
till de ärenden som ska behandlas på mötet tillgängliga för ledamöterna via en digital plattform. Styrelsen behandlar i regel
ett hundratal ärenden per möte: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna
framställningar och remisser.
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STYRELSEN

STYRELSELEDAMÖTER
Christer Danielsson
Ordförande. Födelseår: 1961, inträdesår: 1997, arbetsplats: Advokatfirman
Danielsson & Nyberg Handelsbolag
(delägare)
Eva-Maj Mühlenbock
Vice ordförande. Födelseår: 1959,
inträdesår: 2003, arbetsplats: Cirio
Advokatbyrå AB unä (delägare)
Jan-Mikael Bexhed
Födelseår: 1954, inträdesår: 2010,
arbetsplats: Calissendorff Swarting
Advokatbyrå KB (delägare)
Åsa Erlandsson
Födelseår: 1968, inträdesår: 2002,
arbetsplats: Setterwalls Advokatbyrå
AB (delägare)
Anna Ulfsdotter Forssell
Födelseår: 1966, inträdesår: 2003,
arbetsplats: Advokatfirman Ulfsdotter
AB (innehavare)
Per Gisslén
Födelseår: 1964, inträdesår: 2000,
arbetsplats: Advokatbyrån Gisslén &
Löfroth AB (delägare)

Petter Hetta
Födelseår: 1963, inträdesår: 1997,
arbetsplats: Advokatbyrån Kaiding
Kommanditbolag (delägare)

Erik Sjöman
Födelseår: 1975, inträdesår: 2005,
arbetsplats: Advokatfirman Vinge KB
(delägare)

Mia Edwall Insulander
Födelseår: 1973, inträdesår: 2007, arbetsplats: Edwall Insulander Lindh &
Lyckman Advokatbyrå KB (delägare)

Sait Umdi
Födelseår: 1980, inträdesår: 2015,
arbetsplats: Cityadvokaterna i Malmö
HB (delägare)

Per Jadelind
Födelseår: 1960, inträdesår: 2003,
arbetsplats: Amber Advokater
Halmstad KB (delägare)

Fredrik Ungerfält
Födelseår: 1960, inträdesår: 1997,
arbetsplats: Litigate Lawfirm West
Advokat AB (delägare)

Marie-Louise Landberg
Födelseår: 1966, inträdesår: 2005,
arbetsplats: Advokaterna Enetjärn
& Landberg HB (delägare)

Klas Wennström
Födelseår: 1965, inträdesår: 1998,
arbetsplats: Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB (delägare)

Sven A Olsson
Födelseår: 1943, inträdesår: 1974,
arbetsplats: Advokat Sven A. Olsson
AB (innehavare)

Karl Woschnagg
Födelseår: 1961, inträdesår: 2001,
arbetsplats: Advokat & Rechtsanwalt
Karl Woschnagg, HEUSSEN
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
(innehavare)

Magdalena Persson
Födelseår: 1963, inträdesår: 1995,
arbetsplats: MAQS Advokatbyrå
Göteborg AB (delägare)
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Ola Åhman
Födelseår: 1964, inträdesår: 2004,
arbetsplats: Roschier Advokatbyrå AB
(delägare)

METOO

Metoo och #medvilkenrätt
– vad har hänt sedan dess?
Alltsedan metoo-uppropet och då särskilt vad som framkom avseende juristbranschen i #medvilkenrätt
har Advokatsamfundet vidtagit en rad olika åtgärder. En sammanfattning av dessa redovisas i det följande.

ADVOKATSAMFUNDETS UTTALANDE

– uppgav att det var en chef till dem som utsatt dem
för sexuella trakasserier och 45 procent uppgav att de
blivit trakasserade av en kollega.
Av de 540 kvinnliga advokater och biträdande jurister som utsatts uppgav 39 procent att det skett under
de senaste tolv månaderna och 51 procent uppgav att
de sexuella trakasserierna har skett vid 2–5 tillfällen.
Nästan hälften uppgav att de upplevt att en kollega
eller annan medarbetare på byrån utsatts för sexuella trakasserier.
Enligt undersökningen tycks utsattheten för sexuella trakasserier vara vanligare ju större advokatbyrå kvinnorna arbetar på. 40 procent av de kvinnor
som uppger sig blivit utsatta för sexuella trakasserier
arbetar på en advokatbyrå med 50 eller fler anställda, och i 35 procent av fallen på en byrå med 10–49
anställda.
Nästan hälften av dem som blivit utsatta för sexuella trakasserier har själva agerat med anledning av trakasserierna, bland annat genom att tala med en chef
eller den som trakasserat dem. 56 procent av dem som
utsatts för sexuella trakasserier uppger att det delvis
upphört efter att de agerat.

I anledning av metoo-uppropet för juristbranschen
gjorde Advokatsamfundet den 14 november 2017 följande uttalande:
”I uppropet vittnar en stor mängd kvinnor om trakasserier de utsatts för på advokatbyråer och andra
juristarbetsplatser.
Som vi sett hända i andra branscher kommer det säkerligen att leda till att ännu fler kvinnor vågar träda
fram och ge sin bild. Det är viktigt att så sker.
Det är mycket angeläget att advokatbyråerna med
full kraft verkar för att denna typ av oacceptabla beteenden upphör.
Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare
som måste vidta åtgärder. Men även för Advokatsamfundet finns det anledning att agera. Vi kommer initialt att genomföra en enkätundersökning och dessutom ta upp frågan inom ramen för den fortlöpande
dialog som vi har med advokatbyråerna.”

ADVOKATSAMFUNDETS UNDERSÖKNING

Med anledning av de uppgifter som framkom i metoo-uppropet för juristbranschen genomförde Advokatsamfundet under perioden den 17–27 november
2017 en enkätundersökning, riktad till kvinnliga adADVOKATSAMFUNDETS ARBETSGRUPP
vokater och biträdande jurister om deras utsatthet för
I december 2017 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med
sexuella trakasserier. Svarsfrekvensen blev
uppdrag att arbeta vidare med de frågor som
55 procent och totalt var det 1 621 kvinnor
uppkommit i anledning av resultatet av unsom svarade på undersökningen.
dersökningen.
I undersökningen, som genomfördes av föAdvokaten och vice ordföranden i Advoretaget Novus, svarade 33 procent av kvinkatsamfundet Eva-Maj Mühlenbock är sammankallande i gruppen, som i övrigt består
norna att de utsatts för sexuella trakasserier
av advokaterna Ola Åhman, Petter Hetta
under sin tid som advokat eller biträdande
och Åsa Erlandsson. Sekreterare är advokajurist på advokatbyrå. 78 procent av dessa
kvinnor uppgav att trakasserierna har skett i
ten och chefsjuristen Maria Billing. Arbetsform av ord eller bild, och 57 procent i form
gruppen har också inrättat en referensgrupp
Maria Billing
av en fysisk handling.
bestående av yngre jurister, med uppgift att
Chefsjurist
Fler än hälften av kvinnorna – 55 procent
bistå arbetsgruppen.
»
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METOO

» VÄGLEDANDE UTTALANDE OM

SEMINARIUM MED WORKSHOPS

MOTVERKANDE AV OLIKA FORMER AV
DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Advokatsamfundet och Advokat i framtiden anordnade ett seminarium med workshops onsdagen den 25
april 2018 där frågor med anledning av #medvilkenrätt
och advokatyrkets popularitet diskuterades.
Seminariet leddes av advokaten Eva-Maj Mühlenbock. Moderator var Jana Söderberg, som är kommunikationstränare, föreläsare, författare och coach.
Ett 30-tal unga advokater och biträdande jurister
fick lyssna till psykologen Christina Andersson och
civilekonomen Camilla Rundberg, båda forskare inom
ledarskap och jämställdhetsfrågor.
Deltagarna fick sedan möjlighet till diskussion i
mindre grupper, som sedan resulterade i olika förslag och synpunkter.
Seminariet avslutades med ett panelsamtal. I panelen medverkade generalsekreterare Anne Ramberg,
Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson,
föreläsaren Camilla Rundberg, advokat Hanna Larsson, advokat Åsa Erlandsson och advokat Mikael Engström.

Vid sitt möte den 26 januari 2018 antog styrelsen följande vägledande uttalande:
”Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika former av
trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte
förekommer på arbetsplatsen. Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till
exempel genom att inleda ett disciplinärende, om en
advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed.
Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen
(2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:60) finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i
sin verksamhet ska motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En advokat har
vidare ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö på advokatbyrån. Dessa skyldigheter gäller i all advokatverksamhet, såväl externt i förhållande till klient och
annan, som internt i förhållande till alla medarbetare
på advokatbyrån.”

KOSTNADSFRIA STÖDSAMTAL

Genom Länsförsäkringar, som också ansvarar för
Advokatsamfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring,
erbjuder samfundet under 2019 advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem
på arbetsplatsen. Liksom stödsamtalen inom ramen
för sjukvårdsförsäkringen besvaras även dessa samtal
av SOS International.
Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt och samtal
besvaras som regel inom en minut. Ett särskilt telefonnummer finns på Advokatsamfundets webbplats efter inloggning. Den som är i behov av stödet behöver
inte gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt.
De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre
samtal à 45 minuter per ärende. Samtalen är anonyma.
Syftet med satsningen är att under en försöksperiod
erbjuda ett anonymt stöd till advokater och biträdande jurister samt undersöka behovet av ett samtalsstöd
som är fristående från den egna arbetsplatsen. Samtalsstödet kommer att utvärderas.

KOSTNADSFRIA UTBILDNINGAR
I GENUSKUNSKAP

Advokatsamfundet har inrättat kostnadsfria utbildningar i genuskunskap.
Av kursbeskrivningen framgår att könsskillnaderna i utbildning har minskat avsevärt under de senaste
50 åren. Trots detta kvarstår betydelsefulla skillnader
i lön och karriärvägar. Juristbranschen är inget undantag. Kvinnor är i majoritet på juristprogrammet,
men manliga jurister tjänar i genomsnitt mer än sina
kvinnliga kolleger och få kvinnor återfinns bland delägarna på advokatbyråer.
Frågan är hur vi kan förstå de ihållande könsskillnaderna och vad som kan göras åt dem? Under seminariet sammanfattas forskning på området och konkreta exempel ges på hur forskare och arbetsgivare kan
arbeta tillsammans för att få mer kunskap om vilka
initiativ som fungerar.
Kursledare är Anna Sandberg Trolle-Lindgren och
Karin Hederos som är forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. De har båda
disputerat i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm.

UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING

Under början av 2019 kommer en uppföljande undersökning om sexuella trakasserier med mera att göras
för att kartlägga vilka förändringar som har skett sedan undersökningen 2017. Denna gång kommer undersökningen att skickas till samtliga verksamma advokater och biträdande jurister. Resultatet kommer
att redovisas bland annat i tidskriften Advokaten och
på Advokatsamfundets hemsida. ¶
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JURISTNÄTVERKET HILDA

Jämställdhetsprojekt som stöttar kvinnor
i den professionella utvecklingen
HILDA

ningar. Mentorerna är som regel medlemmar av Hilda, och
alltså kvinnor i ledande positioner.
Under 2017/2018 utökades antalet deltagare i Sofia till 22
adepter och 22 mentorer, att jämföra med 15 mentorpar
i Sofiaprogrammet 2016/2017. Efterfrågan på att delta i
projektet är mycket stor. Adepterna som hade valts ut för
Sofiaprogrammet 2017/2018 kom från advokatbyråer, Regeringskansliet, åklagarväsendet, domstolarna och andra
myndigheter såsom Polismyndigheten, Arbetsgivarverket
och Migrationsverket.

Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli
den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som består av ett femtiotal kvinnor
från olika delar av rättsväsendet, förvaltningen och advokatkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom dessa verksamhetsområden.
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, under 2018 Souléf Sellidj
och Madeleine Galloni.

HILDARY: LUNCHKLUBB OCH TRÄFFAR
MED INSPIRERANDE FÖREDRAG

SOFIA: UPPSKATTAT MENTORPROGRAM

Under 2018 pågick och avslutades den tolfte omgången av
det individuella mentorprogrammet Sofia. Sofia är ett mentorprogram med korsvist utbyte mellan olika verksamheter
som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen.
Målet med projektet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på
mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som
kan anpassas utifrån adeptens och mentorns förutsätt-

Hildas lunchklubbar – Hildary – har till syfte att vara en
mötesplats för kvinnliga jurister, där de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra.
Under 2018 har ett stort antal kvinnliga jurister deltagit i
Hildary. Hildarysammankomster har under året anordnats
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Umeå, med
totalt över 500 deltagare. Vid luncherna talade bland andra
politikern och författaren Birgitta Ohlsson, doktoranden vid
Chalmers tekniska högskola Charlotta Kronblad och docent
Elsa Trolle Önnerfors.

Bild från avslutningen av 2017–2018 års omgång av mentorprogrammet Sofia.
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JURISTNÄTVERKET HILDA

»

Anna Kinberg Batra var inledningstalare vid Rakelkonferensen 2018. Hon talade om ledarskap när allt förändras – och varför hon valde att avgå
ett år före riksdagsvalet.

RAKEL: KONFERENS SOM SKA INSPIRERA TILL LEDARSKAP

Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens med syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och
förvaltningen att bli chefer.
2018 års konferens, den tolfte i ordningen, hölls den 10 april på Grand Hôtel i Stockholm och samlade över 200 deltagare.
Inledningstalare vid konferensen var Moderaternas första kvinnliga partiledare, numera avgångna Anna Kinberg Batra. Hon
talade om ledarskap när allt förändras, och bjöd på en rad erfarenheter av tiden som partiledare och vägen fram dit.
Konferensen bjöd sedan på tre parallella seminarier. Vid det första talade Grant Thorntons vd Anna Johnson om hur
hennes företag blivit Sveriges bästa arbetsgivare. Seminarium två leddes av biträdande säkerhetspolischef Charlotte von
Essen, som berättade om hur Säpo arbetar med jämställdhet som ett led i arbetet att attrahera, rekrytera och behålla de
mest kompetenta medarbetarna. Vid det tredje seminariet höll professor Maarit Jänterä-Jareborg och advokat Annika Elmér en diskussion i kölvattnet av metoo-rörelsen och uppropet #medvilkenrätt.
Avslutningstalare vid Rakel var överstelöjtnant Robert Karjel. Karjel ledde under fyra månader en helikopterdivision i
Adenviken för att bekämpa pirater och har dessutom byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan på uppdrag
av FN och EU. I sitt tal lyfte Robert Karjel fram frågeställningar som han ställts inför som ledare i en situation där besluten
handlar om liv och död, men han gav också exempel på hur liknande frågor uppkommer i alla typer av organisationer.

RUBEN: MENTORSKAP
I GRUPP MED MÖJLIG
HET TILL DIALOG
OM LEDARSKAP
En ny omgång av mentorskapsprojektet Ruben inleddes den
24 september 2018, med ett första möte. Denna omgång av Ruben har fått temat Jämställdhet
och god arbetsmiljö, och består
av 18 adepter och 4 mentorer.
Adepterna, som har delats in i
två grupper, ska under ledning
av en kvinnlig och manlig mentor
föra strukturerade diskussioner
på det aktuella temat. Programmet avslutas den 18 mars 2019.

RAGNA: HILDAS WEBBPLATS

Sedan 2008 finns all information om
Hilda och Hildas olika projekt samlade
på Hildas webbplats. Här finns, förutom
bakgrund, information om nätverket
Hilda och de olika projekten, kalendarium och presentationer av Hildas medlemmar, också ”Nyfiken på Hilda” – ett
månatligt personligt porträtt av någon
av Hildas medlemmar. På hemsidan
finns också en presentation av de män i
ledande positioner inom rättsväsendet,
förvaltningen och advokatkåren som
ingår i Ruben och som vill stödja unga
kvinnliga jurister att bli chefer eller delägare. Via webbplatsen kan intresserade
anmäla intresse för Hildas olika projekt,
däribland Hildary.
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Hildarys sammankomster under 2018:
Stockholm: tre sammankomster, totalt
över 100 deltagare. Göteborg: tre sammankomster, totalt över 150 deltagare.
Malmö: tre sammankomster, cirka 170
deltagare. Jönköping: två sammankomster, totalt 70 deltagare. Umeå: en
sammankomst, cirka 40 deltagare.
Rakel: Konferens i Stockholm den
10 april 2018, 222 deltagare.
Sofia: 22 mentorer och 22 adepter ingick i projektet som pågick från oktober
2017 till september 2018.
Ruben – mentorskap i grupp: 18 adepter och 4 mentorer ingår i projektet som
startade i september 2018 och avslutas
i mars 2019.

HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Lunchmöten för inspiration
och erfarenhetsutbyte
Hildary och Advokat i framtiden fortsatte att arrangera uppskattade lunchseminarier under 2018.
Advokat i framtiden är ett forum för biträdande jurister och yngre advokater. Målet med projektet är att
skapa möjligheter för dem att på olika sätt stärka sitt engagemang och därmed sitt inflytande i Advokatsamfundet.
Ansvarig för Advokat i framtiden är Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing.

SVÅR AVVÄGNING MELLAN YTTRANDE
FRIHET OCH HETS MOT FOLKGRUPP

EN NYANLÄND SAMHÄLLSBYGGARE
MED TRAUMAN SOM DRIVKRAFT

Jur. kand. Sofie Liljebäck, biträdande jurist på Trägårdh Advokatbyrå och vinnare av 2017 års
Midander–Lönnstipendium, var
gäst vid Hildarys och Advokat
i framtidens lunchseminarium
på Advokatsamfundets kansli i
Stockholm i februari.
Hon talade under rubriken
”Varför ska vi acceptera det som
kränker, chockar eller stör?” om
förhållandet mellan yttrandefriheten och lagstiftningen om hets
mot folkgrupp, om de konflikter som uppstår i intresseavvägningen mellan dem och om de teorier som ligger till
grund för det rättsliga skyddet för yttrandefriheten.

Omar Al Zankah bjöd i oktober på en lunchföreläsning i
Stockholm om hur flyktens trauman kan omvandlas till en
drivkraft att förändra världen.
Omar Al Zankah levde ett priviligierat liv i Syrien innan
kriget tvingade honom på flykt. Efter en tid i Jordanien
kom han till Sverige, där han har fått arbeta hårt för att få
arbete och skapa kontakter. I dag arbetar han bland annat
med welcome-app, som syftar till att skapa möten mellan
svenskar och nyanlända.

MALMÖ: DUKTIGA FLICKORS REVANSCH

Vårens första Hildarylunch i Malmö gästades av politikern
Birgitta Ohlsson som med sin bok Duktiga flickors revansch
skrivit ett personligt och politiskt försvarstal till de duktiga
flickorna, och visar vilken kraft och frihet som kommer med
att vara ”duktig”.
Birgitta Ohlsson talade vid seminariet om sin bok, som
även fanns till försäljning och signering efter föredraget.

FÖRSTA KVINNLIGA ADVOKATEN
PRESENTERAD

Hildarys marsmöte i Stockholm gästades av Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria, som berättade om Sveriges
första kvinnliga advokat Eva Andén.
Det var under 2018 precis ett hundra år sedan Eva Andén
antogs som den första kvinnliga ledamoten av Advokatsamfundet. Under föreläsningen berättade Elsa Trolle Önnerfors bland annat om Eva Andéns gärning, i en tid då kvinnor
var utestängda från många juristyrken, samt de utmaningar
som hon mötte och övervann.

GÖTEBORG: HUR DIGITALISERINGEN
FÖRÄNDRAR JURISTBRANSCHEN

Charlotta Kronblad, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, gästade Hildary i Göteborg i maj, och presenterade
sin forskning kring juristbranschens utveckling i digitaliseringens spår. Charlotta berättade hur digitaliseringen förändrar grundförutsättningarna i branschen och vad detta
innebär för byråerna och för juristprofessionen i framtiden.
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Tillståndet i kåren
är i allt väsentligt gott
hela dagen. Det stora antalet personliga inställelser
årsberättelsen för 2017 inledde jag med
inför nämnden har enligt min uppfattning av flera skäl
konstaterandet att antalet uteslutningar
blivit en smula problematiskt, inte minst på det sättet
ur samfundet hade halverats i förhållande till
att utrymmet för behandling av alla övriga ärenden
rekordåret 2016, då inte mindre än sex advoblir mindre, vilket naturligtvis i sin tur leder till längkater uteslöts. Nu kan jag konstatera att enre handläggningstider. Vi försöker att hantera detta
dast en advokat mött detta öde under 2018.
genom att lägga in extra sammanträdesdagar, men det
Så på det sättet har min förhoppning om ett
känns som att det inte är rimligt att ta ledamöternas
återtåg till ett normaltillstånd med en eller
tid i anspråk så mycket mer än som nu sker. Samtidigt
två uteslutningar per år, slagit in. Samtivill jag framhålla att nämnden helt enkelt måste
digt bör det nämnas att nämnden unhålla muntliga förhandlingar när sådana i sak,
der 2018 kallade fyra advokater
och enligt reglerna för ärendenas behandling
att personligen inställa sig inför nämnden,
i nämnden, är påkallade.
vilket normalt innebär att nämnden vid föregående behandling av det ifrågavarande
ärendet har gjort bedömningen att uteslutå en smula statistik. Antalet inkomning kan komma i fråga som påföljd. Men,
na anmälningar under 2018 uppsom sagt, endast en av advokaterna blev utegick till 478 mot 427 under 2017.
sluten.
Från styrelsen fick nämnden ta
Överhuvudtaget har antalet peremot 37 ärenden mot 33 under
sonliga inställelser inför nämnden
2017. Nämnden i plenum avökat under de snart elva år som jag
gjorde 193 ärenden mot 208
har varit med. Under det nämnunder 2017. I de flesta fall
da rekordåret 2016, hade nämn(82) blev påföljden för adden åtta personliga inställelser,
vokaten en erinran, men 34
under 2017 minst tre och under
advokater tilldelades var2018 alltså fyra. Och personlining och 22 advokater tilldega inställelser är planerade för
lades varning med straffavbåde januarimötet och februgift. Som sagts ovan uteslöts
arimötet 2019. Vid de munten advokat ur samfundet.
liga förhandlingarna biträds
Vad som förekommit under
den ifrågavarande advokaten
året ger mig inte någon anledregelmässigt av en försvaraning att ompröva mitt konstare, och en advokat är utsedd
terande från förra året att tillatt utföra Advokatsamfunståndet i kåren när det gäller
dets talan vid förhandlingen.
advokatetiken i allt väsentligt
Det blir i praktiken ett rätteär gott. Man måste i sammangångsliknande förfarande och
hanget ha i minnet att vi nu är
Börje Samuelsson
oftast tar förhandlingen hela
omkring 6 000 advokater. När
Ordförande i disciplinnämnden
förmiddagen i anspråk, ibland
det gäller den mera långsiktiga »

S
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» utvecklingen, ser jag en situation där antalet ”enk-

att hantera alla dessa ärenden med den omsorg som
god advokatsed kräver. Samtidigt tillåter jag mig att
konstatera att dessa ärenden också har visat på allvarliga brister hos migrationsmyndigheterna som inte
har gjort saken lättare för de offentliga biträdena och
främst kanske det gäller de fullständigt orimliga dröjsmålen med utbetalning av ersättningar till biträdena.

la” ärenden, som oftast inte föranleder annan påföljd
än erinran, kommer att bli relativt sett färre. Och det
tillskriver jag i allt väsentligt det ökande antalet advokater som avlagt advokatexamen. Däremot finns
det en del tecken som talar för att antalet ”allvarliga”
ärenden, som leder till varning med straffavgift eller
i värsta fall till uteslutning, kan komma att öka. För
detta talar bland annat det stora och ökande antalet
personliga inställelser inför nämnden. I dessa ”allvarliga” ärenden rör det sig ofta om direkt uppsåtliga
brott mot reglerna för vår verksamhet och inte sällan
finns det i bakgrunden någon form av
brottsligt förfarande från advokatens
sida. Och tillkortakommanden av denna karaktär går det knappast att påverka genom utbildning och advokatexamen.

I

S

om framgått även i andra sammanhang, har
nämnden under året skärpt sin praxis när det
gäller påföljden för de advokater som, trots påminnelse, inte till samfundet ger in sitt revisorsintyg. Detta dokument är mycket viktigt
för den proaktiva tillsynen över advokatkåren och numera blir påföljden för
underlåtenhet att inge intyget varning
med straffavgift 5 000 kronor.

I föregående års
verksamhetsberät
telse skrev jag att
den advokat som till
varje pris vill undvi
ka att hamna hos
disciplinnämnden
bör avstå från att ta
uppdrag som bout
redningsman och
bodelningsförrät
tare. Till dessa upp
drag måste jag nu
tyvärr foga uppdrag
som offentligt biträ
de i asylärenden.

J

ag har den stora förmånen att få
vara ordförande för sju advokater
i nämnden. Alla är erfarna, kloka,
kunniga och engagerade för sin uppgift. Kort sagt kunde det helt enkelt
inte vara bättre. Samma omdöme gäller generalsekreteraren som regelmässigt deltar i nämndens sammanträden.
Generalsekreteraren har inte rösträtt i
nämnden men har rätt att – ensam eller
tillsammans med en eller flera ledamöter – skriva sig skiljaktig i protokollet.
Överhuvudtaget går det knappast att
överskatta generalsekreterarens betydelse för samfundets disciplinära verksamheten. Jag vill också gärna framhålla det gedigna arbete som nämndens
sekreterare, jur. kand. Sofia Rahm, utför. Hon föredrar ärendena vid nämndens sammanträden på ett sätt som
inte lämnar något övrigt att önska och
hon vakar dessutom på ett betryggande sätt över den
löpande handläggningen av pågående ärenden.

föregående års verksamhetsberättelse skrev jag att den advokat som
till varje pris vill undvika att hamna
hos disciplinnämnden bör avstå från att
ta uppdrag som boutredningsman och
bodelningsförrättare. Till dessa uppdrag måste jag nu tyvärr foga uppdrag
som offentligt biträde i asylärenden.
Under året har nämnden, jag vill minnas utan undantag, på föredragslistan
för varje sammanträde haft ett flertal
ärenden där mer eller mindre allvarliga anmärkningar har riktats mot advokaters hantering i olika hänseenden av
uppdrag som offentligt biträde i asylprocessen. Anmälare har ofta varit en
underårig asylsökandes gode man, men
även Migrationsverket har anmält biträden. Sammantaget ger dessa ärenden en rätt dyster bild. Det stora antalet flyktingar som har sökt sig till vårt land har lett till
behov av ett stort antal offentliga biträden i asylärenden och det förefaller som att en del advokater, och
deras biträdande jurister för vilka advokaten som bekant har ett principalansvar, har åtagit sig ett alltför
stort antal uppdrag och i många fall utan någon erfarenhet på området att tala om. Nämnden har haft fall
där advokaten öppet har medgett att uppdraget inte
har hanterats på ett acceptabelt sätt men samtidigt
nämnt att han eller hon har haft kanske 40 eller fler
pågående uppdrag samtidigt. Med insikt om att det i
flera olika hänseenden rör sig om svåra uppdrag med
en del särskilda problem, exempelvis i form av tolkbehov vid kontakt med klienten, tycker jag inte att
det känns särskilt förvånande att det kan vara svårt

I

nämnden sitter också våra tre av regeringen
utsedda offentliga representanter. Sedan snart två
år tillbaka har vi Barbro Holmberg och Per Westerberg med oss. Barbro Holmberg har varit statsråd,
generaldirektör i Migrationsverket och senast landshövding. Per Westerberg har också varit minister och
inte minst talman i Sveriges riksdag. Det säger sig
självt att det på alla sätt är mycket värdefullt för samfundet att regeringen förser nämnden med personer
som har så gedigna bakgrunder och att de är beredda
att ta på sig arbetet. Vår tredje offentliga representant
var fram till halvårsskiftet Lotty Nordling, som fanns »
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» med redan när jag kom in i nämnden 2008. Hon har en

ingen skulle kunna hitta en ersättare som kunde axla
hennes mantel. Nu vet jag att jag hade kunnat bekymra mig för något annat, för regeringen gav oss Stefan
Strömberg, senast lagman i Stockholms tingsrätt och
med ett cv i övrigt som jag utgår från är bekant för
de som läser verksamhetsberättelsen. ¶

bakgrund som domare och ämbetsman och var under
många år chef och ordförande för Allmänna reklamationsnämnden. Lotty Nordling kom att bli en riktig
klippa i nämndens arbete och inför hennes avgång i
somras var jag uppriktigt sagt bekymrad för hur reger-

DISCIPLINVERKSAMHETEN 2018
Advokatsamfundets disciplinnämnd
tog emot 478 anmälningar mot advokater under 2018. Det är 12 procent
fler än under 2017; under samma tid
ökade antalet advokater med drygt
2 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden
på initiativ av generalsekreteraren
under 2018.
I ett längre perspektiv är trenden
att disciplinanmälningarna blir färre,
trots att Sveriges advokatkår växer

kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 478
anmälningar under 2018. Det innebär
att antalet anmälningar under den
tiden har minskat med 21 procent,
trots att advokaterna har blivit 65
procent fler – från 3 635 advokater år
2000 till 6 000 advokater år 2018.
Totalt 613 ärenden behandlades
inom disciplinnämnden under 2018.
De flesta av ärendena, 420 ärenden,
avgjordes av någon av de tre pröv-

ningsavdelningar som finns inom
disciplinnämnden. Disciplinnämnden
i plenum avgjorde totalt 193 ärenden
under 2018. Av dem ledde 139 ärenden till att advokaten fick en påföljd.
I de flesta fall (82) blev påföljden för
advokaten en erinran. Men 34 advokater fick varningar, och 22 advokater
fick den näst strängaste påföljden,
varning med straffavgift. Under 2018
uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet.

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 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 uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.
Disciplinnämnden består av elva ledamöter varav tre utses av regeringen (offentliga representanter). Nämnden är indelad
i tre prövningsavdelningar. Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller
överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.
Generalsekreteraren deltar regelbundet vid disciplinnämndens möten.
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Övre raden från vänster: Sonja Rodhe, Anna Steén, Stefan Strömberg, Magnus Wallander, Biörn Riese, Per Westerberg, Poly Jensell och Sofia
Rahm. Nedre raden från vänster: Leif Ljungholm, Anne Ramberg och Börje Samuelsson.

DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2018
Börje Samuelsson
Ordförande. F. 1952. Advokat 1985.
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg.

Polyana Jensell
Ledamot. F. 1969. Advokat 2011.
Advokatbyrån Urgell AB, Göteborg.

Barbro Holmberg
Offentlig representant. F. 1952.
Stockholm.

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

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

Stefan Strömberg
Offentlig representant. F. 1950. Täby.

Staffan Bergqvist
Ledamot. F. 1965. Advokat 1997.
Advokatgruppen i Stockholm AB,
Stockholm.
Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
KB, Stockholm.

Anna Steén
Ledamot. F. 1972. Advokat 2001.
Advokatbyrån Sigeman & Co AB,
Malmö.
Magnus Wallander
Ledamot. F. 1952. Advokat 1982.
Magnus Wallander Advokat AB,
Bromma.
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Per Westerberg
Offentlig representant. F. 1951.
Nyköping.
Sofia Rahm
Disciplinnämndens sekreterare.
F. 1973.
Även Sonja Rodhe, f. 1986, har
tjänstgjort som disciplinnämndens
sekreterare.

PROAKTIV TILLSYN

En effektiv tillsyn
av advokatbyråer 2018
dvokatsamfundet har sedan början
av 2016 bedrivit ett systematiserat
proaktivt tillsynsarbete över advokater och advokatbyråer i syfte att
säkerställa regelefterlevnad avseende såväl lag som advokatetiska
regler, bidra till att upprätthålla
en hög kompetensnivå på landets advokatbyråer, stärka
legitimiteten i Advokatsamfundets tillsyn samt
att öka möjligheterna att stödja advokatbyråerna och
de enskilda ledamöterna i deras verksamhet. Detta
tillsynsarbete har fortsatt även under 2018.
Tillsynsarbetet har utförts genom att Advokatsamfundet har tillställt advokatbyråerna en granskningsrapport och ombett dessa att besvara ett antal frågor
avseende hur advokatbyråernas organisation förhåller
sig till gällande rätt och det advokatetiska regelverket
(se cirkulär nr 28/2015). 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 penningtvätt
och finansiering av terrorism
l Insiderinformation
l Uppgifter om advokattjänster
l EU-advokater
l Övrigt

därefter sammanställts och analyserats. I de fall där
det bedömts finnas behov av kompletterande uppgifter eller där brister har ansetts föreligga, har en dialog
inletts med dessa byråer för att på bästa sätt åtgärda
förhållandena.
Tillsynsarbetet inleddes under 2016 med en granskning av de största byråerna och har sedan systematiskt fortsatt i storleksordning med den långsiktiga målsättningen att alla advokatbyråer ska komma att omfattas av granskningen. Fram till slutet av
2018 har totalt 175 av landets advokatbyråer underställts denna proaktiva tillsyn. Sammanlagt har därmed 4 875 jurister, varav 2 944 advokater och 1 931
biträdande jurister omfattats av Advokatsamfundets
tillsynsåtgärder.

R

esultatet av granskningen har överlag varit positivt och det kan konstateras att de tillskrivna
advokatbyråerna till övervägande del förhåller sig väl till det advokatetiska regelverket och har
en god kunskap om vilka krav som uppställs på verksamheten. Det område där flest brister uppdagats är
vad gäller uppfyllandet av de krav som lagstiftningen
uppställer på vissa advokater för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vissa brister har även kunnat konstateras inom andra områden
så som exempelvis i fråga om informationssäkerhet,
uppgifter till klient angående tillhandahållna tjänster,
organisationen av advokatverksamheten och kontroll
avseende intressekonflikter.

T

illsynen har genomgående gett god och avsedd
effekt, eftersom byråerna efter dialog med Advokatsamfundets kansli har åtgärdat konstaterade brister, kompletterat sin administration eller
infört nya rutiner som uppfyller de krav som ställs
enligt lagstiftning och advokatetiska regler.
Tillsynsarbetet kommer att fortsätta under 2019. ¶

G

ranskningen har genomförts i olika omgångar där 25 slumpmässigt utvalda advokatbyråer vid varje omgång har ombetts besvara de
frågor som ställs i granskningsrapporten. Svaren har
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Ett mycket begränsat
antal ärenden
kommer in
gångna året 2018 legat på ungefär samma nivå med 74
dvokatsamfundets
konsumenttviststycken. Det är således fortfarande fråga om ett mycknämnd (KTN) inrättades den 1 jaet begränsat antal ärenden som kommer in till KTN
nuari 2016 och har således endast
och detta särskilt satt i förhållande till den enorma
funnits i tre år. Nämnden erbjudmängd arvodesräkningar som under ett år ställs ut
er ett smidigt och kostnadseffekav Sveriges advokatbyråer. Om vad detta beror på har
tivt sätt för en konsument att få
nämnden inte någon uppfattning, men det kan antagas
en tvist prövad med en advokat
att en bidragande orsak till att det är få tvister som
eller advokatbyrå om en tjänst
hamnar hos nämnden är att nämnden inte prövar ett
som advokaten eller advoärende om konsumenten inte har försökt att uppnå
katbyrån tillhandahållit
en samförståndslösning med advokaten och
konsumenten.
att därför ett inte ringa antal tvister angåenAnsökningsavgiften som konsumenten har
de ersättningsanspråk har bilagts genom att
att erlägga är endast 100 kronor och nämnkonsumenten och advokaten/advokatbyrån
dens beslut ska enligt huvudregeln meddehar kommit överens. Den huvudsakliga orsalas inom 90 dagar efter det att ärendet är
ken till att ärendena är få torde dock vara att
komplett. Tvister angående arvodesersättkonsumenten som regel är nöjd med det arningar till advokater eller till andra jurister
bete som utförts och finner arvodesanspråpå advokatbyråer har alltid varit mycket sälket skäligt, vilket det ringa antalet arvodeslan för att säga nästan aldrig förekommande
mål vid domstolarna innan KTN inrättades
vid de allmänna domstolarna. Det är därför
får anses vittna om.
inte ägnat att förvåna att antalet ärenden
Göran Nilsson
hos KTN har varit tämligen få. Under det
Ordförande
första verksamhetsåret var antalet ärenden
Advokat
ammanlagt har KTN under det gångsåledes endast 41 stycken. År 2017 ökade ansamfundets
na året avgjort 84 ärenden, vilket är
talet inkomna ärenden markant till 70 styckkonsument
en ökning från år 2017 då 58 ärenden
en. Antalet inkomna ärenden har under det
tvistnämnd
avgjordes. Av ärendena har konsumenten i »

S
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» 19 fall fått fullt bifall eller delvis bifall

till sitt yrkande. I 43 ärenden har konsumenten fått avslag på sitt yrkande och
i 17 fall har konsumentens yrkande avvisats. Fem ärenden har avskrivits efter återkallelse. Samtliga beslut utom
ett har varit enhälliga och alla beslut
har fattats inom föreskriven tid; enligt
62 § i stadgarna för Sveriges advokatsamfund vad gäller avvisning inom tre
veckor från det att ärendet togs emot
och enligt 65 § i stadgarna vad gäller
beslut i sak inom 90 dagar från det att
ärendet var färdigt för beslut.

Ä

Ärendena har
till övervägande
del gällt arvodes
anspråk, men
det har också
förekommit ett inte
obetydligt antal
ärenden i vilka
skadeståndsanspråk har
framställts. Något
skadestånds
anspråk har dock
inte prövats i sak.

F

rågan om konsumenten har försökt nå en samförståndslösning
har varit föremål för prövning i
flera ärenden. Konsumenten har bevisbördan för att försök att uppnå en
samförståndslösning har gjorts, och advokaten är först när en samförståndslösning inte har nåtts skyldig att medverka i nämndens förfarande.

E

tt stort antal ärenden, tolv stycken, har gällt ersättning till bodelningsförrättare. Det har varit en
något grannlaga uppgift att i sådana
ärenden bedöma vad som är skäligt
arvode, vilket det är upp till advokaten att bevisa. Det är en ärendekategori
varvid flera faktorer som regel haft betydelse för bedömningen av vad som är
skälig ersättning: värderingar, giltighet av äktenskapsförord med mera. Nämnden har också beaktat om
ärendet handlagts med tillräcklig skyndsamhet, vilket
har betydelse för bedömningen av vad som är skäligt
arvode. I ett ärende var handläggningen väl långsam,
men eftersom nämnden fann att detta inte kunde läggas advokaten till last bedömdes arvodet som skäligt.

rendena har till övervägande del
gällt arvodesanspråk, men det
har också förekommit ett inte
obetydligt antal ärenden i vilka skadeståndsanspråk har framställts. Något skadeståndsanspråk har dock inte prövats i sak, eftersom de ärendena har varit av karaktär att aktualisera muntlig
bevisning eller omfattande rättsliga bedömningar och
därför inte varit lämpliga för prövning med hänsyn
till att förfarandet i KTN är förenklat och skriftligt.

E

nligt 57 § i Advokatsamfundets stadgar prövar
KTN endast tvister angående en tjänst som tillhandahållits en konsument och i 58 § i stadgarna anges att med en konsument avses en fysisk person som agerar för ett ändamål som faller utanför den
egna närings- eller yrkesverksamheten. Fråga om vem
som är att anse som konsument har varit föremål för
nämndens bedömning i flera ärenden. I ett ärende
fann nämnden att ett dödsbo inte är en konsument i
den mening som avses i 58 § i stadgarna och i ett annat ärende gjorde nämnden motsvarande bedömning
beträffande en privatperson som var föremål för återvinningstalan i ett konkursat bolag som personen tidigare hade ägt.

I

två ärenden har konsumentens krav avvisats som
för sent inkommet, eftersom det gått mer än ett
år sedan konsumenten framställt klagomål till advokaten och nämnden inte ansåg att det förelåg synnerliga skäl att pröva tvisten, se 61 § fjärde punkten i
Advokatsamfundets stadgar.

N

ämnden har haft ett sammanträde schemalagt
varje månad. Beroende på det förhållandevis
ringa antalet ärenden har två sammanträden
ställts in. Nämnden har således haft tio sammanträden. Sammanträdena har varit väl förberedda med av
kansliet skrivna utförligt motiverade förslag till beslut, emellanåt med alternativa förslag. ¶
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UTBILDNING

Advokatakademien
växer till rekordnivå
kurstillfällen och kursdeltagare var även i denna del
tbildningsverksamheten
högre än någonsin tidigare. Denna ökning har en tydväxte under 2018 i alla delig koppling till högkonjunkturen och det rekordstora
lar till rekordnivåer. Under
antalet biträdande jurister som anställdes på advokatåret genomförde Advokatakabyråerna under 2017 och 2018.
demien totalt 157 utbildningsAdvokatakademiens utbildningsverksamhet består
tillfällen med drygt 4 800 delsammanfattningsvis av förberedande kurser för adtagare. Det kan jämföras med
vokatexamen, examinationer (avseende dels advokat
motsvarande siffror för 2017
etik, dels konstitutionell rätt), fortbildning inklusive
som var 135 respektive 4 200.
de årliga konferenserna Advokatdagarna och Rakel
Verksamheten har ökat under
samt kostnadsfria kurser.
de senaste fem åren, men mest
markant under 2018. Ökningen under 2018 förklaras
främst av en bred satsning på nya fortbildningskurADVOKATKURSER OCH EXAMEN
ser och ett stort antal deltagare på advokatkurserna.
Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs 1–3)
Advokatakademien – Advokatsamfundets plattform
ökade från 1 423 till 1 612. Efter en topp 2011 minskade
för all advokatrelaterad utbildning – lanserades i deadvokatkurserna omkring 2013, men vände uppåt 2016
cember 2017. Inom Advokatakademien samlas alla
och den ökningen har sedan fortsatt till rekordnivåer
samfundets obligatoriska kurser och examinationer
2018 i takt med högkonjunkturen.
för den som ska bli advokat liksom ett omfattande
Antalet examinander på den muntliga examen i adfortbildningsprogram för advokater, biträdande juvokatetik ökade från 363 till 467. Av dessa var 243 kvinrister och andra på advokatbyrå. En växande del av
nor och 224 män, jämfört med 215 kvinnor och 148 män
Advokatakademiens utbud utgörs sedan 2018 av meåret innan. Av årets 467 examinander underkändes 44
riterande kurser som visas i de så kallade
personer, varav 22 kvinnor och 22 män. Motuppdragslistorna och tar sikte på uppdrag
svarande siffror 2017 var 31 underkända, var
där domstolarna förordnar offentlig förav 19 kvinnor och 12 män. Tre underkända
svarare och uppdrag som offentligt biträde.
examinander överklagade beslutet men utMeritsystemet reviderades i maj 2018 och
bildningsnämnden biföll inte något av dessa
kompletterades då med möjligheten att reöverklaganden. Antalet personer som skrev
gistrera även meriter för erfarenhet och exexamen i konstitutionell rätt var under året
terna utbildningar som arrangeras av andra
477, en ökning från 460 personer året innan.
än Advokatakademien.
För att bli godkänd på advokatexamen,
Även omfattningen av de förberedande
och därmed kunna söka inträde i Advokatadvokatkurserna (delkurs 1–3) och examiJonas Olbe
samfundet, krävs godkänt resultat på såväl
nationer ökade kraftigt under året. Antalet
Utbildningschef
examinationen i konstitutionell rätt som på »
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utbildningar 2014–2018

Advokatetik och god advokatsed, Stresshantering och
ett hållbart arbetsliv samt den nya kursen Hur kan
jämställdheten på arbetsplatsen förbättras. (Kursen
om penningtvättslagstiftningen hade uppehåll i väntan på ny lagstiftning, men återkommer 2019.)
Sammanlagt genomfördes 27 kostnadsfria kurser
med 699 deltagare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Advokatsamfundet har sedan 2008 genomfört 334
tillfällen av kostnadsfria kurser med sammanlagt 7 415
deltagare. Utbudet har varierat genom åren, men de
kurser som funnits med hela tiden i någon form är
Advokatetik, Stresshantering och Penningtvättslagstiftningen.

lerna. För båda examinationerna gäller att den som
underkänns vid första tillfället har rätt att genomgå
förnyad examination två gånger. Därefter måste examinanden gå om delkurs 3 (för examen i konstitutionell rätt) respektive delkurserna 1–3 (för examen
i advokatetik) innan nytt examenstillfälle kan komma i fråga.

FORTBILDNING

Advokatakademien genomförde sammanlagt 74 fortbildningskurser och konferenser – varav 27 kostnadsfria – med sammanlagt 2 281 deltagare. Det var en ökning jämfört med föregående år vad gäller antalet
kurstillfällen (63 stycken år 2017) och antalet deltagare i dessa kategorier (1 952). Ökningen berodde som
nämnts till stor del på en omfattande satsning på meriterande kurser. Fortbildningskurserna arrangerades
under året, med hjälp av nya samarbeten med konferensanläggningar, på fler ställen än tidigare. Förutom i Stockholm genomfördes kurser även i Göteborg,
Malmö, Falkenberg och Ystad. Den geografiska spridningen har uppskattats av deltagarna.
Meriterande kurser under året var Asylrätt och migrationsprocessen i praktiken 1–3, Brottmålskurs 1–2,
Ekobrottsbrottsprocessen 1–2, Förhörsteknik i brottmål, Medling och konflikthantering i familjemål, Måls
ägandebiträde och särskild företrädare samt Uppdraget som bodelningsförrättare.
En av flera nyheter under året var kursen Advokat
etik och god advokatsed för administrativ personal på
advokatbyrå. Kursen har tagits emot väl och erbjuds
i Stockholm, Göteborg och Malmö.

ADVOKATDAGARNA

Den åttonde upplagan av Advokatdagarna genomfördes 25–26 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Konferensen var återigen fullbokad med över 700 deltagare och 55 föreläsare. Betyget i utvärderingen från
deltagarna var något högre än året innan: helhetsbetyget blev 5,2 på en 6-gradig skala. Advokatdagarna
har utvecklats till en uppskattad mötesplats för advokatbyråer från hela landet, varav de flesta är små
och medelstora byråer. Konferensprogrammet innehöll som tidigare 40 seminarier och gemensamma
föreläsningar i sex parallella seminariespår (Process
& Skiljedom, Affärsjuridik, Brottmål, Offentlig rätt,
Humanjuridik samt Advokatverksamhet). Som vanligt var seminarierna om brottmål de mest välbesökta.
Årets två huvudtalare var Robert Karjel, överstelöjtnant och föreläsare inom ledarskap, samt rikspolischefen Anders Thornberg, som föreläste om polisens
mest prioriterade utmaningar.
Årets mottagare av Advokatsamfundets pris för
framstående insatser inom juridiken var advokaten
Johan Eriksson. I motiveringen nämndes bland annat
pristagarens ”integritet och oräddhet”. ¶

KOSTNADSFRIA KURSER

Advokatsamfundet fortsatte under året med det uppskattade utbudet av kostnadsfria kurser. Ämnena var
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INTERNATIONELLT

Det internationella
arbetet 2018
fattas av andra än vår egen lagstiftande församling.
et internationella arbetet har
Även en samhällsutveckling där vi återkommande blir
under lång tid varit högt pripåminda om terrorism och annan grov organiserad
oriterat för Advokatsamfunbrottslighet med ofta repressiva nationella och eurodet. Ett internationellt enpeiska lagstiftningsåtgärder som följd, sammantaget
gagemang är inte enbart
med ett ökat utbyte av juridiska tjänster över landsviktigt för att kunna påvergränserna och en allt öppnare juridisk tjänstemarkka rättsutvecklingen inom
nad med ett starkt konsumentintressefokus, gör det
EU, utan även för att nanödvändigt att aktivt delta i det internationella samartionellt kunna bevaka intresbetet för att kunna bibehålla våra advokatetiska kärnsen rörande advokatrollen och
värden och upprätthålla den unika ställning som advoupprätthålla advokatetiska kärnvärkater har och måste ha i den demokratiska rättsstaten.
den. Ett långsiktigt och initierat internationellt enTill detta kommer att det internationella arbetet är
gagemang, liksom goda kontakter och ett väl fungeav avgörande betydelse för att vi i Sverige ska kunna
rande samarbete med andra länders advokatsamfund
vidmakthålla vårt snart smått unika oberoende, vår
och internationella advokatorganisationer, krävs för
självreglering och tillsyn. Att proaktivt agera internaatt effektivt och framgångsrikt kunna påverka advotionellt har därför blivit allt viktigare för att förhinkatens vardag på bästa sätt. Människor, tjänster, vadra inskränkningar i våra advokatetiska kärnvärden
ror, kapital och, inte minst, information rör sig i dag
och försämrade verksamhetsvillkor för svenska admellan länder i en aldrig tidigare skådad omfattning.
vokater. Advokatsamfundets internationelLandsgränser har på många sätt kommit att
la arbete bedrivs både på det nordiska, eusuddas ut. Detta har gett både positiva och
ropeiska och internationella planet och sker
negativa effekter. Juridiken har fått anpassas
såväl genom eget arbete som inom de ledandärefter och har kommit att bli gränsöverde europeiska och internationella advokat
skridande i allt större utsträckning. I Sveriorganisationerna. Det internationella arbege berörs och styrs vi numera ofta av beslut
tet under 2018 har, i likhet med tidigare år,
och lagstiftning som fattas inom Europeisi stor utsträckning inriktats på rättssäkerka unionen och det internationella samfunhetsfrågor, migrationsfrågor och frågor om
det. Ett internationellt engagemang och ett
rätten till advokat, men även frågor rörande
väl fungerande internationellt samarbete
är mot den bakgrunden avgörande också Johan Sangborn socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter. I efterdyningarna av terrorattacker så- »
för att kunna påverka den lagstiftning som
Stf. chefsjurist
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» väl i vårt eget land som i andra länder inom och ut-

Mot bakgrund av olika europeiska lagstiftningsförslag 
under året har Advokatsamfundet avgett ett
stort antal remissyttranden, 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. Som
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 advokat
organisationer och rättsväsenden från länder i hela
världen. ¶

anför EU, med efterföljande debatt och lagstiftningsinitiativ om ökad övervakning, hemliga straffprocessuella tvångsmedel och en kriminaliseringsiver för att
på olika sätt förhindra terrorism, är det uppenbart att
EU:s advokatorganisationer gemensamt har en viktig
roll att fylla som vakthund för de rättsstatliga prin
ciperna och grundläggande rättigheterna. Dessa har
på senare tid i tilltagande omfattning kommit att utmanas av olika populistiska och illiberala krafter. Det
är just i ett sådant klimat av rädsla och otrygghet som
det internationella advokatsamarbetet är som viktigast för att skydda rättssäkerheten och den enskildes fri- och rättigheter både på det nationella och
på det internationella planet. Advokatsamfundet bedriver även internationellt arbete på hemmaplan.

CCBE:S VIKTIGA UPPDRAG
Mycket av Advokatsamfundets arbete på det europeiska planet bedrivs
inom CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden), 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, delegationschef, ställ-

företrädande chefsjuristen Johan
Sangborn, informationstjänsteman,
samt generalsekreteraren Anne Ramberg som ständig medlem. Under
2018 har arbetet inom CCBE särskilt
kommit att inriktas på bland annat
fri rörlighet för advokater, även mot
bakgrund av Brexit, dataskydd och
it-säkerhet, AI, migration, övervakning
och tvångsmedel, grundläggande
fri- och rättigheter samt rättssäkerhetsfrågor. Några andra frågor som
har behandlats under året är tillskapandet av en europeisk konvention

om advokatyrket, frågor kring den
omfattande 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 pub
liceras varje månad i Advokatsamfundets nyhetsbrev.

IBA AGERAR GLOBALT
IBA (International Bar Association) 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 och mänskliga rättigheter (IBA Human Rights Institute). Organisationen styrs
av en styrelse med representanter från samtliga medlemsorganisationer (IBA Council) , i vilken generalsekreteraren Anne
Ramberg är ledamot. 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, rättssäkerhet (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 2018. Sveriges advokatsamfund representeras i IBA av generalsekreterare Anne Ramberg, som efter att tidigare varit vice ordförande i
IBA:s Human Rights Institute under året valdes till dess ordförande. Anne Ramberg ingår även bland annat i IBA:s Management
Board, IBA:s Human Rights Institute Trust m.m.. Under 2018 mottog Anne Ramberg IBA:s Leadership Award ”för sitt extraordinära ledarskap i arbetet för främjande av de mänskliga rättigheterna och rättsstaten över hela världen”. Ställföreträdande
chefsjuristen Johan Sangborn är information officer till 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 CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) och IILACE (International Institute of Law Association Chief Executives). Det nordisk-baltiska samarbetet 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
Law Initiative Institute), ELI (European Law Institute) samt ICJ (International Commission of Jurists) för att nämna några.
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

Thomas Buergenthal tilldelades
Stockholm Human Rights Award
Thomas Buergenthal och Mark Ellis, vd för International Bar Association, IBA, talade under en frågestund om Thomas Buergenthals liv och gärning.
Mark Ellis tog sin utgångspunkt i Buergenthals bok
Pojken som överlevde Auschwitz. Upplevelserna i utrotningslägren har följt pristagaren genom livet.
– Det är inte möjligt att överleva lägren utan att ständigt tänka att vi måste stoppa detta som händer oss
och som händer andra runt om i världen, sa Thomas
Buergenthal.
Buergenthal uttryckte stark frustration över utvecklingen i sitt hemland USA, där respekten för människo
värdet, rättsstaten och de fria medierna ifrågasätts.
Även här var han dock optimistisk, och hoppades att
amerikanerna skulle förmås att bryta trenden.

tockholm Human Rights Award,
som delades ut för tionde gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare
Anne Ramberg vid en gripande
ceremoni, präglad av minnet
av Förintelsen, i Berwaldhallen den 20 november. Utmärkelsen tilldelades Thomas Buergenthal, professor i juridik och
domare.
Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren
Auschwitz och Sachsenhausen. Till prisceremonin var
också andra överlevande från Förintelsen inbjudna.
Anne Ramberg beskrev pristagaren Thomas Buergenthal som en internationell ledare och förkämpe för
rättsstaten och mänskliga rättigheter, och dessutom
som en person med extraordinära kvaliteter.
Thomas Buergenthal sa sig vara mycket ärad och
rörd över att ha tilldelats Stockholm Human Rights
Award, inte minst i ljuset av vilka som tidigare har
förärats utmärkelsen.

E

fter långa applåder från publiken för pristagaren Thomas Buergenthal, överraskade IBA:s vd
Mark Ellis hela Berwaldhallen genom att hylla
Anne Ramberg. Han berömde särskilt hennes oförvägna kamp för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Mark Ellis delade ut International Bar Association Leadership Award till en överraskad Anne
Ramberg. ¶
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TRENDER INOM ADVOKATKÅREN

protokoll från den 14 mars 1918 antecknades att ”fröken
Andén vore den första kvinna, som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle
ske”. Samfundet hade inga formella hinder för kvinnor att
bli medlemmar, men Andéns inträde uppfattades som något
exceptionellt. Eva Andén föddes 1886 och grundade 1915
Kvinnliga Juristbyrån i Stockholm. I mars arrangerade
Advokat i framtiden tillsammans med Hildary en lunchföreläsning med Elsa Trolle Önnerfors, docent i rättshistoria,
för att uppmärksamma att det var 100 år sedan Eva Andén
antogs.

I början av året presenterades en undersökning av advokatbyråernas situation, Advokaten nr 1. Den visade att humanjuridiken växer, storbyråerna har börjat använda AI och
småbyråer känner av konkurrens från juristbyråerna. Möjligen finns det tecken på att en specialisering pågår inom
branschen. Undersökningen visade även att de ekonomiska
villkoren skiljer sig avsevärt mellan små, mellanstora och
stora byråer.
En mycket stor majoritet av advokater och biträdande
jurister var, enligt undersökningen, nöjda med Advokatsamfundet och dess verksamhet.

RAKELKONFERENS SPRED MOD
OCH INSPIRATION

UTTALANDE OM OLIKA FORMER
AV DISKRIMINERING

Den 10 april hölls årets Rakelkonferens, den tolfte i ordningen. Årets konferens samlade 222 deltagare. Liksom
tidigare år möttes en stor skara kvinnor, som under en eftermiddag på Grand Hôtel i Stockholm fick utbyta erfarenheter och inspireras av goda förebilder. Inledningstalare vid
årets Rakelkonferens var Moderaternas första kvinnliga
partiledare, numera avgångna Anna Kinberg Batra. Avslutningstalare vid Rakel var överstelöjtnant Robert Karjel som
talade om ledarskap under press.

Advokatsamfundets styrelse beslöt vid sitt möte den 26
januari att anta ett vägledande uttalande avseende motverkande av olika former av diskriminering och trakasserier
med mera. I uttalandet skrev man bland annat att det primärt är advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika former av trakasserier och andra
oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen.
Även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att
agera, till exempel genom att inleda ett disciplinärende, om
en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed.

DOMARE FRÅN EU-DOMSTOLEN
BESÖKTE SVERIGE OCH SAMFUNDET
I maj besöktes Sverige av ett 20-tal domare i EU-domstolen. De träffade bland annat Högsta domstolen, Högsta
förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Kammarrätten i
Stockholm, Justitiekanslern, justitieministern och EU-ministern samt Advokatsamfundets ledning. Domstolens
ledamöter deltog också i en middag med framstående
representanter för det svenska rättsväsendet som hölls i
Advokatsamfundets hus. I samband med Sverigebesöket
höll UD och Justitiedepartementet ett seminarium där man
diskuterade frågan om principen om ömsesidigt erkännande kan upprätthållas.

GOD STÄMNING VID FULLMÄKTIGEMÖTET

Från vänster: Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri för Lögmannafélag
Íslands; Minna Melender, generalsekreterare i Finlands Advokatförbund; Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening;
Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund;
Torben Jensen, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.

Traditionsenligt hölls Advokatsamfundets fullmäktigemöte
i juni i Stockholm. Vid mötet delades Advokatsamfundets
journalistpris ut till Negra Efendić, reporter på Svenska
Dagbladet. Negra Efendić fick priset för sina reportage i
migrations- och integrationsfrågor. Advokatsamfundets
ordförande Christer Danielsson fokuserade i sitt anförande
på metoo-debatten och dess efterverkningar.
Anne Ramberg pekade i sitt tal på att advokatbyråerna
var i en tydlig högkonjunktur, vilket bland annat märktes
på att det under 2017 tillkommit rekordmånga biträdande
jurister. Det är också tydligt att såväl lönsamheten som omsättningen ökade för byråerna.
Två nya ledamöter, Fredrik Ungerfält från Göteborg och
Anna Ulfsdotter Forssell från Stockholm, valdes in i styrelsen av fullmäktige. Även disciplinnämnden fick två nya
ledamöter, Anna Steén från Malmö och Poly Jensell från
Göteborg.
»

NORDISKT GENERALSEKRETERARMÖTE
De högsta verkställande tjänstemännen i advokatsamfunden i de fem nordiska länderna träffades för en konferens
på Sveriges advokatsamfunds kansli den 29 januari. Generalsekreterarna från Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige diskuterade frågor som är aktuella för advokatväsendet och advokatorganisationerna i Norden.

100 ÅR SEDAN FÖRSTA
KVINNLIGA ADVOKATEN
Den 14 mars var det precis 100 år sedan Eva Andén blev
Sverige första kvinnliga advokat. I Advokatsamfundets
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ÅRET SOM GÅTT

» ARBETSGRUPP SKA UTVECKLA SKATTEPROCESSEN
Advokatsamfundet bjöd den 11 juni in till en panel
diskussion om processandet i skattemål, där debatten
stundtals blev het.
Efter seminariet tillsattes en arbetsgrupp som ska
diskutera en utveckling av skatteprocessen i framför allt
stora skattemål. I arbetsgruppen ingår, förutom fyra advokater, domare från kammarrätter och förvaltningsrätter
samt tjänstemän från Skatteverket.
Arbetsgruppen inledde sitt arbete i september med ett
första möte.

En arbetsgrupp med advokater, domare och tjänstemän
ska utveckla processen i skattemål, sedan en undersökning pekat på stora problem.
En stor del av de advokater som processar i skattemål
upplever processen som partisk. Det visade en undersökning av Demoskop, beställd av stiftelsen Rättvis skatteprocess. Undersökningen pekade ut tre huvudproblem:
förvaltningsdomstolarna anses vara partiska och går
oftast på Skatteverkets linje, bevisvärderingen är undermålig och domsluten är svåra att förstå.

TVÅ VETERANER TACKADE FÖR SIG
I DISCIPLINNÄMNDEN

Vid en avvägning mellan Sveriges intresse av att genomföra den föreslagna lagändringen och intresset av att
upprätthålla advokatsekretessen framstod det enligt Advokatsamfundet därför som uppenbart att skälen för att ta
bort det föreliggande undantaget är avsevärt svagare än de
principiellt sett starka skäl som motiverar ett bibehållande
av undantaget.

Under året lämnade två långvariga
ledamöter sina uppdrag i disciplinnämnden: Lotty Nordling, offentlig
representant i nämnden sedan
2006, och Dan Bullarbo, vald ledamot sedan 2009.
På frågan om varför disciplinnämnden är viktig, svarade Lotty
Nordling i Advokaten:
– Disciplinnämndens tillsyn och
utveckling av advokatetiken är
en nödvändighet för att kunna
upprätthålla en fri och oberoende
advokatkår.
Dan Bullarbo svarade på samma
fråga:
– Disciplinnämndens verksamhet
är avgörande för att upprätthålla
advokattitelns kärnvärden: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaro av intressekonflikt. Det är dessa värden och upprätthållandet av dessa
som särskiljer oss från andra juristkonsulter och som gör
oss konkurrenskraftiga på marknaden. Det är genom advokatetiken som det förtroende advokatyrket åtnjuter har
byggts upp.

ANNE RAMBERG PRISADES AV IBA
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
fick den 20 november motta International Bar Association
Leadership Award. Priset delades ut av IBA:s vd Mark Ellis
och vice vd Tim Hughes i samband med prisceremonin
för Stockholm Human Rights Award. Anne Ramberg fick
utmärkelsen för sitt extraordinära ledarskap i arbetet för
främjandet av de mänskliga rättigheterna och rättsstaten
över hela världen.
Den överraskade mottagaren Anne Ramberg sa sig vara
djupt hedrad och glad över utmärkelsen.

MIA EDWALL INSULANDER
NY GENERALSEKRETERARE
Advokatsamfundets styrelse utsåg
den 7 december advokat Mia Edwall
Insulander till ny generalsekreterare för Advokatsamfundet. Advokatsamfundets styrelse inledde
rekryteringen av en ny generalsekreterare tidigt under hösten 2018.
Tanken är att den nya generalsekreteraren ska få gott om tid att sätta
sig in i arbetet med hjälp av den
nuvarande generalsekreteraren Anne Ramberg. Mia Edwall
Insulander tillträder uppdraget sommaren 2019, när Anne
Ramberg går i pension efter 19 år som generalsekreterare.
Mia Edwall Insulander är 45 år och delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Edwall Insulander Lindh & Lyckman i
Stockholm, där hon har varit anställd sedan 2001.
Mia Edwall Insulanders huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt. Mia Edwall Insulander är ledamot
av Advokatsamfundets huvudstyrelse sedan 2017. Hon
medverkar regelbundet som expert på familjerätt i TV4:s
Nyhetsmorgon.
»

FÖRSLAG OM KLIENTMEDELSKONTON
– ETT HOT MOT ADVOKATSEKRETESSEN
I oktober föreslog regeringen att advokatsekretessen tas
bort för uppgifter om klientmedelskonton. Enligt regeringen
är förändringen nödvändig för att leva upp till internationella avtal. Advokater blir, om förslaget träder i kraft, skyldiga
att redovisa identiteten på de klienter som de förvaltar klientmedelskonton åt, till banken.
Advokatsamfundet och flera andra remissinstanser avstyrkte förslaget kraftfullt på flera grunder. Enligt samfundets bestämda uppfattning svarar den svenska regleringen
väl upp mot kraven på ett effektivt genomförande av de
internationella reglerna. Advokatsamfundet underströk att
det förtroendefulla förhållandet mellan advokater och deras klienter är av grundläggande betydelse i rättsstaten.
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ÅRET SOM GÅTT RÄTTSPOLITIK

»

Advokatsamfundet
en röst mot hårdare tag
Brott och straff kom att bli en stor fråga i samhällsdebatten valåret 2018. Från så gott som samtliga partier kom krav
på fler poliser, hårdare straff och ökad övervakning för att stävja brottsligheten. En lång rad förslag i denna riktning
lades också fram av regeringen. Advokatsamfundet kritiserade en rad av dessa förslag.

TIDIGA POLISFÖRHÖR SOM BEVISNING
I DOMSTOL

föreslagna nya reglerna riskerar att sätta grundläggande
rättssäkerhetsgarantier ur spel, menade Advokatsamfundet.

En utredning föreslog bland annat utökade möjligheter att
använda polisförhör som bevisning i domstol. Advokatsamfundet avstyrkte förslaget, eftersom det enligt samfundet
minskade försvarets möjligheter att ifrågasätta åklagarens
bevisning och därmed hotade den enskildes rättssäkerhet.

SLOPAD STRAFFRABATT FÖR UNGA
En av de frågor som främst lyftes fram i valrörelsen var
att den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare
i åldersgruppen 18–20 år skulle avskaffas. I november
överlämnade Ungdomsreduktionsutredningen sitt betänkande med konkreta förslag, som bland annat innebar att
ungdomsreduktionen, som i dag gäller för lagöverträdare
under 21 år, i fortsättningen i stället ska gälla för den som
har begått brott innan han eller hon har fyllt 18 år.
Advokatsamfundets expert i utredningen före detta ordförande Bengt Ivarsson lämnade tillsammans med Magnus
Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, ett
särskilt yttrande. Ivarsson och Ulväng ansåg att det inte
fanns några skäl att föreslå de ändringar som regeringen har efterfrågat i sina kommittédirektiv. De menade
också att skälen för de nuvarande särskilda reglerna för
18–20-åringar fortfarande finns kvar.

STRAFFANSVAR FÖR DELTAGANDE
I TERRORORGANISATION
Advokatsamfundet sa också nej till ett förslag om att införa
ett särskilt straffansvar för att delta i en terroristorganisations verksamhet. Den föreslagna lagstiftningen var, enligt
samfundet, varken effektiv eller trovärdig och stred dessutom mot straffrättsliga principer.

AVSKAFFAD PRESKRIPTIONSTID
FÖR BROTT MOT BARN
Advokatsamfundet avstyrkte förslaget om avskaffande av
preskription för vissa allvarliga brott mot barn. Samfundet
pekade på att avskaffande av preskriptionstid tidigare har
förbehållits de allra grövsta brotten, och att vissa allvarliga
brott begångna mot barn sedan tidigare har en förlängd
preskriptionsfrist.

PROBLEMATISKA ÅLDERSBEDÖMNINGAR
Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar av asylsökande
uppmärksammades mycket under året, efter att det visats
att de har stora brister och att det dessutom spridits felaktiga uppgifter om deras tillförlitlighet. Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg engagerade sig i debatten och pekade på att åldersbedömningarna inte kunde
sägas vila på vetenskaplig grund.
Bristerna i åldersbedömningarna avslöjades först av journalisten Negra Efendić, som för detta tilldelades Advokatsamfundets journalistpris vid fullmäktigemötet.

POLISENS TILLGÅNG TILL UPPGIFTER
FRÅN SIGNALSPANING
Advokatsamfundet avstyrkte i ett skarpt formulerat remis�svar utredningsförslaget om en ny lag som möjliggör att
Säkerhetspolisen och nationella operativa avdelningen i
Polismyndigheten tar emot uppgifter från Försvarets radioanstalt även efter det att en förundersökning har inletts. De
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ÅRET SOM GÅTT YRKESINTRESSEN

»

Angeläget arbete för
advokaternas yrkesintressen
Arbetet för att bevaka advokaternas yrkesintressen inriktades under året
bland annat på förslaget till tillsyn i penningtvättsfrågor.

SYSTEMET FÖR MERITERANDE
UTBILDNINGAR UTVECKLADES

Vägledningen består av två delar: Del I är en sammanfattning av grundläggande åtgärder som advokatbyråer
behöver vidta för en ansvarsfull databehandling i sin verksamhet och avslutas med exempel på dokumentation som
bör upprättas. Del II innehåller fördjupad information.

Under 2018 utvecklades Advokatsamfundets system för
meriterande utbildningar så att det också omfattar erfarenhet.
Meritmarkeringarna visas i de uppdragslistor som beställs ut av domstolarna. Syftet med systemet är att kvalitetssäkra uppdragslistorna, så att de advokater som verkligen har kunskaper i ett visst fält prioriteras före andra som
saknar motsvarande kunskaper.
Som mest kan en advokat eller biträdande jurist få tre
meritmarkeringar i form av kugghjulsmarkör för erfarenhet. Utbildning kan ge en markering i form av hattmarkör i
meritsystemet.

SKÄRPT STRAFF FÖR
SAKNAT REVISORSINTYG
Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde i augusti att skärpa normalpåföljden för advokater som inte, trots påminnelser, skickar in revisorsintyg till
Advokatsamfundet.
Revisorsintygen från advokaterna är ett mycket viktigt
instrument för Advokatsamfundets proaktiva tillsyn. Intygen
granskas för att säkerställa bland annat att advokaternas
ekonomi och bokföring är i god ordning och att föreskrivet
krav på efterutbildning har uppfyllts. Revisorsintygen gör det
möjligt att upptäcka eventuella brister på ett tidigt stadium.
Påföljden för den advokat som, trots påminnelser, inte
inkommer med revisorsintyg är, efter skärpningen, normalt
varning med straffavgift 5 000 kronor.

NEJ TILL GRYNINGSRÄDER
Finansdepartementet presenterade under 2018 ett förslag
till hur EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska genomföras i
Sverige när det gäller advokatverksamhet. Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn ingick
som expert i en referensgrupp i arbetet.
Förslaget innebar bland annat att Advokatsamfundet ges
möjlighet att genomföra oanmälda platsbesök på advokatbyråer för att undersöka hur penningtvättslagen följs.
Advokatsamfundet har redan tidigare ifrågasatt om sådana ”gryningsräder” skulle vara ändamålsenliga eller lämpliga eller medföra att advokater efterlever penningtvätts
lagen bättre. I sitt remissvar framhöll samfundet i stället
att det bästa sättet att få advokatbyråerna att följa reglerna
i penningtvättslagen är genom kontinuerlig och proaktiv
tillsyn från Advokatsamfundet. Enligt samfundet kan det
svårligen ske om tillsynen ges polisiära inslag. Informationen kan samfundet få genom sitt nuvarande proaktiva
tillsynssystem, med föranmälda besök på advokatbyråerna
och skriftlig informationsinhämtning.

TIMKOSTNADSNORMEN
Timkostnadsnormen från och med den 1 januari 2018 beräknades enligt en ny, kritiserad modell. Regeringen beslutade
att timkostnadsnormen 2018 för den som är godkänd för
F-skatt skulle vara 1 359 kronor exklusive moms och för
den som inte är godkänd för F-skatt 1 034 kronor exklusive
moms.
Den 9 november 2017 beslutade regeringen att timkostnadsnormen ska räknas upp enligt en ny modell grundad på
ett index för tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik som publiceras av Statistiska centralbyrån. Underlaget för nästkommande år grundas på utvecklingen mellan
de två senaste helårsutfallen för indexet.
För den som har F-skatt var 2017 års timkostnadsnorm
1 342 kronor. Timkostnadsnormen för 2018 innebar en höjning med 1,27 procent jämfört med 2017. Den genomsnittliga
årliga höjningen 2009–2017, då timkostnadsnormen grundades på ett beräkningsunderlag som Domstolsverket sammanställde, var 2,44 procent.
Advokatsamfundet är starkt kritiskt mot beslutet om ny
uppräkningsmodell, som på sikt väntas leda till en sänkning
av ersättningen till rättsliga biträden.

VÄGLEDNING OM
EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING
Advokatsamfundets styrelse antog i mars en vägledning
för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i advokatverksamhet, med anledning av att dataskyddsförordningen
(GDPR) skulle börja tillämpas i alla EU:s medlemsstater den
25 maj 2018.
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ADVOKATDAGARNA

Lysande Advokatdagar
– för åttonde gången
dvokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg hälsade de över 700
deltagarna välkomna till den åttonde upplagan av Advokatdagarna på
Grand Hôtel i Stockholm i oktober. För ett fullsatt auditorium i
Grand Hôtels stora vinterträdgård avslöjade Anne Ramberg
att mottagaren
av Advokatsamfundets
pris för framstående insatser i advokatyrket 2018 tilldelades brottmålsadvokaten Johan Eriksson. Hon konstaterade att
Eriksson i sin roll som försvarare har gjort
sig känd för sin integritet och sin oräddhet
och nämnde i sin presentation också Johan
Erikssons insatser som föreläsare och författare av en användbar handbok för försvarare. Hon pekade också på hans ”utomordentligt professionella och sympatiska
framträdanden i media”, där han ofta har Johan Eriksson.
fått förklara svåra rättstillämpningsfrågor.
Johan Eriksson återkom vid ett populärt seminarium, där han berättade om sitt år som försvarare för
den terrordömde Rakhmat Akilov och gav praktiska
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råd om hur försvararen kan hantera ärenden som blir
föremål för stor medial uppmärksamhet.

I

en storföreläsning berättade Anders Thornberg för
alla deltagare i Advokatdagarna om de reflektioner han har gjort i sin nya roll som rikspolischef
sedan han tillträdde i februari 2018. Anders Thornberg var förhoppningsfull över polisens nya strategiska inriktning.
Överstelöjtnant Robert Karjel fängslade åhörarna när han berättade om sina
erfarenheter av hur man motiverar sig
själv och sina medarbetare till ett livsfarligt och till synes omöjligt uppdrag, som
han gjorde när han var chef för en svensk
helikopterstyrka med uppdrag att avvärja
moderna pirater som angriper sjöfarten i
Adenviken.
Advokatdagarna är en plats för glädje
och inspiration, som ger advokater från
alla delar av landet tillfälle att mötas över
verksamhetsgränserna och på så sätt bidrar till sammanhållningen inom advokatkåren.
Årets Advokatdagar fick rekordbra resultat i den utvärdering som gjordes bland deltagarna. ¶

INFORMATIONSARBETET

Resan från
en traditionell
redaktion till
ett slags mediehus
bland kan det ha sitt värde att stanna upp
och blicka något tillbaka i tiden. För tio år
sedan hade Advokatsamfundet 4 540 ledamöter. När denna verksamhetsberättelse trycks
har nyligen den 6 000:e ledamoten tagits in i
samfundet. År 2008 delades den då nyinstiftade Stockholm Human Rights Award ut för
första gången. Det var en mindre ceremoni
i Advokatsamfundets lokaler. När det delades ut för tionde gången till professor
Thomas Buergenthal i november 2018 tog
han emot priset vid en högtidlig och gripande ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm med över 700 gäster från politiken, rättsväsendet, förvaltningen och
advokatkåren samt ledande förkämpar för rättsstaten.

mar och verktyg för att kommunicera med olika
målgrupper, där advokater och biträdande jurister
fortsatt är den främsta. Samtidigt är arbetet betydligt
mer proaktivt och transparent och inriktar sig i betydligt högre grad på omvärldskommunikation med
nyckelgrupper som medier, politiker och andra aktörer i rättssamhället. Dessutom är allmänheten alltid
viktig att ha i åtanke.
Redaktionen ansvarar för tidskriften Advokaten, för
alla samfundets webbplatser, nyhetsbrev, aktiviteter i
sociala medier, omvärldsbevakning, pressmeddelanden, verksamhetsberättelser samt film- och bokproduktioner.
Kort sagt har redaktionen utvecklats till ett slags
mediehus.

A

dvokatsamfundets och advokatkårens utveckling har varit kraftfull. Även för tidskriften Advokaten har utvecklingen
varit genomgripande. För tio år sedan arbetade redaktionen framför allt med att producera tidskriften Advokaten. På redaktionen
fanns två redaktörer. En utgåva innehöll cirka 40 sidor. De sociala medierna hade ännu
inte slagit igenom – det skulle de göra några år senare under 2011 med den ”arabiska
våren”.
Tom Knutson
I dag har tidskriften Advokatens redakChefredaktör
tion utvecklats och är numer även Advokat
samfundets informationsavdelning. I dag och informationsansvarig
arbetar redaktionen med flera plattfor
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S

om ett led i den ständiga utvecklingen
som sker har verksamhetsberättelsen
förnyats. För första gången skapas två
versioner som beskriver Advokatsamfundets verksamhet. Dels e-postas en fullständig och betydligt mer omfångsrik och detaljerad verksamhetsberättelse ut digitalt till
alla advokater och biträdande jurister. Denna är särskilt anpassad för att läsas på skärm.
Dels skickas en kortfattad tryckt verksamhetsberättelse med så kallade QR-koder, som
länkar till filmer om samfundets verksamhet
och dess främsta representanter.
Allt som ett steg i det ständiga utvecklingsarbete som sker och måste ske. ¶
»

INFORMATIONSARBETET

» TIDSKRIFTEN OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
”Det är inte ICC som går mot Afrika. Det är Afrika som kommer till ICC.”
åklagaren för internationella brottmålsdomstolen, dr fatou bensouda

”Det i särklass roligaste med att vara chef är att få se andra växa. Det är
enormt stimulerande.”
fredrik wersäll, svea hovrätts president

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

”Enligt min uppfattning är efterlevnaden av regelsystemet mycket god.”
börje samuelsson, disciplinnämndens ordförande

”Informationshantering är verkligen vår affärsidé.”
charlotte von essen, biträdande säkerhetspolischef vid säkerhetspolisen

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

Sveriges advokatsamfund
NUMMER 1 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 2 2018 ÅRGÅNG 84

FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

Från
förbud
till framgångsfaktor

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2017:

ICC prisas
för sin kamp mot
de värsta brotten
Ny vägledning om
anställning och praktik

Få anmälningar
mot advokater

NUMMER 3 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 4 2018 ÅRGÅNG 84

FOKUS: MODERN MARKNADSFÖRING

Sådan är
dagens advokat

Gästkrönikör: Natali Phalén,
Institutet mot mutor

FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2018

Högt tempo
i lagfabriken

Verksamhetsberättelse 2017
Reviderat system för
meriterande erfarenhet

Vägen fram efter
Metoo-uppropet

Hot mot advokat efter
publicering på Youtube

Gästkrönikör: Åsa Linderborg,
kulturchef på Aftonbladet

Eva Andén – den första
kvinnliga advokaten

Gästkrönikör: Petra Lundh,
lagman, Södertörns tingsrätt

FOKUS: SAMFUNDET

Ett modernt
advokatsamfund
Rakelkonferensen spred
mod och inspiration

System för meriterande
erfarenhet är färdigt

Kolumnist:
Oisín Cantwell

”Jag trivs med objektiviteten i domarrollen, att få bestämma och försöka lösa
problem. Kanske handlar det om mitt kontrollbehov.”
anna skarhed, jk

”Lagstiftaren har blivit så enormt populistisk. Man ägnar sig åt mängder med
lagstiftning som i bästa fall inte förändrar någonting […]”
stefan lindskog

”Ska domstolen kunna vidmakthålla sin roll och betydelse, få tillit och
respekt, måste medborgarna förstå vad vi säger och skriver.”
mats melin

”Men … nej. Det kan inte vara legitimt att ljuga – inte ens för barnmorskorna
som stod inför Farao. Eller?”
eric m. runesson, justitieråd

”På lång sikt tror jag inte att rättsväsendet bara kan växa och växa. Svea
hovrätt har snart vuxit ur Riddarholmen.” anders perklev, president i svea hovrätt

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 5 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 6 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 7 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 8 2018 ÅRGÅNG 84

NUMMER 9 2018 ÅRGÅNG 84

FOKUS: ADVOKATUTBILDNING

Lära
för livet

FOKUS: OFFENTLIG UPPHANDLING

Tidskrävande väg till
spännande uppdrag

ADVOKATDAGARNA 2018

FOKUS: RÄTTSPOLITIKEN OCH VALET

Olika bilder av
verkligheten

FOKUS: UPPHOVSRÄTTEN OCH NÄTET

Slaget om
upphovsrätten
är långt ifrån över

Skatteprocess
kritiseras hårt

Negra Efendić prisas
av Advokatsamfundet

Gästkrönikör: Johan Kuylenstierna,
vice ordförande i Klimatpolitiska rådet

Styrelsearvode beskattas
som inkomst av tjänst

Partiska processer i
förvaltningsdomstol

FOKUS: MEDICINEN I RÄTTEN

Medicinsk bevisning kräver
kunskap och kritiskt tänkande
Gästkrönikör: Negra Efendić,
Årets journalistpristagare

Skärpta straff för ej
inkomna revisorsintyg

Thomas Buergenthal
får årets SHRA-pris

FILMPRODUKTIONER

Gästkrönikör:
Martin Sunnqvist, jur. dr

Ersättning i terroristmål
ifrågasätts av advokater

Hård kritik mot
Skatteverket

Gästkrönikör:
Annika Ström Melin

Lysande
advokatdagar
– för åttonde gången
Thomas Buergenthal
tog emot SHRA

Förslag om klientmedelskonton
– ett hot mot advokatsekretessen

Gästkrönikör:
Klas Friberg

WEBBPLATSER

Intervju med
Anne Ramberg.

Intervju med
Christer Danielsson.

Film från Advokat
dagarna.

Intervju med
Börje Samuelsson.

Presentation av
kansliet.

Stockholm Human
Rights Award.

ADVOKATENS REDAKTION/ADVOKATSAMFUNDETS INFORMATIONSAVDELNING

Gör och leder arbetet med att producera, driva och utveckla:
l Tidskriften Advokaten
l Advokatsamfundets och tidskriftens webbplatser
l Nyhetsbrev, cirkulär, utskick
l Sociala medier
l Omvärldsbevakning

Pressmeddelanden
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse
l Bokproduktioner
l Filmproduktioner
l Riktade tematidningar och bilagor
l Broschyrer och informationsblad
l
l

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER:

6. N
 egra Efendić, journalist på Svenska Dagbladet,
mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2018
7. Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria, Lunds
universitet
8. Annika Ström Melin, journalist
9. Klas Friberg, säkerhetspolischef

1. N
 atali Phalén, generalsekreterare Institutet mot mutor
2. Å
 sa Linderborg, fil. dr i historia, kulturchef Aftonbladet
3. Petra Lundh, lagman Södertörns tingsrätt
4. Therese Mattsson, generaltulldirektör Tullverket
5. Johan Kuylenstierna, vice ordförande Klimatpolitiska
rådet
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Statistik webb,
nyhetsbrev med mera 2018
Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 21 procent under 2018.
Antalet besökare ökade med 23 procent.

TOTALT 2018
FÖR ADVOKATSAMFUNDETS
WEBBPLATSER

124 103 unika besökare
2017: 73 968 unika besökare
Flest besök
15 610 besök under november 2018
1 433 besök den 13 december 2018

1 066 133 besök under året
2017: 879 883 besök
3 328 994 sidvisningar
2017: 3 002 305 sidvisningar
628 533 unika besökare
2017: 508 959 unika besökare

ADVOKATAKADEMIEN

53 303 besök under året
13–31/12 2017: 2 788 besök
146 besök/dag
13–31/12 2017: 147 besök/dag
189 045 sidvisningar
13–31/12 2017: 12 043 sidvisningar
518 sidvisningar/dag
13–31/12 2017: 634 sidvisningar/dag
22 738 unika besökare
13–31/12 2017: 2 079 unika besökare
Flest besök
6 055 besök under februari 2018
1 189 besök den 22 februari 2018

ADVOKATSAMFUNDETS
SVENSKA WEBBPLATS

595 810 besök under året
2017: 589 370 besök
1 632 besök/dag
2017: 1 615 besök/dag
2 451 071 sidvisningar under året
2017: 2 488 159 sidvisningar
6 715 sidvisningar/dag
2017: 6 817 sidvisningar/dag
290 744 unika besökare
2017: 279 516 unika besökare
Flest besök
46 099 besök under augusti 2018
8 078 besök den 27 augusti 2018

(Advokatakademiens webbplats togs i drift den 13 december 2017.)

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN

174 684 besök under året
2017: 136 290 besök
479 besök/dag
2017: 373 besök/dag
222 065 sidvisningar under året
2017: 181 761 sidvisningar
608 sidvisningar/dag
2017: 498 sidvisningar/dag
131 534 unika besökare
2017: 108 121 unika besökare
Flest besök
17 307 besök under oktober 2018
3 574 besök den 16 maj 2018

ADVOKATSAMFUNDETS
ENGELSKA WEBBPLATS

170 429 besök under året
2017: 96 356 besök
467 besök/dag
2017: 264 besök/dag
341 971 sidvisningar under året
2017: 212 277 sidvisningar
937 sidvisningar/dag
2017: 582 sidvisningar/dag
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17 224 unika besökare
2017: 17 511 unika besökare
Flest besök
2 073 besök under februari 2018
399 besök den 8 december 2018

WEBBPLATS PÅ SVENSKA

1 230 besök under året
2017: 1 497 besök
3 besök/dag
2017: 4 besök/dag
2 410 sidvisningar under året
2017: 3 053 sidvisningar
7 sidvisningar/dag
2017: 8 sidvisningar/dag
970 unika besökare
2017: 1 206 unika besökare
Flest besök
313 besök under november 2018
98 besök den 20 november 2018

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

5 675 besök
2017: 5 403 besök
16 besök/dag
2017: 15 besök/dag
16 023 sidvisningar
2017: 15 846 sidvisningar
44 sidvisningar/dag
2017: 43 sidvisningar/dag
3 888 unika besökare
2017: 3 615 unika besökare
Flest besök
430 besök under oktober 2018
37 besök den 15 januari 2018

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS
WEBBPLATS PÅ ENGELSKA

441 besök under året
2017: 738 besök
1 besök/dag
2017: 2 besök/dag
916 sidvisningar under året
2017: 1 477 sidvisningar
3 sidvisningar/dag
2017: 4 sidvisningar/dag
336 unika besökare
2017: 579 unika besökare
Flest besök
89 besök under november 2018
24 besök den 20 november 2018

ADVOKATJOUREN

34 935 besök
2017: 17 350 besök
96 besök/dag
2017: 48 besök/dag
50 185 sidvisningar
2017: 27 527 sidvisningar
137 sidvisningar/dag
2017: 75 sidvisningar/dag
30 039 unika besökare
2017: 15 225 unika besökare
Flest besök
3 256 besök under oktober 2018
179 besök den 14 mars 2018

JURIDISKA BIBLIOTEKET

9 427 besök under året
2017: 9 668 besök
26 besök/dag
2017: 26 besök/dag
17 127 sidvisningar under året
2017: 17 742 sidvisningar
49 sidvisningar/dag
2017: 56 sidvisningar/dag
6 957 unika besökare
2017: 7 139 unika besökare
Flest besök
995 besök under oktober 2018
60 besök den 8 november 2018

ANNE RAMBERGS BLOGG

Sedan start den 16 maj 2011: 577 324 visningar
År 2018: 62 593 visningar
År 2017: 49 723 visningar
År 2018: 171 visningar/dag i medeltal
År 2017: 136 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS NYHETSBREV

Öppnade brev
Januari 2018: 4 358 av 8 053 sända (54 %)
Mars 2018: 4 396 av 8 176 sända (54 %)
Maj 2018: 4 193 av 8 190 sända (51 %)
Juni 2018: 4 139 av 8 190 sända (51 %)
Augusti 2018: 4 486 av 8 250 sända (55 %)
September 2018: 4 033 av 8 460 sända (48 %)
Oktober 2018: 4 335 av 8 365 sända (52 %)
November 2018: 3 891 av 8 365 sända (47 %)
(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.)

HILDA

20 199 besök under året
2017: 20 423 besök
55 besök/dag
2017: 56 besök/dag
38 181 sidvisningar under året
2017: 42 420 sidvisningar
105 sidvisningar/dag
2017: 116 sidvisningar/dag
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Bokutlåningen ökar
tiftelsen Juridiska biblioteket är
ett specialbibliotek vars samlingar omfattar drygt 50 000 volymer
svensk och utländsk litteratur, alltifrån 1700-talet och framåt, tidskrifter, rättsfallssamlingar, offentligt tryck och tillgång till
svenska och nordiska rättsdatabaser. Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk och nordisk juridik. Biblioteket, som ligger
i Advokatsamfundets lokaler, håller öppet dagligen
mellan 8.30 och 17.00 för alla med juristexamen och
juridikstudenter.

naste åren, medan bokutlåningen har ökat. Drygt 720
personer besökte biblioteket. Liksom tidigare år har
juridikstudenter varit de flitigaste besökarna. 1  175 titlar lånades ut, något fler än under förra året.

SEMINARIUM OM SOCIALA MEDIER

I oktober höll biblioteket ett halvdagsseminarium på
temat Advokaten och sociala medier. En panel med
representanter från advokatkåren, universiteten, domstolarna och media diskuterade kring olika aspekter
av användandet av sociala medier ur ett advokatperspektiv. Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen
och ordförande för Stiftelsen Juridiska biblioteket, var
moderator. Intresset för seminariet var mycket stort
och Advokatsamfundets hörsal fullbokad.

INKÖP, KATALOG OCH WEBB

I stort sett all ny svensk juridik köps in och ett beSTIFTELSENS STYRELSE
gränsat urval från Norden och övriga länder. Under
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse som enligt stadåret förvärvades 398 nya titlar.
garna har till ändamål att genom sin verksamhet främBibliotekets katalog innehåller cirka 15 000 titlar
ja rättsvetenskaplig forskning.
från 1997 och framåt samt en del äldre juridik. ArDen 1 januari tillträdde en ny biblioteksstyrelse.
betet med att förbättra och utveckla katalogen pågår
Styrelsens fem ledamöter valda av Sveriges advokatfortlöpande. Bland annat är nu alla festskriftsartiklar
samfund, Juristföreningen i Stockholm, Föreningen
katalogiserade och sökbara. Webbkatalogen hade unför utgivande av Svensk Juristtidning och Emil Heijder året cirka 32 000 besök och 9 427 besök
nes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
Bitte Wölkert
hade under året följande sammansättning:
noterades för bibliotekets webbplats.
Juridiska
Johnny Herre, ordförande, Christina Malm,
bibliotekets
BESÖK OCH LÅN
Anne Ramberg, Mårten Schultz och Hedvig
bibliotekarie
Antalet besökare har minskat under de seTrost. ¶
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En mycket stabil
ekonomi – 2018
i sammanfattning
veriges advokatsamfund och dess
dotterbolag Sveriges Advokaters
Service AB, SASAB, har en solid
ekonomi. Koncernen omsatte under verksamhetsåret 124,4 Mkr,
vilket motsvarar en ökning med
8,3 Mkr eller 7,1 procent jämfört med 2017.
Under 2018 beviljades 431 advokater inträde i samfundet, ett
antal som endast överträffats rekordåret 2011, då tidskravet på praktisk
erfarenhet för inträde i samfundet sänktes. Antalet advokater var därmed 6 000 per den 31 december 2018. Antalet biträdande jurister ökade
med 194 till 2 273 per den 31 december 2018.
Den goda tillväxten bidrog också till intäktsökningen. Årets resultat uppgick till drygt
2,8 Mkr.

AVGIFTER

Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinansierat. Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om avgifternas storlek. År 2018
sänktes årsavgiften med 400 kronor, från

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2018, mht KPI-förändring
Obligatoriska
försäkringar
25 %

Avgifter
−1 %

Avgifter exkl.
försäkringar
− 16 %

5 800 till 5 400 kronor. Serviceersättningen var oförändrad, 6 800 kronor. Huvuddelen av service- ersättningen, 5 750 kronor, utgör premien
i den obligatoriska ansvarsförsäkringen.
Avgifterna exklusive ansvarsförsäkringspremier var 2018, med hänsyn tagen till förändringen av KPI, 16 procent lägre än avgifterna 1992.
I absoluta tal var avgifterna år 2018 lägre än
avgifterna år 2000. Årsavgifter och serviceersättningar utgjorde 68,6 procent av intäkJonas Hultgren
terna (72,8 procent). Fjolårets siffror anges
Ekonomichef
inom parentes.
»
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ras främst av ökade kurskostnader. Dessa ökade med
drygt 3,3 Mkr eller 14,0 procent till följd av ett ökat
antal kurstillfällen, inte minst inom advokatexamen.
Kostnaderna för försäkringspremierna ökade med 1,8
Mkr till följd av den stora tillväxten i kåren och av biträdande jurister.

Kursverksamheten omsatte 32,4 Mkr, en ökning med
så mycket som 6,5 Mkr eller 25,1 procent jämfört med
2017. Efterfrågan på kurser till advokatexamen är fortsatt mycket hög och kursutbudet inom fortbildningen
ökade också under året. Kursverksamhetens intäkter
utgjorde 26,0 procent (22,3 procent) av de totala intäkterna. Annonsintäkterna från tidskriften Advokaten
utgjorde knappt 2,2 Mkr vilket motsvarade 1,7 procent
(1,8 procent). Annonsintäkterna från webbannonsering ökade medan annonsering i tidskriften minskade något. Tidskriften mottog också detta år ett mycket generöst bidrag från Gustaf och Calla Sandströms
Minnesfond om 1,8 Mkr (1,8 Mkr).

FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsbolaget Zurich är fortsatt försäkrings
givare för den obligatoriska försäkringen under
ett treårsavtal för perioden 2018–2020. Premien är
5 750 kronor per jurist och år, med samma premie
för alla tre åren. Försäkringen omfattar anspråk upp
till 3 Mkr per skada, jurist och år. Zurich är för 2018–
2020 även försäkringsgivare i den frivilliga tilläggsförsäkringen som Advokatsamfundet erbjuder. Försäkringen omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet
3–50 Mkr. ¶

KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgick till 118,3 Mkr, en ökning med 6,5 Mkr eller 5,8 procent. Ökningen förkla-

FÖRDELNING KOSTNADER 2018

l Personalkostnader
l Kontorskostnader
l Rese- och sammanträdeskostnader
l Kurskostnader
l Tidskriften
l Obligatoriska försäkringar
l Fastigheten
l Avskrivningar
l Övriga kostnader

FÖRDELNING INTÄKTER 2018

28 %
5%
3%
23 %
3%
32 %
1%
1%
5%

l Årsavgifter
l Serviceersättningar
l Kursintäkter
l Tidskriften
l Övriga intäkter

24 %
44 %
26 %
2%
4%

»
45

EKONOMI

»

Förenklad årsredovisning
för Sveriges advokatsamfund 2018
Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater och biträdande jurister senast
den 15 mars 2019. Länk till fullständiga årsredovisningar för Sveriges advokatsamfund och SASAB. (Alla belopp i tkr)
Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att
årets resultat
−1 725
jämte balanserade medel
23 150
tillhopa
21 425
balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

koncernen

advokatsamfundet

				

1/1–31/12 2018

1/1–31/12 2017

1/1–31/12 2018

1/1–31/12 2017

124 391

116 073

36 873

37 820

−85 227
−33 043
−1 767
−120 037

−78 248
−31 349
−1 802
−111 399

−15 336
−21 837
−1 425
−38 598

−12 688
−20 503
−1 443
−34 634

Rörelseresultat

4 354

4 674

−1 725

3 186

Finansiella poster
Skatt

−134
−1 380

−136
−375

—
—

—

Årets resultat

2 840

4 163

−1 725

3 184

				

Intäkter

				

Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

				
				

−2

				
				

				

BALANSRÄKNING

koncernen

advokatsamfundet

				

31/12 2018

31/12 2017

31/12 2018

31/12 2017

				

Tillgångar				
Anläggningstillgångar
18 871
20 009
17 357
18 236
Omsättningstillgångar
52 054
49 592
13 394
15 149
Summa tillgångar
70 925
69 601
30 751
33 385

				

Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Annat eget kapital
58 621
54 458
28 558
25 375
Årets resultat
2 840
4 163
−1 725
3 183
Summa eget kapital
61 461
58 621
26 833
28 558

				

Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 572
7 892
70 925

1 254
9 726
69 601

575
3 343
30 751

575
4 252
33 385

inga
inga

inga
inga

inga
inga

inga
inga

				

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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VÄGLEDANDE UTTALANDE

SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Generalsekreteraren

Cirkulär nr 3/2018

Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

Vägledande uttalande avseende motverkande av olika former av diskriminering och
trakasserier m.m.
Under hösten 2017 har inom olika branscher förekommit upprop där ett stort antal kvinnor
berättat om olika former av trakasserier, särskilt sexuella sådana, de utsatts för i samband
med sin yrkesutövning, däribland på advokatbyråer och andra juristarbetsplatser. Det
föranledde Advokatsamfundet att under perioden 17–27 november 2017 genomföra en
enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras
utsatthet för sexuella trakasserier. I undersökningen uppger 33 procent av de 1 621
kvinnliga advokaterna och biträdande juristerna att de utsatts för sexuella trakasserier
under sin tid som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Resultaten är nedslående
och oacceptabla. Mot denna bakgrund har styrelsen för Sveriges advokatsamfund vid sitt
möte den 26 januari 2018 antagit följande vägledande uttalande.
Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika
former av trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen.
Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till exempel genom
att inleda ett disciplinärende, om en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed.
Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen
(1977:60) finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i sin verksamhet ska
motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. En advokat har vidare ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö på
advokatbyrån. Dessa skyldigheter gäller i all advokatverksamhet, såväl externt i
förhållande till klient och annan, som internt i förhållande till alla medarbetare på
advokatbyrån.
Stockholm den 29 januari 2018

Anne Ramberg
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REMISSYTTRANDEN

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden.
Här är en förteckning över de 120 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2018.
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

R-2018/1364	Promemorian

Kompletterande bestämmelser
till EU:s prospektförordning

R-2018/2382	Promemorian

Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland att under viss tid tillhandahålla
tjänster utan krav på tillstånd och vissa betaltjänstfrågor

R-2018/1656	Promemorian

Polisens tillgång till uppgifter
från signalspaning (Ds 2018:35)

R-2018/1749	Delbetänkandet

Kamerabevakning i brotts
bekämpningen – ett enklare förfarande
(SOU 2018:62)

R-2018/1744	Utkast

till global konvention om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens
område (Haagkonferensen)

R-2018/1679	Betänkandet

Behandlingen av personuppgifter
vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)

R-2018/1191	Betänkandet

Vägar till hållbara vattentjänster
(SOU 2018:34)

R-2018/1558	Delbetänkandet

Ett mer konkurrenskraftigt
system för stöd vid korttidsarbete
(SOU 2018:66)

R-2018/2331	Förslag

till föreskrifter om rapportering och
lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism

R-2018/1655	Promemorian

Skatteregler för tjänstepensions-

företag

R-2018/1641	Betänkandet

Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (SOU 2018:64)

R-2018/1872	Promemorian

Förslag till föreskrifter och
allmänna råd om börsers förteckningar över
innehav av finansiella instrument

R-2018/1621	Promemorian

Genomförande av 2018 års
ä ndringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

R-2018/1653	Helgberedskapsprojektets

R-2018/1704	Betänkandet

Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism (SOU 2018:65)

lösningsförslag

R-2018/1363	Utkast

till lagrådsremiss Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan

R-2018/1616	Promemorian

Genomförande av student- och
forskardirektivet (Ds 2018:37)

R-2018/1282	Promemorian

En ny reglering för tjänste
pensionsföretag

R-2018/2133	Utkast

till lagrådsremiss om vissa ändringar i
PKU-biobanken

R-2018/1360	Promemorian

Genomförande av terrorism
direktivets brottsofferbestämmelser
(Ds 2018:22)

R-2018/1532	Betänkandet

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

R-2018/1361	Promemorian

Tillståndsprövning av vapen
delar m.m. (Ds 2018:30)

R-2018/0915	Betänkandet

Ett ordnat mottagande
– gemensamt ansvar för snabb etablering eller
	återvändande (SOU 2018:22) och promemorian
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
R-2018/1597

R-2018/1574	EU-kommissionens

förslag om EU:s anslutning
till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
»
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R-2018/1279	Promemorian

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

R-2018/1192	Förslag

till nya föreskrifter och allmänna råd
om kreditriskhantering – Komplettering

R-2018/1049	Promemorian

Direktivet om ett ökat aktie
ägarengagemang – Förslag till genomförande
i svensk rätt (Ds 2018:15)

R-2018/1156	Betänkandet

Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser för män som
utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

R-2018/0998	Promemorian

Tillsyn över och ingripanden mot
advokatverksamhet vid tillämpning av penning
tvättsregelverket

R-2018/1222	Promemorian

Anpassningar av svensk lag med
anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (Ds 2018:27)

R-2018/0960	Promemorian

Hyresgästskydd när en lägenhet
förstörs (Ds 2018:18)

Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

R-2018/1085	Promemorian

R-2018/1280	Promemorian

R-2018/1194	EU-direktiv

om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet

Brott mot förtroendevalda

(Ds 2018:29)

R-2018/1226	Promemorian

Förverkande och annan sådan
särskild rättsverkan vid föreläggande av ordningsbot

R-2018/1224	Promemorian

Resning vid nya uppgifter om
den tilltalades ålder (Ds 2018:19)

R-2018/0763	Betänkandet

Förlängt anställningsskydd till
69 år (Ds 2018:28)

Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)

R-2018/1209	Promemorian

R-2018/1281	Bolagsverkets

promemoria Hemställan om
ändring av 1 kap. 4 och 6 §§ aktiebolags
förordningen

R-2018/1195	Betänkandet

Ekonomiska sanktioner mot
terrorism (SOU 2018:27)

R-2018/1182	Betänkandet

Tryggad tillgång till kontanter
(SOU 2018:42)

R-2018/0991	Betänkandet

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

R-2018/1064	Kommissionsförslag

rörande det slutgiltiga
mervärdesskattesystemet

R-2018/1660	Förslag

till nya föreskrifter om redovisnings
tillsyn – Tilläggsremiss

R-2018/0894	Promemorian

Avvecklingssystem som inte
omfattas av EU:s regelverk

R-2018/1083	Förslag

att Socialstyrelsens allmänna råd
(SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga ska upphöra att gälla

R-2018/0640	Betänkandet

Framtidens biobanker

(SOU 2018:4)

R-2018/1225	EU-direktiv

om skydd för personer som
rapporterar om överträdelser av unionsrätten

R-2018/1022	EU-kommissionens

förslag till förordning om
ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om
tilläggsskydd för läkemedel

R-2018/1105	Betänkandet

Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan (SOU 2018:33)

R-2018/0975	Promemorian

Prövningen av bisysslor för
justitieråden samt presidenterna i hovrätt och
kammarrätt

R-2018/1362	Datainspektionens

förteckning enligt artikel
35.4 i EU:s dataskyddsförordning

R-2018/0913	Europeiska

kommissionens förslag till Europa
parlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva
intressen och om upphävande av direktiv
2009/22/EG (COM(2018) 184 final)

R-2018/0930	Promemorian

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
(Ds 2018:12)

R-2018/0777	Betänkandet

Vägen till självkörande fordon –
introduktion (SOU 2018:16)

R-2018/1193	Förslag

R-2018/0592	Betänkandet

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering
(SOU 2018:14)

till nya föreskrifter om redovisnings

tillsyn
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R-2018/0794	EU-förordning

om tillämplig lag för rättsverkan
gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

R-2018/0005	Betänkandet

Beslag och husrannsakan – ett
regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

R-2018/0099	Promemorian

Vissa ändringar i regleringen om
tillstånd att ta emot offentlig finansiering

R-2018/0564	Promemorian

Nya regler för pensionsstiftelser
med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

R-2018/0218	Betänkandet

För barnets bästa? Utredningen
om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk
tvångsvård (SOU 2017:111)

R-2018/0455	Promemorian

Uppbörd av böter efter EU:s
dataskyddsreform (Ds 2018:3)

R-2018/0433	Promemorian
R-2018/0846	Promemorian

Genomförande av CFC-regler i
EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Krav på rapportering av betal-

ningstider
R-2018/0121	Promemorian
R-2018/0785	Förslag

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

till vissa ändringar av amorterings

kraven
R-2018/0456	Promemorian

Ytterligare ändringar vad gäller
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

R-2018/0238	Betänkandet

Ett fönster av möjligheter – stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:112)

R-2018/0344	Promemoria

med utkast till lagrådsremiss En
ny kustbevakningslag

R-2018/0700	Förslag

till föreskrifter om rapportering av
uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

R-2018/0461	Statens

energimyndighets rapport ER 2018:6
Slopande av anslutningskostnaden för havs
baserad vindkraft

R-2018/0834	Betänkandet

Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

R-2018/0450	Promemorian

Förlängd tidsfrist för expediering
av interimistiska beslut om särskild företrädare
för barn

R-2018/0547	Betänkandet

Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

R-2018/0249	Betänkandet

Otillåten egendom och hot inom
den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Rapport från Socialstyrelsen.

R-2018/0227	Betänkandet

Stärkt straffrättsligt skydd för
blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga
funktioner (SOU 2018:2)

R-2018/0300	Promemorian

Förbättrade förutsättningar för
effektiv resolution av banker

R-2018/0495	Departementspromemorian

Konsekvenser för
arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete (Ds 2018:7)

R-2018/0001	Betänkandet

Klarlagd identitet – Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
(SOU 2017:93)

R-2018/0693	Förslag

till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

R-2018/0286	Promemorian

Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om referensvärden

R-2018/0002	Delbetänkandet

Tidiga förhör – nya bevisregler
i brottmål (SOU 2017:98)

R-2018/0666	Promemorian

R-2017/2357	Promemorian

Ändrade mervärdesskatteregler
för telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)

R-2017/2285	Betänkandet

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

R-2018/0444	Betänkandet

reboot – omstart för den digitala
förvaltningen (SOU 2017:114)

R-2017/2279	Skatteverkets

promemoria Några frågor om
arbete mot skattebrott

R-2018/0674	Datainspektionens

föreskrifter i anslutning till
lagen med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning

R-2017/2283	Betänkandet

Beräkning av skattetillägg – en
översyn av reglerna (SOU 2017:94)
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R-2018/0004	Delbetänkandet

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

R-2017/1934	Betänkandet

Marknadskontrollmyndigheter –
befogenheter och sanktionsmöjligheter
(SOU 2017:69)

R-2017/2205	Betänkandet

Uppehållstillstånd på grund av
praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)

R-2017/1908	Promemorian

Förslag till nya föreskrifter och
allmänna råd om kreditriskhantering

R-2018/0157	Promemorian

Nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet

R-2017/2136	Promemorian

R-2017/2257	Revisorsinspektionens

R-2017/2271	Kommissionsförslag

EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän
ordning och säkerhet (Ds 2017:58)

promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav
– ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer

om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet

R-2017/2203	Promemorian

Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad
avveckling av ekonomiska föreningar

R-2017/2270	Skatteverkets

promemoria Exitbeskattning för
fysiska personer

R-2017/2170	Promemorian

R-2017/2146	Betänkandet

Makars, registrerade partners
och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)

R-2017/2061	Promemorian

Skattetillägg vid rättelse på eget

initiativ

R-2018/0118	Kommissionsförslag

om förenklade regler för
små företag, COM(2018) 21 final

R-2017/2356	Förslag

till nya föreskrifter för Rättsmedicinal
verkets riskutredning inför prövning av
omvandling av fängelse på livstid
(HSFL-FS 2018:xx)

R-2017/2359	Departementspromemorian

Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd
(Ds 2017:64)

R-2017/1889	Promemorian

Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

R-2017/2341	Promemorian

Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

R-2017/1682	Promemorian

R-2018/0158	Utkast

till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Elmarknadslag (Ds 2017:44)

R-2017/1946	Energimarknadsinspektionens

rapport Nya
regler för elnätsföretagen inför perioden
2020–2023 (Ei R2017:07)

R-2017/2282	Delbetänkandet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
(SOU 2017:89)

R-2017/2051	Promemorian

Förbättrade möjligheter att
besluta om och verkställa vissa sanktioner på
yrkestrafikområdet

R-2017/2233	Promemorian

Rätten till offentlig försvarare –
Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv
(Ds 2017:53)

R-2017/1988	Promemorian

Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om
återanvändning

R-2017/2096	Betänkandet

Hyresmarknad utan svarthandel
och otillåten andrahandsuthyrning
(SOU 2017:83)

R-2017/2078	Promemorian

Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

R-2017/2126	Betänkandet

Stärkt integritet i Rättsmedicinal
verkets verksamhet (SOU 2017:80)

R-2018/0009	Nordiskt

Mervärdesskatteregler för

vouchrar

avtal om samarbete i konkurrens

frågor
R-2017/2138	Promemorian

Följdändringar till ändrade
mediegrundlagar (Ds 2017:57)
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Advokatsamfundets och
enskilda ledamöters 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.

IBA (International Bar Association) Council
Ledamot: Anne Ramberg

Domarnämnden
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing

IBA Human Rights Institute
Co-chair: Anne Ramberg

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

IBA Human Rights Trust
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission
Information officer: Johan Sangborn

Barnrättscentrum Stockholms universitet
Styrelseordförande: Anne Ramberg

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)
Delegationschef: Jan E. Frydman
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

Skogssällskapet
Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations)
Anne Ramberg

Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen
Styrelseledamot: Anne Ramberg
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law Association Chief
Executives)
Anne Ramberg

ILAC (International Legal Assistance Consortium)
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Anne Ramberg
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» Samordningsorganet mot penningtvätt

Rikspolischefens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad

Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare: Johan Sangborn

Utredningen om processrätt och stora brottmål
(Ju 2016:10)
Expert: Fredrik Ungerfält

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

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

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Leif Ljungholm
Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Kristoffer Ribbing
Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing

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

Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: Sofia Möller, Catharina Ytterbom Schönfeldt,
Per Gisslén, Karin Amédro, Andreas Victor

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

Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Helena Dandenell
Ersättare: Michael Frie

Utredningen om datalagring och EU-rätten (dir. 2017:16)
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om en översyn av den straffrättsliga
terrorismlagstiftningen (dir. 2017:14) (dir. 2018:21)
Expert: Thomas Olsson

Pressens Opinionsnämnd
Ledamot: Leif Ljungholm
Suppleant: Christer Danielsson

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap,
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
(dir. 2017:25) (dir. 2017:78)
Expert: Ulf Bergquist

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden,
yrkeslivsrepresentanter
Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: Gustaf Sjöberg

Utredningen om informationsskyldighet för skatteråd
givare (dir. 2017:38) (dir. 2018:34)
Expert: Börje Leidhammar

Kronofogdemyndighetens insynsråd
Ledamot: Hans Andersson

Utredningen om aggressionsbrottet i Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen (dir. 2017:105)
Expert: Susanne Feinsilber

Kriminalvårdens insynsråd
Ledamot: Tobias Fälth
Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelse
domstolen
Lena Feuk, Conny Larsson, Reine Nelson

Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare
18–20 år (dir. 2017:122)
Expert: Bengt Ivarsson
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» Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s

Referensgruppen för Polisens tillgång till underrättelser
från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
(Ju 2017:N)
Johan Eriksson

förordning om konsumentskyddssamarbete (dir. 2018:7)
Expert: Eva Kullman
Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning
och praxis överensstämmer med barnkonventionen
(dir. 2018:20)
Expert: Anne Ramberg

Referensgruppen för resning i brottmål på grund av nya
uppgifter om ålder
Sait Umdi
Polismyndighetens referensgrupp angående förhör
Lars Kruse

Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller
andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att
begå självmord (dir. 2018:48)
Expert: Rebecca Lagh

Referensgruppen för utredning om tillsyn och sanktioner
för advokatverksamhet enligt penningtvättslagstiftningen
Johan Sangborn

Utredningen om strängare regler om utländska mång
giften (dir. 2018:68)
Expert: Ulf Bergquist

Referensgruppen för straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet
Anders Malmsten

Utredningen om rasistiska symboler (dir. 2018:61)
Expert: Percy Bratt

Referensgruppen till utredningen om processrätt och
stora brottmål (Ju2016:10)
Johan Eriksson, Leif Gustafson, Thomas Olsson, Hans
Strandberg

Utredningen om effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89)
Expert: Henrik Olsson Lilja

Brottsoffermyndighetens referensgrupp för uppdrag att
genomföra informations- och utbildningsinsatser av en ny
sexualbrottslagstiftning (Ju2018/01290/KRIM)
Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddande fri- och rättigheter
Expert: Ola Wiklund
Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk
Erik Sjöman

Referensgruppen för den framtida rättshjälpsprocessen
Mia Edwall Insulander

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

Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor vid
Kammarkollegiet
Ordinarie ledamot: Anna Massarsch
Ersättare: Karin Gyllenring

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

Avdelningarna av Sveriges
advokatsamfund 2018
Stockholmsavdelningen
ordförande
Christina Malm
vice ordförande
Christel Rockström
ledamöter
Caroline Snellman
		 Theddo Rother-Schirren
		 Johan Ödlund
		 Mikael Klang
		 Anette Hansson Ahl
suppleanter
Kristian Pedersen
		 Jenny Grundén
		 Caroline Elander
sekreterare
Emma Berglund

Södra avdelningen
ordförande
vice ordförande
ledamöter

		
		
		
		
suppleanter

		
		
		
		
sekreterare
utbildningsansvarig

Magnus Lindsten
Karin Amédro
Therese Ståhlnacke
Anette Johansson
Fredrik Sandgren
Maria Adielsson
Melka Kjellberg
Marcus Larsson
Mats Ingvar
Lina Bergqvist
Aron Skogman
Linda Lundin
Viviénne Dahlstrand
Cecilia Wachtmeister

Östra avdelningen
ordförande
vice ordförande

Västra avdelningen
ordförande
vice ordförande
ledamöter

		
		
		
		
		
suppleanter

		
		
sekreterare
klubbmästare

ledamöter

		
		

Jörgen Larsson
Charlotte Forssander
Niklas Odén
Henrik Gallus
Lars Cronqvist
Poly Jensell
Roger Wier
Malin Wassén Kjellberg
Martin Vildhede
Martin Wahlin
Sofia Hansson
Björn Goldman
Emil Andersson

suppleanter

		
		
sekreterare

David Sommerstad
Anna von Knorring
Sandra Putsén
Magnus Nedstrand
Karin Carlsson
Johannes Gehlin
Emil Löfström
Malin Carlsson
Henrik Snellman

Norra avdelningen
ordförande
vice ordförande
ledamöter

		
		
		

Mellersta avdelningen
ordförande
Anders Wallin
vice ordförande
Amanda Hikes
ledamöter
Linda Nyström
		 Mari Kilman
		 Johanna Näslund (sekreterare)
suppleanter
Karolin Andreasson
		 Ylva Lindahl
		 Cecilia Wallin
		 David Halén Lindberg
		 Emma Olsson
sekreterare
Johanna Näslund (ledamot)

suppleanter

		
		
sekreterare/kassör

Petter Hetta
Andreas Victor (sekreterare/kassör)
Sami Hietala
Ann Gerklev
Ulf Andersson
Fredrik Burvall
Oskar Söderberg
Emma Fällman
Karolina Ikonen Huhtanen
Andreas Victor (vice ordförande)

Utlandsavdelningen
ordförande
vice ordförande
ledamöter

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

KOLLEGIERNAS STYRELSER

Kollegiernas styrelser 2018
Familjerättskollegiet i Skåne
Marie Traunsberger

Försvararkollegiet Stockholm
Thomas Olsson, ordförande
Johan Eriksson, ledamot
Jonas Granfelt, ledamot
Slobodan Jovicic, ledamot
Kristofer Stahre, ledamot
Nina Löwenhielm, ledamot
Sargon De Basso, suppleant
Robin Söder, koordinator
Elsa Segerros, sekreterare

REKON Föreningen Rekonstruktör- och
konkursförvaltarkollegiet
styrelseledamöter

Hans Andersson, ordförande
Lars-Henrik Andersson, vice o rdförande
Emma Svensson
Jörgen Wistrand
Anders Lundberg
Henric Schef
Bo Ransnäs
Erik Gabrielsson
Robert Asplund
Mathias Winge
Magnus Nedstrand
Peter Bengtsson

Försvararkollegiet Göteborg
Nan Sahlén, ordförande
Erik Pousard, sekreterare
Lars Halldin
Thomas Håkansson
Poly Jensell
Ann Bark
Peter Gillberg

styrelsesuppleanter

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

Magnus Lindblom
Johan Lavås
Magnus Löfving
Björn Nilsson
Sara Lööf
Björn Christoffersson
Andreas Öhlin
Hans Berglund
Anna Tholander
Pernilla Tilly Nors
Michael Amosy

Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Maria Adielsson, ordförande
Pontus Peyron, sekreterare
Therese Ståhlnacke, kassör
Ulf Juhlin, ledamot
Nils Sjörén, revisor
Stefan Rosell, revisor

Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
Emelie Jörwall, sekreterare
Canela Skyfacos, kassör
David Faxe, ledamot
Ann-Christina Bengtsson, ledamot
Sophia Johansson, suppleant
Marie Andrée, suppleant

Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Karin Schånberg, ordförande
Andréas Björkman, sekreterare
Marcus Larsson, kassör
Sanna Herlin, ledamot

Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson, ordförande
Karin Gyllenring, vice ordförande

Försvararkollegiet i Örebro
Magnus A Arntell, ordförande
Janette Stjärnström, vice ordförande
Sofia Nordkvist, sekreterare
Anna-Karin Bergström, kassör
Patrik Ahlbeck, ledamot

Migrationskollegiet i västra Sverige
Tomas Fridh, ordförande
Petter Aasheim
Nicole Adelsson
Sven Allert
Maria Brehmer
Anders Larsson
Jessica Sunnervall
Nicklas Unger

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Therese Ström, kassör
Susanne Ekberg-Carlsson, ledamot
Liisa Tihinen, ledamot
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KANSLIET

Advokatsamfundets kansli
2018–2019
generalsekreterare

utbildningsansvarig

Anne Ramberg

Jonas Olbe

assistent

kursadministratörer

Kät Berglund
Kristina Midebjörk

Sofia Eriksson
Birgitta Tranströmer

chefsjurist

registratorer

Advokat Maria Billing

Linda Mogel, chefsregistrator
Thérèse Ideström
Lena Weidling

remisser och dr. torsten anders amund amundsons fond för frigivna fångar

Christina Mattsson, sekreterare

sekreterare

chef internationella frågor

Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Charlotta Westlund

Johan Sangborn, ställföreträdande chefsjurist
styrelsens sekreterare/hilda
Jur. kand. Madeleine Galloni

teknik- och fastighetsservice

Stefan Westlund
Mikael Uhr

disciplinnämndens sekreterare

Jur. kand. Sofia Rahm

receptionist

Irma Lahtinen
handläggare

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Enar Essle
Jur. kand. Malin Hellner
Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Jur. kand. Christina Karvahall
Jur. kand. Elin Steinholtz
Jur. kand. Sonja Rodhe (slutat 31 december 2018)
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw (tjänstledig)
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