Omslagsbild:
Detalj från fönster
i Advokatsamfundets styrelserum.

I år sänds verksamhetsberättelsen ut i två versioner. Dels denna, som är en kortfattad tryckt skrift, dels en fullständig verksamhetsberättelse i digital form, som
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GENERALSEKRETERAREN

Vikten av att
engagera sig
ättssamhället och Advokat
samfundet
står
inför
många och svåra utma
ningar. I ett globalt per
spektiv är klimatföränd
ringarna, Kinas expansiva
maktambitioner på be
kostnad av rättsstatliga
principer, tillsammans
med extrema hö
gerpopulistiska
ledare för stora na
tioner, alla skrämmande företeelser. Kärnvapen
kapplöpningen som förefaller ha återuppstått är
en annan trend som inger stark oro. Till detta
kommer teknikutvecklingen, som, å ena sidan,
kan skapa tillväxt och bidra till att ge hopp i kli
matfrågan, men som, å andra sidan, bidragit till
att skapa ett övervakningssamhälle som inte ens
George Orwell och Aldous Huxley i sina vildaste
fantasier kunnat ana. Nationalismen och invand
rarfientliga krafter vinner därtill framgångar.
I vår omvärld växer populistiska ledare fram.
De visar ofta förakt för det stora humanitära
framsteg som världens nationer för cirka sjut
tio år sedan lyckades ena sig om, nämligen FN:s
universella förklaring om de mänskliga rättighe

terna. Detta humanismens bålverk står på flera
plan under växande hot.
Enligt en färsk rapport från Freedom House
var 2018 det trettonde året i rad där den globala
friheten sjönk. Demokratin är tydligt på tillba
kagång. Detta händer även i länder som länge
gjort anspråk på att vara demokratins fanbära
re. Det gäller i hög grad USA, det land som vid
andra världskrigets slut för en efterkrigsgene
ration framstod som demokratins och frihetens
starkaste garant.
I tidigare kommunistländer som Polen och
Ungern är rättsstaten än mer attackerad. Detta
är i sig en paradox. I dessa tidigare så förtryckta
länder är rättssäkerheten urholkad, mediernas
frihet beskuren och domstolarnas oberoende all
varligt hotad. Till detta kommer inskränkning
ar i den akademiska friheten och motarbetande
av civilsamhällets handlingsutrymme. Detta har
lett till att EU-kommissionen inlett ett förfaran
de enligt artikel 7 mot Polen. Samtidigt har Eu
ropaparlamentet beslutat att begära att samma
förfarande ska inledas mot Ungern. En oroande
utveckling kan också skönjas i Österrike, Tjeck
ien och Slovakien. För att inte tala om utveck
lingen i Turkiet och Ryssland. Och det handlar
om våra grannländer i Europa!
»
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»

SE FILMEN

I en filmad intervju
svarar Anne Ramberg bland annat
på varför Advokatsamfundet behövs.
Använd qr-koden
nedan eller sök på
Sveriges advokatsamfund på youtube.
com.
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Ö

P

ver hela världen verkar dessvärre en trött
å ett nationellt plan påverkas också vi av
het på rättsstatliga frågor och mänskliga
denna utveckling. Sverige är vid en jämfö
rättigheter att ha börjat breda ut sig. Det
relse ett av de mest demokratiska länder
som tidigare bedömdes vara bindande överens na i världen. Vi kommer högst i rankningar som
kommelser på rättighetsområdet ifrågasätts, rättsstat. Vi lever i ett jämförelsevis gott samhäl
just i det ögonblick de behövs som mest. Den le. Vi tycker nog ofta att vår rättsstat står stark.
universella tanken har undergrävts och på många Men, vid en närmare granskning finns sprickor i
håll, inte minst i Asien, finns se
muren. Således finns flera centra
dan länge en tydlig ”pick and
la områden som kräver uppmärk
choose”-attityd. Man skyddar de
samhet från ett rättssäkerhets
rättigheter som passar maktha
perspektiv. Grundlagen behöver
varna för dagen. Detta selekti
stärkt skydd. Det är alldeles för
va rättighetsskydd har dessvär
lätt att radera våra fri- och rättig
Vi tycker nog ofta
re kommit att bli allt populärare
heter. Tillfälliga majoriteter kan
också i västvärlden. Den starka
på under ett och ett halvt år med
att vår rättsstat står
önskan att förhindra en återupp
extraval emellan ändra grund
stark. Men, vid en
repning av två världskrigs fa
lagen. I våra grannländer ställs
närmare granskning
sor och övergrepp, som utgjor
mycket större krav på att ändra
finns sprickor i muren. konstitutionen. I Tyskland råder
de förutsättningen för skapandet
Således finns flera
av FN och FN:s deklaration om
till och med förbud mot att av
centrala områden
mänskliga rättigheter med efter
skaffa demokratin och de grund
följande rättighetskonventioner,
läggande fri- och rättigheterna.
som kräver uppmärkhar i vår tid ersatts av ett annat
Andra centrala lagar som val
samhet från ett rättssentiment.
lagen och budgetlagen kräver
säkerhetsperspektiv.
Den generation som minns 30endast ett beslut i riksdagen. Det
Grundlagen behöver
och 40-talens fasor håller på att
bör övervägas om det är en klok
stärkt skydd. Det är
försvinna. Den nya generationen
ordning. Integritetsskyddet be
alldeles för lätt att
är inte lika engagerad. Vår gene
höver stärkas. Häktningstiderna
ration är mer självbelåten och
måste begränsas. Skatteproces
radera våra frisjälvcentrerad. Historiska kun
sen måste ändras. Den tillgodo
och rättigheter.
skaper är inte högt värderade i
ser idag inte de rättssäkerhets
generationer för vilka historia på
krav som med fog kan ställas.
sin höjd var ett eftersatt ”orienteringsämne”. Re Domstolarnas oberoende liksom access to jus
sultaten märks i en rätt historielös ungdomsge tice måste stärkas. Advokaternas oberoende bör
neration. Fokus ligger på individen och på ma grundlagsskyddas. Bara för att nämna några ex
teriella framgångar. Mycket handlar idag om empel. Listan kan göras lång.
självförverkligande och att bli rik. Tanken på sam
Vår självtillräcklighet i kombination med över
hället och det gemensamma bästa som något vär
tron på det goda samhället kan vara vansklig. Den
defullt tycks inte utgöra någon stark drivkraft. kan lätt förleda oss tro att sakernas tillstånd är
Enigheten om värdet av skyddet för mänskliga gott. Men, när endast de bäst bemedlade har råd
rättigheter har om inte upphört så likväl försva att få sin sak prövad är det allvarligt. Då har vi
gats. Många ifrågasätter om demokrati överhu distanserat oss från den självklara principen om
vudtaget är det styrelseskick som bäst tillgodo allas likhet inför lagen.
ser deras intressen.
Det är advokatens skyldighet att upplysa med

borgarna om deras rättigheter och att reagera när
grundläggande demokratiska rättsprinciper åsi
dosätts. Vi skulle kanske låta oss inspireras av
Tyskland och överväga ett skydd för ”civil olyd
nad” när den konstitutionella ordningen hotas.
I dessa och många andra frågor måste Advokat
samfundet och dess ledamöter med kraft fort
sätta att engagera sig. Vårt konstitutionella värn
är inte tillräckligt starkt. Och tidpunkten för att
fixa detta är den då allt är någorlunda tryggt och
vi inte befinner oss i konstitutionell kris. Det vill
säga nu. Annars riskerar vi en utveckling som den
i andra länder i Europa.

H

ur gör man då för att inte tröttheten på
rättsstatliga frågor ska tillåtas breda ut
sig? Hur förmedlar man kunskap och
övertygar dem som låtit sig inspireras av illäror?
Det är en svår fråga som nog kräver att vi tän
ker i nya banor. Det går inte att lösa nya problem
med gamla metoder. I tider av ett allt effektivare
informationssamhälle i kombination med ”fake
news” krävs fler åtgärder än traditionell utbild
ning. Det politiska samtalet äger numera i hög
grad rum på sociala medier. Där förstärks redan
bestämda åsikter, inte sällan grundade på ofull
ständigt underlag eller direkt felaktiga antagan
den. Respekten för faktum är på väg att urholkas.
Kunskap om historien och förståelse för vad som
kan hända om man inte är vaksam är en nödvän
dig förutsättning för upprätthållandet av rättig
heterna idag. Men, i en kontext där människans
empati har eroderat till förmån för egot, är frå
gan hur vi når ut med denna kunskap. Det torde
förutsätta nya och effektivare strategier. Och åt
gärdsprogrammet bör sättas in nu. För som Ma
deleine Albright uttryckte det: ”Fascism är inte
en ideologi, det är en process.”

anne ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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OM SAMFUNDET

Detta är
Advokatsamfundet
veriges advokatsamfund är
en privaträttslig samman
slutning, som bildades på
enskilt initiativ 1887. Advo
katsamfundet fick officiell
status när rättegångsbal
ken 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
l att till främjandet av god rättsvård upprätt
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,

l att följa rättsutvecklingen och verka för
att samfundets erfarenheter kommer denna till
godo,
l att tillvarata advokaternas allmänna yrkes
intressen samt
l att verka för sammanhållning och samför
stånd mellan advokater.

A

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

SÅ REGLERAS 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 rättegångs-
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balken 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 något som är en
given storhet för alla tider, utan
den förändras och utvecklas

över tiden genom så kallade
vägledande uttalanden av styrelsen och genom disciplinnämndens avgöranden.
Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga allmänhetens intresse av att kunna
få rättsligt biträde av kvalificerade ombud.

REMISSER
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SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelningar.
Varje avdelning har en egen
verksamhet och 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 Advokat-

samfundets 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.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet. För att bli advokat krävs en omfattande
teoretisk och praktisk utbildning. Efter cirka fem års juridisk utbildning och juristexamen vid universitet krävs
tre års juridiskt arbete. Under dessa tre år ska man ha
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.

UPPDRAG
Advokatsamfundets ledamöter deltar som ledamöter
och experter i olika nämnder,
kommittéer, arbetsgrupper,
styrelser och utredningar. På
så sätt kan Advokatsamfundet bland annat följa rättsutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenhet kommer denna till godo.

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.

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 styrelse och disciplinnämnd.
Ett disciplinärt ingripande kan leda till
påföljderna uteslutning, varning med straff
avgift på maximalt 50 000 kronor, varning
eller erinran.

PROJEKT
Advokatsamfundet har, på initiativ av generalsekreteraren, startat och
drivit ett antal projekt för att möta de utmaningar som advokatkåren
står inför. Bland dem finns jämställdhetsprojekten Hilda och Ruben
samt Advokat i framtiden, ett forum för yngre jurister.
Andra projekt har varit mer inriktade på att advokaterna ska kunna
bidra till samhället. Här finns bland andra tsunamiprojektet, där
Advokatsamfundet förmedlade kostnadsfri hjälp till offer för flodvågs
katastrofen i Asien 2004, och fadderverksamhet för ensamkommande
flyktingbarn som fortfarande pågår.
Advokatjouren och webbplatsen Advokatjouren är andra viktiga
projekt.
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KÅREN FORTSÄTTER
ATT VÄXA
Antalet advokater fortsätter att öka. 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
anställningar inom framför allt
övriga näringslivet eller rättsväsendet.

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

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

2018
2 888
1 004
952
450
344
267
95
6 000

2017
2 844
972
927
433
351
258
93
5 878

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

EU-ADVOKATER

ÅLDERSFÖRDELNING

Antalet EU-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men
auktoriserade i ett annat land,
ökade under året med 3 kvinnor
och 8 män till totalt 35 EU-advokater (15 kvinnor och 20 män).

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.

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

BYRÅSTORLEK
Mindre advokatbyråer utgör
alltjämt den största andelen
av landets byråer. Av landets
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
mellan 2 och 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.

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att öka långsamt
och uppgick vid utgången
av 2018 till drygt 32 procent
(drygt 31 procent 2017). För
trettonde året i rad översteg
antalet kvinnliga biträdande
jurister antalet manliga. Andelen kvinnor bland de biträdande juristerna är oförändrad
och uppgick vid utgången av
2018 till drygt 58 procent.

BITRÄDANDE JURISTER1
Under 2018 har antalet ökat med 222 (133 kvinnor och 89 män) 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. Av det totala antalet biträdande jurister är 1 421 kvinnor och 1 018 män. Rörligheten bland biträdande jurister har varit fortsatt hög under året.
1. Konsulter och trainees inte inräknade.
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Kommande
utmaningar
å några års sikt, vilka utma
ningar (för att använda ett
modeord) ser jag för oss
advokater och särskilt
för Advokatsamfundet?
Det finns förstås många
sådana men låt mig peka
på några.
En är artificiell intelligens, AI. Riktigt
hur är det svårt att nu säga, men att
den tekniska utveckling som ryms i
begreppet AI kommer att starkt in
verka på advokatverksamheten råder det knap
past någon tvekan om. Det blir en viktig upp
gift för Advokatsamfundet att under de närmaste
åren bevaka utvecklingen och hålla ledamöterna
informerade om denna. I förlängningen kan det
kanske också bli aktuellt för samfundet att bistå
kåren bortom ren informationsinhämtning och
-spridning. På vilket sätt det i så fall skulle kun
na ske är för tidigt att säga nu, men frågan kom
mer att stå högt på styrelsens dagordning. (Frå
geställningen var för övrigt huvudtemat på det
första styrelsemötet efter valet av ny ordförande
och vice ordförande 2017.)
Detsamma gäller ”metoo”-frågan, om vi kallar
den så. Att byråerna med full kraft måste mot

verka sexuella övergrepp är en självklarhet. Men
det räcker inte. Man måste också främja en god
arbetsplatskultur i vid mening och inte minst gäl
ler det att verka för att kvinnliga jurister i karriär
hänseende inte blir negativt särbehandlade på
grund av sitt kön, till exempel med avseende på
arbetsuppgifter och lön.

D

etta är förstås i första hand advokatbyrå
ernas ansvar i deras egenskap av arbetsgi
vare. Men även Advokatsamfundet har en
uppgift att fylla. En sådan är att tala med en tydlig
röst i dessa frågor. Men det finns också konkreta
saker som samfundet kan göra. Ett bra exempel
är de kostnadsfria stödsamtal som Advokatsam
fundet (genom Länsförsäkringar) erbjuder ad
vokater och biträdande jurister under 2019. Ini
tiativet är ett av flera från den arbetsgrupp som
styrelsen tillsatte efter uppropet #medvilkenrätt
i slutet av 2017. Arbetsgruppen har till sig knutit
en referensgrupp med yngre jurister. Min avsikt
är att gruppen och referensgruppen ska bestå
över tid. Det säkerställer att styrelsen har god
kunskap om dessa frågor och kan förhoppnings
vis också fortsättningsvis resultera i konkreta åt
gärder från samfundet.
En ytterligare utmaning är att locka de största »
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» talangerna på juristutbildningen att välja advokat

Under de
närmaste åren
kommer det
att vara en
mycket viktig
uppgift för
samfundet att
med kritisk
blick granska
förslag till lagar och andra
normer.

SE FILMEN

I en filmad intervju
svarar Christer
Danielsson bland
annat på när han
trivs som bäst i sin
advokatroll. Använd
qr-koden nedan eller sök på Sveriges
advokatsamfund på
youtube.com.
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yrket – och att stanna där. Vad det handlar om
är att i hård konkurrens med andra karriärvägar
stärka attraktiviteten i advokatyrket. En del i detta
– inte minst för att kvinnor ska stanna i yrket – är
förstås att främja den goda arbetsplatskultur och
de likvärdiga möjligheter jag nämnde ovan. När
det gäller att locka studenter till advokatyrket vet
jag att många av de större byråerna gör betydan
de insatser, bland annat med regelbundna akti
viteter på byrån. Det är en mycket viktig uppgift
för samfundet att bidra till yrkets attraktivitet.

E

n annan fråga som kommer att stå högt på
vår dagordning är att bidra till att för den
rättssökande allmänheten tydliggöra vad en
advokat är och varför man ska välja en advokat
snarare än någon annan att bistå i rättsliga ange
lägenheter. Frågan är särskilt brännande på vissa
rättsområden, kanske särskilt familjerätten, där
Familjens Jurist numera har en betydande del av
marknaden. Jag tror att det finns mycket att göra
från Advokatsamfundets sida när det gäller att
visa på vad som utmärker en advokat visavi an
dra konsulter och på det sättet bidra till att stärka
advokaternas konkurrenskraft.
På det konkreta planet finns förstås också ett
antal frågeställningar som vi de närmaste åren
måste arbeta med när det gäller att – som det he
ter i stadgarna – värna advokaternas yrkesintres
sen. Hit hör timkostnadsnormen, där det bara är
att konstatera att samfundet hittills har misslyck
ats med att få till stånd en ändring. Vi kommer
givetvis att arbeta vidare med frågan.

D

et jag har diskuterat ovan kan väl i någon
mening sägas vara advokatinterna frågor.
Men det finns betydande utmaningar för
Advokatsamfundet även i ett bredare perspektiv.
Samfundet är en av de viktigaste aktörerna i
det svenska rättssamhället. Det manifesteras kan
ske framför allt genom vårt remissarbete. Varje år
de senaste åren har vi haft att yttra oss över mer
än ett hundra förslag till lagar och andra normer.

Det är ett stort antal advokater som är engagerade
i remisskrivandet eftersom det för flertalet remis
ser utses både en författare och en opponent ur
kåren (i tillägg till ordföranden i remissgruppen,
som är en ledamot av huvudstyrelsen).
I remissarbetet är Advokatsamfundets huvud
uppgift att värna rättsstaten. Föreslagna lagar och
andra normer ska i första hand granskas utifrån
ett rättssäkerhetsperspektiv. Särskilt den enskil
des rättigheter och hens möjligheter att värna
dessa ska beaktas. (Se vidare om detta Anne Ram
berg i SvJT 2011 s. 801 ff.)
Under de närmaste åren kommer det att vara
en mycket viktig uppgift för samfundet att med
kritisk blick granska förslag till lagar och andra
normer.

N

är det särskilt gäller det kriminalpolitiska
området tror jag att trycket bara kommer
att öka på politikerna att få bukt med or
ganiserad och annan grov brottslighet. Det är en
nödvändighet; utvecklingen är mycket oroande.
Men det måste ske på ett sätt som gör att rätts
säkerheten inte undergrävs; vi måste besinna oss
och får inte kasta ut barnet med badvattnet.
Exempelvis har jag svårt att se – som en del va
rit inne på – att vi kan acceptera att vittnen ska
kunna vara anonyma. Det skulle säkert i någon
mån öka benägenheten att vittna men priset för
det skulle bli för högt enligt min mening.
Vi ska alltså fortsatt ha rättssäkerheten i fokus
i våra remissvar. I slutänden är det politikerna
som bestämmer innehållet i lagarna men när de
gör det ska vi ha pekat på de brister och risker
som finns i rättssäkerhetshänseende. Den upp
giften blir desto viktigare när det, som nu, råder
bred politisk enighet om inriktningen på krimi
nalpolitiken.

S

om synes, det finns en hel del att ta sig an
de närmaste åren!
christer danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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Från
vänster på bilden: Erik Sjöman,
STYRELSEN
Mia Edwall Insulander, Petter Hetta,
Klas Wennström, Jan-Mikael Bexhed,
Karl Woschnagg, Marie-Louise Landberg, Fredrik Ungerfält, Magdalena
Persson, Sven A Olsson, Anna Ulfs
dotter Forssell, Sait Umdi, Per Gisslén,
Per Jadelind, Eva-Maj Mühlenbock,
Anne Ramberg, Christer Danielsson,
Ola Åhman, Åsa Erlandsson.
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STYRELSEN

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets
styrelse består sedan
september 2018 av en
ordförande, en vice
ordförande och sexton
andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt
fjorton 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 de ärenden som ska behandlas
på mötet tillgängliga för ledamöterna via en digital plattform.
På ett vanligt styrelsemöte behandlar
styrelsen i regel ett
hundratal ärenden
av varierande art:
inträdesärenden, utträdesärenden, disciplin
ärenden, frågor väckta
i styrelsen, inkomna
framställningar och
remisser.

STYRELSEN 2018
Ordförande
Christer Danielsson, Stockholm.
Vice ordförande
Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.
Ledamöter
Jan-Mikael Bexhed, Stockholm.
Åsa Erlandsson, Stockholm.

Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm.
Per Gisslén, Ludvika.
Petter Hetta, Umeå.
Mia Edwall Insulander, Stockholm.
Per Jadelind, Halmstad.
Marie-Louise Landberg, Norrköping.
Sven A Olsson, Helsingborg.
Magdalena Persson, Göteborg.
Erik Sjöman, Malmö.

Sait Umdi, Malmö.
Fredrik Ungerfält, Göteborg.
Klas Wennström, Stockholm.
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main,
Tyskland.
Ola Åhman, Stockholm.
Styrelsens sekreterare
Madeleine Galloni.
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ADVOKATDAGARNA

Lysande
Advokatdagar
– för åttonde gången

Johan Eriksson.
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dvokatsamfundets generalsekre
terare Anne Ramberg hälsade de
över 700 deltagarna välkomna
till den åttonde upplagan av
Advokatdagarna på Grand
Hôtel i Stockholm i oktober.
För ett fullsatt auditori
um i Grand Hôtels stora
vinterträdgård avslöjade
Anne Ramberg att
mottagaren av Ad
vokatsamfundets
pris för framstående insatser i advokatyrket 2018
tilldelades brottmålsadvokaten Johan Eriksson.
Hon konstaterade att Eriksson i sin roll som för
svarare har gjort sig känd för sin integritet och
sin oräddhet och nämnde i sin presentation ock
så Johan Erikssons insatser som föreläsare och
författare av en användbar handbok för försva
rare. Hon pekade också på hans ”utomordentligt
professionella och sympatiska framträdanden i
media”, där han ofta har fått förklara svåra rätts
tillämpningsfrågor.
Johan Eriksson återkom vid ett populärt semi
narium, där han berättade om sitt år som försva

rare för den terrordömde Rakhmat Akilov och
gav praktiska råd om hur försvararen kan hante
ra ärenden som blir föremål för stor medial upp
märksamhet.

I

en storföreläsning berättade Anders Thorn
berg 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 po
lisens nya strategiska inriktning.
Överstelöjtnant Robert Karjel fängslade åhö
rarna 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 moder
na pirater som angriper sjöfarten i Adenviken.
Advokatdagarna är en plats för glädje och in
spiration, som ger advokater från alla delar av
landet tillfälle att mötas över verksamhetsgrän
serna och på så sätt bidrar till sammanhållningen
inom advokatkåren.
Årets Advokatdagar fick rekordbra resultat i
den utvärdering som gjordes bland deltagarna. ¶

SE FILMEN

Följ med på Advokatdagarna. Använd
qr-koden nedan eller
sök på Sveriges
advokatsamfund
på youtube.com.
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Sammanhållningen
och kärnvärdena
är avgörande
ramåtsyftande, visionär,
mer filosofisk”. Precis så
skrev tidningen Advoka
tens chefredaktör, Tom
Knutson, när han i ett mejl
till mig den 26 november 2018
beställde en text att ingå i den
tryckta versionen av samfundets
verksamhetsberättelse för år 2018
och beskrev vilken sorts text han vil
le ha. Presstopp angavs till den 7 ja
nuari 2019. Vilken julklapp! När jag
läste Toms mejl kom jag att tänka på fotboll. Jag
tänkte ”kompispassning”. Ni vet, eller hur, när en
medspelare slår en stenhård passning från kort
avstånd i midjehöjd. Från min tid som fotbolls
spelare (jag förstår att det kan framstå som obe
gripligt att det har funnits en sådan tid) minns
jag att det inte var lätt att hantera en sådan pass
ning och göra något vettigt av bollen när man i
bästa fall hade fått den under kontroll. Men det
fanns inget annat alternativ än att försöka, även

om man ibland tvingades se att den som slagit
passningen skakade en smula uppgivet på huvu
det över vad man hade åstadkommit. Nu får vi se
vad jag kan göra med Toms passning.

E

n fri och självständig advokatkår som ver
kar enligt sunda regler utvecklad av ad
vokaterna själva, är en viktig del av rätts
samhället och en förutsättning för att enskildas
fri- och rättigheter ska kunna hävdas. En advokat
har därför en särskild ställning och ett särskilt
ansvar”. Med denna närmast högtidliga deklara
tion inleds första kapitlet i de vägledande regler
na om god advokatsed (VRGA). Och nog tycker
jag att verkligheten svarar upp mot de högtidliga
orden. Även om det finns orosmoln, så är vi fria
och självständiga. Och vi har ett under lång tid
väl utmejslat och väl fungerande system av reg
ler för vår verksamhet, som har utvecklats av ett
oberoende advokatsamfund. Regelsystemet vilar
ytterst på våra så kallade kärnvärden, som ju är
lojalitet mot klienten, oberoende, konfidentiali »
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» tet och frihet från intressekonflikter. Reglernas

främsta syfte är att trygga klientens intressen.
Men frågan är om det finns något som hotar att
denna goda, eller i vart fall tillfredsställande, si
tuation för advokatkåren får bestå även framöver.

I

december 2018 lämnade fem sverigedemokra
tiska riksdagsmän in en mo
tion till riksdagen som bland
annat föreslog ett förstatligande
av Sveriges advokatsamfund (mo
tion 2017/18:877). När man läser
förslaget och de skäl som fram
förs, är det lätt att bli raljant och
avfärda motionen som rena stol
ligheter. Men då ska man komma
ihåg att det långt ifrån är första
gången som advokatkårens och
Advokatsamfundets
oberoen
de och självständighet har satts
under attack från politiskt håll
men även av andra opinionsbil
dare. Tvärtom har sådana attack
er förekommit regelbundet under
många decennier och oftast har
det då varit formerna för den dis
ciplinära verksamheten som har
stått i centrum för attackerna.

D

et finns inte här något utrymme ens för
en begränsad redogörelse för vad som fö
rekommit under årens lopp, men som ett
exempel kan nämnas en motion 1991 av tre so
cialdemokratiska riksdagsmän (motion 1990/91
JU 717), där det konkreta förslaget var att disci
plinnämndens sammansättning skulle ändras så
att majoriteten av nämndens ledamöter skulle
vara offentliga representanter, att nämndens ord
förande skulle vara en högt kvalificerad domare
samt att de offentliga representanterna och ord
föranden skulle utses av regeringen. I motionen
beskrev motionärerna den 1982 införda ordning
en, med två offentliga representanter i nämnden,
som en beklaglig halvmesyr.
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E

tt annat exempel är Advokatkommitténs
betänkande ”Tillsyn över advokater m.m.”
(SOU 1999:31). Utredningen föreslog bland
annat att nämndens ordförande skulle vara el
ler ha varit ordinarie domare som skulle utses
av regeringen. Utredningen föreslog för övrigt
också att såväl advokat som tilldelats disciplinpå
följd som anmälare skulle få rätt
att överklaga disciplinnämndens
beslut till Svea hovrätt. När kom
mitténs förslag inte ledde till någ
ra förändringar, upprörde det en
av motionärerna från 1990, som i
en artikel i Dagens industri i sep
tember 2000, förutom hård kritik
mot att Advokatkommitténs för
slag inte hade genomförts, också
passade på att föreslå att reglerna
om god advokatsed skulle kom
pletteras med en regel om att en
advokat skulle ha skyldighet att
lämna klienten upplysning om
lagstiftningens anda och mening
samt också avråda klienten från
att begå handlingar som strider
mot lagens anda. Anne Ramberg,
då relativt nytillträdd som gene
ralsekreterare, försvarade sam
fundets färger och avfärdade attacken i ett ele
gant inlägg i samma tidning någon månad senare.
Senast attackerades advokatkårens självständig
het i samband med den så kallade ordförandestri
den i samfundet för nu snart två år sedan. Den
gången var arenan den högerorienterade webb
platsen Ledarsidorna.se.

M

en trots att det alltså under lång tid har
funnits krafter som har velat beskära ad
vokatkårens oberoende och självständig
het eller som rent av har velat ställa kåren under
direkt statlig kontroll, har något sådant inte in
träffat utan vi har fortfarande vår självständig
het och vi har själva kontrollen över den disci
plinära verksamheten och över vad som ska vara
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nar några blottor som kan utnyttjas av våra be
innehållet i begreppet god advokatsed. Förkla
lackare. Jag är väl någotsånär optimistisk när det
ringen till att vi har ”klarat” attackerna är en
gäller våra möjligheter att klara utmaningarna
ligt min mening i huvudsak rätt enkel. Det har
men egentligen bara om i huvudsak två förutsätt
helt enkelt inte funnits något fog för kritik mot
ningar kan uppfyllas. Den första är att vi förmår
samfundets sätt att sköta verksamheten. Justi
att hålla ihop och att vi inte splittras. Det finns
tiekanslern, dit samtliga disciplinnämndens be
tendenser till splittring inom kåren vilket inte är
slut expedieras och som har rätt att överklaga
förvånande med tanke på att vi är
alla beslut av nämnden, har inte
6 000 individer som sysslar med
haft någon mera väsentlig kritik
så olika verksamheter och under
att framföra och när uteslutnings
så fundamentalt olika betingelser
beslut, vilket oftast sker, överkla
av ekonomisk och annan natur. Så
gas till Högsta domstolen har inte
sammanhållningen är en utma
domstolens bedömningar ens de
I ett sådant samhällsning i sig men den måste enligt
få gånger som nämndens beslut
klimat kommer nog de min uppfattning bestå om fram
har ändrats, kunnat uppfattas
röster som inte tycker
tiden ska bli lyckosam. Den an
som kritik av nämndens hand
att en fri och självstän- dra förutsättningen är att vi vill
läggning. Och jag tror inte heller
och förmår att hålla fast vid de
att det är många, om ens någon,
dig advokatkår är en
av de offentliga representan
bra idé, att få lättare att ovan nämnda fyra kärnvärdena
för advokatverksamhet och även
ter som verkat i nämnden sedan
göra sig hörda. Samtivid grundprinciperna i de vägle
1982, som tyckt att ”advokaterna
digt kommer behovet
dande reglerna om god advokat
håller varandra om ryggen” eller
av en fri och självstänsed även om vi naturligtvis inte
som har haft någon annan allvar
dig advokatkår i ett
får vara blinda för verkligheten.
lig invändning mot hur verksam
heten sköts.
sådant samhällsklimat Det kan knappast ha undgått nå
gon att det som numera kallas
att vara särskilt stort.
advokatbranschen är föremål för
en framstötarna mot en
ganska dramatiska förändringar
fri och självständig ad
av olika slag och det kan nog också bli en utma
vokatkår kommer knappast att upphöra
ning i sig att få exempelvis nya affärsmodeller,
utan tvärtom att bli fler och allvarligare. Auk
nya modeller för ledarskap och inte minst kon
toritära strömningar och synsätt vinner alltmer
kurrens från aktörer som inte har ett regelverk
terräng i vårt samhälle och det gäller även i frå
motsvarande vårt att hålla sig till, att gå i takt
gor som rör rättssäkerhet i olika hänseenden och
med våra kärnvärden och de vägledande regler
rättsstatens roll. I ett sådant samhällsklimat kom
na. Förhoppningsvis kommer det att gå bra och
mer nog de röster som inte tycker att en fri och
då står vi väl rustade inför framtiden.
självständig advokatkår är en bra idé att få lätt
are att göra sig hörda. Samtidigt kommer behovet
av en fri och självständig advokatkår i ett sådant
ag vet inte hur jag med detta har förvaltat
samhällsklimat att vara särskilt stort. Det bäs
Tom Knutsons ”kompispassning” men jag
ta, och kanske enda, som vi kan göra för att stå
har försökt.
emot och behålla den ställning som vi alltjämt
har, är att vi fortsätter att sköta verksamheten i
olika hänseenden på samma goda sätt som hittills
börje samuelsson
och helst ännu bättre och att vi alltså inte läm
Ordförande i disciplinnämnden

SE FILMEN

I en filmad intervju
svarar Börje Samuelsson bland annat
på hur advokaterna
sköter sig. Använd
qr-koden nedan eller sök på Sveriges
advokatsamfund på
youtube.com.

M
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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.

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.
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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 prövningsavdelningar 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.

Från vänster på bilden:
Sonja Rodhe, Anna Steén, Stefan
Strömberg, Magnus Wallander,
Biörn Riese, Per Westerberg,
Polyana Jensell, Sofia Rahm,
Leif Ljungholm, Anne Ramberg
samt Börje Samuelsson.

DISCIPLINNÄMNDEN 2018
Ordförande
Börje Samuelsson,
Helsingborg.
Vice ordförande
Leif Ljungholm, Malmö.

Ledamöter valda av Sveriges
advokatsamfunds fullmäktige
Staffan Bergqvist, Stockholm.
Charlotta Falkman, Stockholm.
Polyana Jensell, Göteborg.
Biörn Riese, Stockholm.
Anna Steén, Malmö.
Magnus Wallander, Stockholm.

Ledamöter utsedda av
regeringen (offentliga
representanter)
Barbro Holmberg, Stockholm.
Stefan Strömberg, Täby.
Per Westerberg, Nyköping.

Advokatsamfundets
generalsekreterare
Anne Ramberg.
Generalsekreteraren deltar
i disciplinnämndens möten och
har rätt att skriva sig skiljaktig.

Disciplinnämndens sekretare Sofia Rahm. Även Sonja Rodhe har tjänstgjort som sekreterare i disciplinnämnden.
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HILDA

ätverket Hilda är
och har varit viktigt
för att stödja kvinnliga
jurister i deras professi
onella utveckling. Under
åren med Hilda har anta
let kvinnliga chefer ökat
kraftigt.
Nätverket Hilda ska
pades på initiativ av Ad
vokatsamfundets
ge
neralsekreterare Anne
Ramberg 2006. Hildas grundare, som bestod av
ett trettiotal kvinnor från advokatkåren och rätts
väsendet, konstaterade att rättsväsendet och ad
vokatkåren går miste om en mängd skickliga ju
rister på ledande poster, eftersom många av de
kompetenta kvinnorna inte får chefsuppgifter el
ler blir delägare på advokatbyråerna.
Hildary består av lunchklubbar,
frukostseminarier och andra tillställningar där kvinnliga jurister kan
mötas, inspireras och utbyta erfarenheter samt lyssna till föreläsningar.
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Rakel är en årlig konferens
om kvinnligt ledarskap. Konferensen brukar locka omkring
300 deltagare från rättsväsendet och advokatkåren.

När Hilda bildades antogs programförklaringen
att Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvin
nor i deras professionella utveckling inom advo
katkåren och rättsväsendet.
Hildas mål är att skapa förutsättningar för kvin
nor att utvecklas i respektive yrke och därmed
öka antalet kvinnliga chefer och delägare.
År 2016 visade två av varandra oberoende stu
dier att Hilda och de två mentorprogrammen
Ruben och Sofia hade påverkat kvinnliga jurister
positivt i deras yrkeskarriär. Andelen kvinnliga
chefer har ökat kraftigt inom juristyrkena under
åren med Hilda. Skillnaderna är dock fortfarande
stora mellan olika branscher och yrkesgrupper.
I nätverket ingår ett femtiotal framstående
kvinnliga jurister från advokatkåren, rättsväsen
det och förvaltningen.
Hilda driver flera olika projekt för att nå sitt
mål (se nedan). ¶
Sofia är ett individuellt mentor- och praktikprogram
för kvinnliga jurister som ger ökad insikt om chefsrollen inom olika delar av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen, och som syftar till att motivera fler kvinnor att vilja bli chefer och delägare.

FOTO: TOM KNUTSON

Nätverket Hilda stöder
kvinnliga juristers
utveckling i yrket

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.

Ruben är ett nätverk av manliga jurister i ledande
positioner inom advokatkåren, rättsväsendet och för
valtningen som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga
ta steget att bli chefer eller delägare.

Ruben – mentorskap i grupp är ett mentorprogram som riktar sig
till både kvinnliga och manliga jurister med det övergripande målet
att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i
grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.
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FOTO: ULF HUETT

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

Thomas Buergenthal tilldelades
Stockholm Human Rights Award
tockholm Human Rights
Award, som delades ut för ti
onde gången, överlämnades av
Sveriges advokatsamfunds ge
neralsekreterare Anne Ram
berg vid en gripande cere
moni, präglad av minnet av
Förintelsen, i Berwaldhal
len den 20 november. Ut
märkelsen tilldelades Tho
mas Buergenthal, professor i
juridik och domare.
Thomas Buergenthals långa och framstående
karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans
erfarenheter som överlevande från koncentra
tionslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Till
prisceremonin var också andra överlevare från
Förintelsen inbjudna.
Anne Ramberg beskrev pristagaren Thomas
Buergenthal som en internationell ledare och
förkämpe för rättsstaten och mänskliga rättig
heter, och dessutom en person med extraordi
nära 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 ti
digare har förärats utmärkelsen.
Thomas Buergenthal och Mark Ellis, vd för In
ternational Bar Association, IBA, talade under
en frågestund om Thomas Buergenthals liv och
gärning. Mark Ellis tog sin utgångspunkt i Buer
genthals bok Pojken som överlevde Auschwitz.
Upplevelserna i utrotningslägren har följt pris
tagaren genom livet.
– Det är inte möjligt att överleva lägren utan att

ständigt tänka att vi måste stoppa detta som hän
der oss och som händer andra runt om i världen,
sa Thomas Buergenthal.
Buergenthal uttryckte stark frustration över ut
vecklingen i sitt hemland USA, där respekten för
människovärdet, rättsstaten och de fria medierna
ifrågasätts. Även här var han dock optimistisk,
och hoppades att amerikanerna skulle förmås att
bryta trenden.

SE FILMEN

Hela Thomas Buergenthals tal filmades
och hittas via qrkoden nedan.

E

fter långa applåder från publiken för pris
tagaren Thomas Buergenthal, överraskade
IBA:s vd Mark Ellis hela Berwaldhallen ge
nom att hylla Anne Ramberg. Han berömde sär
skilt hennes oförvägna kamp för rättsstaten och
de mänskliga rättigheterna. Mark Ellis delade ut
International Bar Associations Leadership Award
till en överraskad Anne Ramberg. ¶
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Händelser under året
Trender inom
advokatkåren

Bild 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.

FOTO: ISTOCK

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.

»

FOKUS: ADVOKATUNDERSÖK

Nordiskt generalsekreterarmöte

NINGEN

Sådan är
dagens
advokat

möjligheten
En stor andel av kåren värdesätter
med föräldraskap
att kombinera advokatyrket
att det går allt bättre.
– och advokaterna menar
s stora undersökning
Men Advokatsamfundet
också på sexuella
av tillståndet i kåren visar
var fjärde
trakasserier och att nästan
advokat har utsatts för hot.
TEXT: JOHAN PERSSON
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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.

Uttalande om motverkande av diskriminering och trakasserier
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
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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.

»
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100 år sedan första kvinnliga advokaten
Den 14 mars var det precis 100 år sedan Eva Andén blev Sverige första
kvinnliga advokat. I Advokatsamfundets 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.

Rakelkonferensen spred
mod och inspiration

Avslutningstalare vid Rakel
var överstelöjtnant Robert Karjel.
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Ett 20-tal av domarna i EU-domstolen deltog i resan till Sverige. 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.

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 ömse
sidigt erkännande kan upprätthållas.
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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.

HÄNDELSER

God stämning vid fullmäktigemötet

Negra Efendić tog emot Advokatsamfundets
journalistpris på advokatfullmäktige i juni.

Traditionsenligt hölls advokatfullmäktige 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 samt Polyana Jensell från Göteborg.

Utbildning och erfarenhet ska ge meritmarkörer
I mitten av maj lanserade Advokatsamfundet ett reviderat system för meritvärdering i samfundets uppdragslistor för domstolsuppdrag. Efter revideringen kan man få meritmarkeringar för både utbildning
och erfarenhet. Utbildning kan ge en så kallad meritmarkör i meritsystemet. Som mest kan en advokat
få tre meritmarkörer för erfarenhet.

Arbetsgrupp ska
utveckla skatteprocessen
Advokatsamfundet bjöd den
11 juni in till en paneldiskussion
om processandet i skattemål,
vilket många advokater upplever
som partiskt.
Bakgrunden till debatten var
en undersökning av Demoskop,
beställd av Rättvis skatteprocess,
där advokater pekade ut tre
huvudproblem: Förvaltningsdom
stolarna anses vara partiska, går
oftast på Skatteverkets linje, bevisvärderingen är undermålig och
domsluten är svåra att förstå.
Efter seminariet tillsattes en
arbetsgrupp som ska diskutera
en utveckling av skatteprocessen

På bilden från vänster: advokat Sven Unger, Anne Ramberg, generalsekreterare i
Advokatsamfundet, Thomas Rolén, kammarrättspresident, Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket, samt advokat Sven-Åke Bergkvist, ordförande i stiftelsen
Rättvis skatteprocess.

i framför allt stora skattemål. I
arbetsgruppen ingår, förutom
fyra advokater, domare från

kammarrätter och förvaltningsrätter samt tjänstemän från
Skatteverket.

»
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Två veteraner tackade för sig i disciplinnämnden
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 Associations 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.

Priset till Anne Ramberg delades ut av IBA:s vd Mark Ellis och vice
vd Tim Hughes i samband med prisceremonin för Stockholm Human
Rights Award.

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 pen-
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sion efter 19 år som generalsekreterare.
Mia Edwall Insulander är 45 år och del
ägare i den humanjuridiska advokatbyrån
Edwall Insulander Lindh & Lyckman Advokatbyrå 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.
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KANSLIET

FOTO: TOM KNUTSON, MAGNUS ANDERSSON

Kansliet rymmer
många verksamheter
dvokatsamfundet har sitt kansli i
Tryggerska villan på Norra Djur
gården i Stockholm.
Kansliet svarar bland annat
för handläggningen av inträ
des- och disciplin
ärenden
samt
konsumenttvist
ärenden. Dessutom an
svarar kansliet bland
annat för advokat
examen. Kansliet
har också omfat
tande kontakter med samfundets ledamöter och
allmänheten för stöd och information.
Kansliets dagliga verksamhet leds av samfun
dets generalsekreterare som också är chef för
kansliet. Kansliets grundläggande organisation
och placering i Stockholm regleras i Advokat
samfundets stadgar 17 §.
Vid kansliet arbetar cirka 35 personer, varav
13 jurister. Juristavdelningen sysselsätter ock
så fem administrativa assistenter. Avdelningen
handlägger varje år över ett tusen ärenden inom
det offentligrättsliga området. Den spelar också
en betydande roll i remissarbetet, samt ger advo
kater stöd i yrkesfrågor.
Ekonomiavdelningen sysselsätter tre personer,
som svarar för löner, avgifter, bokföring och lik
nande. Ekonomichefen ingår dessutom i samfun
dets försäkringsgrupp.
Registraturen, med tre personer anställda,
fungerar som stödfunktion till Advokatsamfun

dets alla delar, med matrikeln som ett nav i verk
samheten. Även kursavdelningen sysselsätter tre
personer, som tillsammans administrerar över 130
kurstillfällen per år, med över 4 000 deltagare.

P

å kansliet finns också tidskriften Advokatens
redaktion med tre medarbetare. Redaktio
nen ansvarar, förutom tidskriften, för alla
samfundets webbplatser, nyhetsbrev, verksamhets
berättelser, bokproduktioner samt annan informa
tion. Även Juridiska biblioteket har sina lokaler i
samfundets hus. Här arbetar en bibliotekarie.
Till allt detta kommer reception, fastighets
skötsel och övriga administrativa funktioner.
Sist men inte minst rymmer kansliet en mängd
hundar som hjälper sina hussar och mattar i ar
betet. ¶

SE FILMEN

Följ med in bakom
dörrarna – använd
qr-koden nedan.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018

verksamhetsberättelsen 2018
som pdf

Använd qr-koden
nedan eller besök
Advokatsamfundets
webbplats för att ta
del av den fullständiga digitala verksamhetsberättelsen.

Sveriges
advokatsamfund

Verksamhetsberättelse

2018
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