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De gångna åren har präglats av en 
kraftig tillväxt på de affärsjuridiska 
byråerna, i framför allt Stockholms- 
och Malmö-områdena. Öknings-
takten har varierat något beroende 

på konjunkturläget, men omsättningen på den 
affärsjuridiska marknaden har varje år ökat markant. 
Affärsjuristerna har varit mycket skickliga att bygga 
upp professionella, lönsamma verksamheter. De har 
haft mycket goda år. 

Inom humanjuridiken har inte 
motsvarande utveckling kunnat 
skönjas. Varje år har Advokat-
samfundet och dess ledamöter 
med inriktning på humanjuridik, 
på goda grunder, varit miss-
nöjda med timkostnadsnormens 
utformning och utveckling. Åter-
växten på detta område är mycket 
dålig. Humanjuristerna har haft 
sämre möjligheter att sörja för 
utbildning av nästa generation 
humanjurister. I många svenska 
städer finns inte någon advokat 
som företräder enskilda. Human-
juristerna har i inkomsthänseen-
de, till skillnad från affärsadvoka-
terna, trots högkonjunktur, inte 
haft motsvarande goda år.

Dessa skillnader i betingelser 
för att bedriva advokatyrket 
innebär en utmaning. Denna är 
den viktigaste som Advokatsam-
fundet och dess ledamöter på sikt 

har att möta. En fråga har under året varit hur det 
skall vara möjligt att finna ett etiskt regelverk lika 
för alla ledamöter. Det var därför särskilt glädjande 
att styrelsen på grundval av en bred enighet inom 
kåren under året kunde antaga de nya vägledande 
reglerna om god advokatsed. Dessa regler har till 
uppgift att vägleda alla advokater oberoende av 
inriktning och storlek på advokatbyrå. Det är en 
viktig faktor i upprätthållandet av advokatens 
yrkesidentitet och inte minst för bevarandet av de 
grundläggande principer som över tid vårdats av 

■ generalsekreteraren har ordet

Viktiga utmaningar
        väntar samfundet
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■ generalsekreteraren har ordet

❱❱❱

kåren, och som utgör en förutsättning för yrkets 
goda anseende i vårt land.

världsekonomin kom under förra året in i en 
mycket djup kris. Detta har, särskilt mot bakgrund 
av den stora omfattning transaktionsjuridiken 
kommit att få för affärsjuristernas intäkter, påverkat 
advokatmarknaden också i Sverige. De traditionella 
advokattjänster som tidigare närmast kommit att 
betraktas som stödfunktioner till transaktions-
juridiken har i viss mån återerövrat sina tidigare po-
sitioner. Arbetsrätten, tvistlösningen, konkurrens-
rätten och insolvensrätten är sådana exempel. De 
byråer som huvudsakligen förlitat sig på att intäk-
terna från transaktionsjuridiken skulle fortsätta att 
växa, står därför inför krav på en snabb och ibland 
svår omställning. Lönsamheten inom dessa byråer 
riskerar att sjunka markant. I USA och Europa har 
de stora affärsjuridiska byråerna genomfört drama-
tiska förändringar. Många delägare och biträdande 
jurister har tvingats lämna. På en del byråer har 
man infört fyradagarsvecka. I vissa byråer har man 
till och med krävt att delägare tillskjuter ansenliga 
belopp. Det är min förhoppning att de svenska 
advokatbyråerna på ett bra sätt kommer att kunna 
anpassa sig till förändringarna i omvärlden, och 
att de lyckas ta sig igenom en svår period. Jag är 
särskilt angelägen att advokatbyråerna verkar för att 
inte de biträdande juristerna och supportpersona-
len blir de som får betala priset för den ekonomiska 
krisen. Det är ett stort ansvar för ledamöterna att 
ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och 
att vårda de resurser som är och kommer att bli 
nödvändiga för verksamheten framgent. Det ansva-
ret innefattar inte minst anställd personal. 

antalet biträdande jurister har de två senaste åren 
ökat med ansenliga 25 respektive 13 procent. Anta-
let kvinnliga biträdande jurister har ökat markant. 
Mer än femtio procent av dem som anställs på 
advokatbyråerna idag är kvinnor. Detta har på kort 
tid lett till att över hälften av alla biträdande jurister 
också är kvinnor. Trots detta är andelen kvinnliga 
advokater densamma. Andelen kvinnliga delägare, 
särskilt på de större affärsjuridiska byråerna är allt-
jämt otillfredsställande låg. Detta trots att samtliga 
storbyråer har ambitiösa och genomtänkta program 
för att komma tillrätta med obalansen. Ökningen 
av antalet kvinnliga biträdande jurister har ännu 
inte fått genomslag i delägarledet. Det är min fasta 
övertygelse att detta kommer att förändras och att 
antalet kvinnliga delägare kommer att öka under 
de närmaste åren. Advokatsamfundet har genom 

”Det är min förhoppning att 
de svenska advokatbyråerna på 
ett bra sätt kommer att kunna 
anpassa sig till förändringarna 
i omvärlden, och att de lyckas 
ta sig igenom en svår period.”

Viktiga utmaningar
        väntar samfundet
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■ generalsekreteraren har ordet

❱❱❱ Hilda-projektet, som inleddes för några år sedan, 
tillsammans med företrädare för rättsväsendet 
försökt att medverka till en förändring härvidlag, 
framför allt genom att uppmuntra kvinnor att vilja 
bli delägare och chefer. Vi kommer under 2009 att 
ytterligare utvidga vårt mentorprojekt i syfte att 
flera skall komma i åtnjutande av en mentor.

Under året inleddes projektet ”Advokat i fram-
tiden”. Syftet är att öka engagemanget hos och 
inflytandet för biträdande jurister och yngre advo-
kater. Ett rådgivande organ till generalsekreteraren, 
bestående av cirka femton biträdande jurister och 
yngre advokater med olika inriktning från olika de-
lar av landet, har inrättats. Rådet skall aktivt med-
verka i utvecklandet av advokatrollen bland annat 
genom att identifiera frågor av betydelse för yngre 
advokater. Vi ska gemensamt stärka advokatyrkets 
framtid. Utmaningen ligger inte bara i att behålla 
de yngre i yrket. Det gäller att locka de nyutexa-
minerade juristerna att vilja bli advokater. Detta 
kommer att bli en central uppgift de närmaste 
åren, en period när alla 40-talister går i pension och 
advokatbyråerna skall konkurrera med rättsväsen-
det och det privata näringslivet för att attrahera de 
bästa juristerna till advokatyrket. Då krävs det att 
advokatbyråerna, som till skillnad från rättsväsen-
det verkar på en konkurrensutsatt marknad, visar 
att de är goda och långsiktiga arbetsgivare.

antalet inträdesansökningar till Advokatsamfundet 
steg förra året. Detsamma gäller tyvärr också ut-
träden. En tydlig tendens under senare år har varit 
att många unga, såväl kvinnor som män, söker sig 
till annan verksamhet. Främst lockar bolagsjuri-
diken och domstol. Överhuvudtaget har en ökad 
rörlighet på den juridiska tjänstemarknaden varit 
tydlig de senaste åren. I ett allmänt perspektiv kan 
det nog vara av godo. Men i ljuset av kommande 
pensionsavgångar i advokatkåren inger en måttlig 
nettoökning av antalet nya ledamöter viss oro.

Trots att advokatkåren i det närmaste fördubb-
lats på tjugo år är antalet disciplinanmälningar 
glädjande nog i det närmaste oförändrat. Antalet 

anmälningar har relativt sett sjunkit kraftigt i 
förhållande till antalet ledamöter och biträdande 
jurister. Antalet utdömda påföljder är ungefär 
detsamma varje år med någon uteslutning, ett antal 
varningar med eller utan straffavgift och resten, 
den övervägande delen, erinringar, oftast till följd 
av att advokaten har tagit på sig för mycket och 
varit för långsam i handläggningen. Ledamöternas 
efterlevnad av de etiska reglerna håller generellt sett 
en hög nivå.

Alla som vill bli ledamöter i Advokatsamfundet 
måste ha genomgått godkänd advokatexamen. Den 
har under flera år genomförts framgångsrikt och 
är troligen den enskilt viktigaste orsaken till att 
antalet disciplinanmälningar relativt sett sjunker. 
Vissa förändringar av innehållet har skett. Det 
innebär bland annat att en hel dag numera ägnas 
åt konstitutionella frågor, innefattande regerings-
formen, Europakonventionen och advokatens roll 
i rättsstaten. De blivande advokaterna ska få en 
god känsla för det konstitutionella sammanhang i 
vilket advokaten verkar. En advokat ska veta hur re-
geringsformen och andra övergripande normer kan 
användas som verktyg i det dagliga arbetet. 

För att höja kunskapsnivån hos advokaterna, 
beslutades under året att utöka kravet på den obli-
gatoriska efterutbildningen till 18 timmar. I sam-
band härmed har, utöver det traditionella utbild-
ningsprogrammet, ett stort antal gratisutbildningar 
erbjudits ledamöterna i Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Dessa utbildningar har huvudsakligen 
inriktats på fortbildning i advokatetik, penning-
tvättslagstiftning och stresshantering. 

Advokatsamfundet är alltmer aktivt i lagstift-
ningsarbetet huvudsakligen genom deltagande i ut-
redningar och avgivande av remissyttranden. Vi är 
den organisation, som utanför myndighetssfären, 
lämnar flest remissyttranden, över hundra varje år. 
Under de senaste åren har antalet lagförslag särskilt 
på de straffrättsliga och straffprocessuella området 
varit stort. Advokatsamfundet fäster därvid särskild 
uppmärksamhet på lagtekniska aspekter, samt på 
integritets och – rättssäkerhetsintressen. Förra året 
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■ generalsekreteraren har ordet

var den rättspolitiska debatten i hög grad präg-
lad av den så kallade FRA-lagstiftningen och av 
implementeringen av det så kallade datalagrings-
direktivet. Båda dessa förslag för oss allt närmare 
Orwells 1984. 

det internationella arbetets omfattning ökar varje 
år. År 2008 var ett ovanligt intensivt år med ett 
starkt engagemang inom CCBE och IBA. Det 
nordiska samarbetet utvecklades till att också om-
fatta de baltiska advokatsamfunden. Vi deltog även 
tillsammans med det danska advokatsamfundet i 
ett SIDA-projekt med uppgift att bistå de viet-
namesiska advokaterna att etablera ett nationellt 
advokatsamfund. 

Till följd av god tillväxt, generösa bidrag från 
Gustaf och Calla Sandströms minnesfond, försäk-
ringsåterbäringar och betydande effektivitetsvinster 
har Advokatsamfundet under hela 2000 – talet 
haft en mycket god och stabil ekonomi. Häri-
genom har vi kunnat finansiera de omfattande 
reparationer och investeringar på fastigheten som 
genomförts under sommaren utan att behöva låna 
en krona. Fastigheten har i anslutning till bibliote-
ket utrustats med en hörsal försedd med modern 
teknik. Denna kommer framöver att få ett effektivt 
utnyttjande, inte minst inom ramen för vår semi-
narie- och utbildningsverksamhet. Fastigheten har 
också utrustats med ny ventilationsanläggning och 
bergvärme.

Utgifterna till trots, kunde vi förra året sänka 
avgifterna med 500 kronor. Tiderna är dock 
osäkra och några bidrag från Minnesfonden kan 
inte påräknas i år. Det är därför viktigt att vara 
uppmärksam på den ekonomiska utvecklingen. 
Advokatsamfundet kommer dock att fortsätta att 
satsa på utbildning och fortbildning. Detta är inte 
en kostnadspost utan en investering i kunskap som 
är nödvändig särskilt när tiderna är kärva. ■

anne ramberg
generalsekreterare

”Advokatsamfundet kommer 
dock att fortsätta att satsa på 
utbildning och fortbildning. 
Detta är inte en kostnadspost 
utan en investering i kunskap 
som är nödvändig särskilt när 
tiderna är kärva.”
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När det gäller Advokatsamfundets 
”inre arbete” under det gångna 
verksamhetsåret har den utan 
tvekan viktigaste händelsen varit 
antagandet av de nya Vägledande 

Reglerna om God Advokatsed (VRGA).
Styrelsen ägnade under det närmast föregående 

verksamhetsåret åtskillig tid till 
att bereda och ta ställning till det 
mycket förtjänstfulla förslag till 
nya regler som Etikkommittén 
överlämnade i november 2007. 
Frågorna diskuterades också på 
avdelningarnas årsmöten under 
våren 2008. Endast i ett avseende 
framkom en mera betydelsefull 
skillnad i uppfattning från olika 
håll. Detta gällde förhållandet till 
klienten vid så kallade controlled 
auctions. Denna sak blev även 
föremål för åtskilliga – i och för 
sig likalydande – motioner till 
fullmäktigemötet i juni 2008. En 
ingående diskussion fördes också 
på mötet i frågan, men ställnings-
tagandet blev alldeles entydigt 
från fullmäktiges sida; någon 
regel eller dispensmöjlighet som 
ger uttryck för att en byrå kan 
företräda flera olika budgivare i 
ett sådant förfarande ville man 
inte införa.

Mot denna bakgrund blev också styrelsens slut-
liga beslut detsamma som fullmäktiges. 

VRGA, som i sin nya lydelse är gällande från och 
med den 1 januari 2009, har utgivits tillsammans 
med relativt fylliga kommentarer som syftar till att 
ge ytterligare vägledning för förståelsen av reglerna. 

våra etiska regler är nu förstås inte något som bara 
rör advokaterna själva. Reglerna som bygger på 
kärnvärdena trohet och lojalitet mot klienten, obe-

Nya vägledande regler
    om god advokatsed

■ ordföranden har ordet
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■ ordföranden har ordet

roende och integritet – är oupplösligt förbundna 
med advokaternas särställning och vårt speciella 
varumärke. De utgör viktiga handlingsregler men 
stärker också förtroendet för kåren hos allmänheten 
och hos andra delar av rättsväsendet.

När vi vänder våra blickar utåt är förmodligen 
den viktigaste händelsen under året ikraftträdandet 
den 1 november 2008 av de nya rättegångsreglerna 
som kallas En Modernare Rättegång (EMR). 

De flesta domstolsadvokater torde vid det 
här laget ha praktiserat de nya reglerna i någon 
utsträckning. De största förändringarna har skett 
vid handläggningen i hovrätten, såväl för tvistemå-
lens som för brottmålens del. För de förstnämnda 
genom det generella kravet på prövningstillstånd 
och för de sistnämnda genom de nya reglerna om 
bevispresentation i hovrätten, vilka för övrigt gäller 
även för tvistemålen.

det är ännu för tidigt att utvärdera det nya regelsys-
temet. Rimligen finns både för- och nackdelar. En 
effektivare rättskipning är alla betjänta av förutsatt 
att kvalitén inte blir lidande. En oro som uttalats 
av brottmålsadvokaterna gäller den tilltalades rätt 
att komma till tals i hovrätten. Det är åtskilligt som 
tyder på att denna möjlighet har inskränkts alltför 
mycket genom huvudregeln, vilken försetts med få 
undantag, och som innebär att endast en uppspel-
ning ska ske i hovrätten av förhöret som hölls vid 
tingsrätten med den tilltalade. Bland civilrättarna 
finns ett tvivel om att systemet med prövningstill-
stånd kommer att tillämpas tillräckligt generöst.

Erfarenheterna bland advokaterna kommer att 
vidgas under innevarande år. Legitimiteten och 
acceptansen hos den bredare allmänheten kommer 
att visa sig när ett uppmärksammat och diskutabelt 
avgörande för första gången ska prövas i hovrätten 
enligt den nya ordningen. Även massmediernas 
reaktioner i samband med rapporteringen kommer 
då att få stor betydelse.

Det står emellertid alldeles klart att det måste 
vara en huvuduppgift för samfundet att ingående 
och kritiskt uppmärksamma tillämpningen av 
EMR och föra fram krav på förändringar som kan 
vara motiverade. En rättssäker processordning är 
naturligtvis en grundpelare i varje välfungerande 
rättsstat. ■ 

tomas nilsson
ordförande i sveriges advokatsamfund

”Reglerna som bygger på kärn-
värdena trohet och lojalitet 
mot klienten, oberoende och 
integritet – är oupplösligt 
förbundna med advokaternas 
särställning och vårt speciella 
varumärke.”

Nya vägledande regler
    om god advokatsed
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■ vägledande regler om god advokatsed

Nya vägledande regler antagna
advokatetiken och de värden den skyddar – lojalitet 
mot klienten, sekretess och oberoende – är intimt 
förknippad med advokatrollen och advokatens 
speciella ställning i rättsväsendet. Till skillnad från 
övriga aktörer i rättsväsendet har advokaterna fått 
förtroendet att, inom de ramar som lagstiftningen 
ger, reglera sig själva. 

Advokatfullmäktige beslutade i juni 2005 om en 
översyn av de vägledande reglerna om god advo-
katsed. En arbetsgrupp, Etikkommittén, tillsattes 
för detta. Etikkommittén redovisade slutligt sitt 
uppdrag till Advokatsamfundets styrelse den 24 
oktober 2007. 

Advokatsamfundets styrelse la fram sitt förslag 
till nya Vägledande regler om god advokatsed den 
24 januari 2008. Styrelsen var enig om att möjlig-
heten att företräda fler budgivare vid en så kallad 
controlled auction inte skulle ingå som en huvud-
regel i regelverket.

Styrelsens förslag, liksom förslaget till dispensvill-
kor redovisades vid lokalavdelningarnas årsmöten 
och på 2008 års fullmäktigemöte den 13 juni i 
Örebro. Fullmäktige biföll styrelsens förslag.

den 29 augusti fattade Advokatsamfundets styrelse 
slutligen beslut om det nya regelverket. Någon 
undantagsregel beträffande intressekonflikter vid 
controlled auctions infördes inte. De nya vägle-
dande reglerna trädde i kraft den 1 januari 2009 
och ersatte ett regelverk från 1984.

De nya vägledande reglerna om god advokatsed 
presenterades, med reglerna och den tillhörande 
kommentaren som bilaga, i Advokaten nr 9/2008. 
En ny etikbok, ”Regler för advokatverksamhet” 
med bland annat de nya vägledande reglerna och 
CCBE:s regler om god advokatsed i Europa, tryck-
tes upp och sändes under slutet av året ut till alla 
advokater och biträdande jurister. ■

Efter flera års beredning och diskussioner antog Advokatsamfundets 
styrelse i augusti nya vägledande regler om god advokatsed. 

Portalparagrafen
I portalparagrafen slås viktiga och grund-
läggande principer fast för advokatkårens 
roll i samhället. Bland annat poängteras 
att advokaten har en särskild ställning och 
därför ett särskilt ansvar. I sin yrkesgär-
ning ska advokaten också verka för att 
främja det goda rättssamhället. Den nya 
portalparagrafen sätter in advokaten i ett 
större sammanhang som en väsentlig och 
avgörande aktör i arbetet med att främja 
rättsstaten och ytterst själva demokratin.

Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, 
har en motsvarande portalparagraf i sina 
etiska regler för gränsöverskridande advo-
katuppdrag. Detsamma gäller för många 
advokatorganisationer i andra länder.

Tystnads- och diskretionsplikt 
– ”snokförbudet”
Det är otillåtet att ta del av ärenden som 
man inte har med att göra medan det är 
tillåtet för den ärendeansvarige att i den 
utsträckning som kan anses vara lämpligt 
rådgöra med kollegor.

Försäkringsskyldighet
Varje advokat måste ha ett för sin verk-
samhet anpassat försäkringsskydd. Denna 
regel är helt ny. En motsvarande regel finns 
i CCBE:s etiska regelverk för gränsöverskri-
dande advokatuppdrag (CCBE:s Code of 
conduct, 3.9).

Kollegas intressekonflikt – byråsmitta
De nya vägledande reglerna innebär liksom 
tidigare att en intressekonflikt normalt sett 

”smittar” samtliga kollegor på samma byrå. 
Det finns dock två undantag. 

Undantagen från smittoregeln gäller dels 
då intressekonflikten är av personlig natur, 
dels då den uppkommit vid byråövergång 
utan att den advokat som börjat på byrån 
har någon egen kunskap i konfliktärendet. 
Det är i princip inte möjligt att undvika 
intressekonflikt genom att upprätta infor-
mationsbarriärer.

Samtyckesmöjlighet vid intressekonflikt
En begränsad möjlighet för en advokat 
att i vissa fall inhämta samtycke från kli-
enten har införts. Regeln gör det möjligt 
för advokaten att acceptera ett uppdrag 
även om intressekonflikt i visst avseende 
kan anses föreligga. Detta förutsätter 
dock att advokatens förmåga att fullt ut 

de viktigaste förändringarna i korthet
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■ vägledande regler om god advokatsed

ta tillvara klientens intressen inte kan 
ifrågasättas.

Samtycket tar dock aldrig bort själva 
intressekonflikten, och advokaten måste 
alltid göra en bedömning om det finns en 
intressekonflikt, och om det är möjligt att 
vara lojal med klienten. Denna regel tar 
inte sikte på och kan inte användas vid så 
kallade controlled auctions.

Riskavtal
Advokaten får som huvudregel inte ingå 
ett arvodesavtal med klienten om rätt till 
en viss kvotdel av uppdragets resultat. 
Riskavtal kan dock tillåtas om det finns 
särskilda skäl.

CCBE:s regler om god advokatsed inom 
EU förbjuder också riskavtal. Enligt reglerna 
kan riskavtal dock få förekomma om det 

finns särskilda omständigheter som kan 
motivera det i det enskilda fallet.

I slutet av 2006 fastslog den tyska 
författningsdomstolen Bundesverfass-
ungsgericht att ett villkorslöst förbud mot 
riskavtal strider mot landets konstitution 
eftersom ett sådant förbud inte ger klienten 
tillräckliga möjligheter att annars få sin sak 
prövad. 

Just detta acess to justice-argument 
från den tyska författningsdomstolen 
tillsammans med de öppningar som finns i 
CCBE:s regler har lett fram till att man i de 
nya etiska reglerna behåller den restriktiva 
synen på riskavtal, men ändå medger vissa 
omständigheter då de ska kunna tillåtas.

Skandalisering
Att medverka till att en advokatkollega 

skandaliseras i medierna strider mot god 
advokatsed.

Det är inte möjligt att utdela någon 
disciplinär påföljd, eftersom yttrande- och 
tryckfrihetslagstiftningen inte medger det. 
Regeln tjänar dock som en principiellt viktig 
markering av att det inte är förenligt med 
advokatetiken att handla på sådant sätt.

Verkställande direktör som inte är advokat
Efter dispens från styrelsen kan ett advo-
kataktiebolag utse en person som inte är 
advokat till verkställande direktör.

Delägarskap för ”icke-advokater”
Med de nya reglerna är det, även detta 
efter dispens från styrelsen, tillåtet för vd 
som inte är advokat att äga aktier eller 
andel i advokatbolag.

Nya vägledande regler antagna

de viktigaste förändringarna i korthet



14

■ disciplinnämndens ordförande har ordet

Advokatexamen
          sätter spår

A dvokatetiken har varit i fokus de 
senaste åren. Flera saker har bidragit 
till detta. En viktig orsak är Etik-
kommitténs arbete med översynen 
av det advokatetiska regelverket och 

de diskussioner som fördes dels under de år arbetet 
pågick, dels inför huvudstyrelsens beslut att anta 

ett nytt regelverk i augusti 2008. 
Men kanske ännu viktigare är 
den advokatexamen som infördes 
2004 eftersom den fokuserar 
särskilt på de etiska frågorna. Jag 
är övertygad om att vi i disciplin-
nämnden ser de positiva effekter-
na av detta. Hur ska man annars 
förklara att antalet advokater och 
biträdande jurister ökar väsentligt 
samtidigt som antalet anmälning-
ar ligger på ungefär samma nivå 
som för tio år sedan? 

de biträdande jurister som vill bli 
advokater genomgår tre delkurser 
vilka i tur och ordning behand-
lar etik, retorik och advokaten 
i rättsstaten, och examineras 
därefter muntligen. De yngre blir 
väldigt duktiga på advokatetik. 
Jag har en känsla av att vi äldre 
advokater många gånger blädd-
rar i regelverket för att leta upp 

en lämplig bestämmelse som kan lösa de kon-
kreta problem vi ställs inför. De yngre har lärt sig 
strukturen i regelverket och övats i att lösa problem 
med utgångspunkt inte bara i de mer kasuistiska 
bestämmelserna utan även – och kanske framför 
allt – i de grundläggande principerna, advokatyr-
kets kärnvärden, som hela regelverket bygger på. 
Som examinator i advokatexamen blir man många 
gånger imponerad av examinandernas känsla för 
hur svåra situationer bör hanteras. Men även vi 
som redan är advokater har fått och kan få del av 
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■ disciplinnämndens ordförande har ordet

samfundets utbildningsinsatser inom advokat-      
etiken. Under hösten 2008 har samfundet ordnat 
endagskurser i god advokatsed där de nya reglerna 
presenterats, och de kurserna ges även under våren 
2009. 

under året har disciplinnämnden slutbehandlat lite 
över 500 ärenden. Av dessa avgjordes 163 stycken 
av nämnden i sin helhet och återstoden av någon 
av prövningsavdelningarna. Det är klart att många 
skilda frågor varit uppe till bedömning men några 
spridda kommentarer kan ändå göras. En fråga 
som har återkommit i olika skepnader är advoka-
tens eller advokatbyråns hantering av intressekon-
flikter. Utvecklingen att det kommer fler sådana 
frågor från det affärsjuridiska området har fortsatt, 
det har blivit vanligare att klienterna inte bara byter 
ombud då de blir missnöjda med hur en konfliktsi-
tuation hanteras av advokatbyrån utan att de även 
anmäler förhållandet för prövning av disciplin-
nämnden. I ett fall anmälde en större klient advo-
kater från den advokatbyrå man tidigare anlitat för 
tre olika brott mot intressekonfliktreglerna. Två 
av fallen tog sin utgångspunkt i att advokatbyråns 
kontor beläget i en annan stad företrädde klien-
tens störste konkurrent och åtog sig ärenden för 
denne konkurrent som man hade bort avböja. I ett 
familjerättsligt ärende hade de två uppdragen som 
innebar konflikt inte hanterats inom en och samma 
byrå utan av två advokater som hade kontorsge-
menskap, och det konstaterades att kontorsgemen-
skapen innebar att det senare ärendet inte borde 
ha antagits. En annan fråga rörde tillämpningsom-
rådet för det etiska regelverket. Regelverket gäller 
som huvudregel endast i advokatverksamheten och 
byråinterna frågor anses normalt undantagna. Men 
det innebär inte att allt som förekommer mellan 
advokatbyrån och dess anställda faller utanför. En 
advokat som i egenskap av kontorschef företräder 
byrån gentemot en anställd som anlitat advokat ska 
iaktta skyldigheten att enbart kommunicera med 
ombudet i frågor som rör tvisten. Även kvotdels-
avtal har varit uppe till bedömning, men några 
sådana särskilda skäl som skulle kunna berättiga en 
sådan överenskommelse ansågs inte föreligga. Jag 
tror man kan dra slutsatsen att det krävs mycket 
speciella omständigheter för att ett sådant avtal 
skall kunna tillåtas. ■

lena frånstedt lofalk
ordförande i disciplinnämnden

”Som examinator i advokat-
examen blir man många 
gånger imponerad av  
examinandernas känsla för
hur svåra situationer bör 
hanteras.”
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sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över advo-
kater. Alla advokater skall 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 rät-
tigheter en advokat har i förhållande till sin klient 
och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat bru-
tit mot god advokatsed kan nämnden besluta att 
tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljder-
na 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 Ad-
vokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller 
överprövning av beslut av nämnden. En advokat 
som uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet 
till Högsta domstolen.

disciplinärenden 2008

Till följd av högkonjunkturen har det skett en 
mycket stor tillväxt på advokatbyråerna. 2003 fanns 
det 4 924 verksamma advokater och biträdande ju-
rister, vilket kan jämföras med att det vid utgången 
av år 2008 fanns totalt 5 723 verksamma advokater 
och biträdande jurister. Trots denna stora ökning är 

antalet anmälningar i stort sett oförändrat.
Advokatsamfundets disciplinnämnd slutbe-

handlade totalt 524 ärenden under 2008. De flesta 
ärendena avgjordes av någon av nämndens tre 
prövningsavdelningar. Disciplinnämnden i sin hel-
het avgjorde 163 ärenden. Av dessa fälldes advoka-
ten i 99 ärenden. Därutöver gjorde nämnden eller 
någon av prövningsavdelningarna ett uttalande i 34 
ärenden. Disciplinnämnden tog under 2008 emot 
591 anmälningar mot advokater, vilket motsvarar 
antalet anmälningar 2004.

Statistiken från disciplinnämnden visar i korthet 
följande: Under år 2008 kom det in 591 (492) ären-
den till Advokatsamfundet (2007 års siffror inom 
parentes). Disciplinnämnden avgjorde slutligt 163 
(180) ärenden. I ett (två) ärenden uteslöts advo-
katen ur samfundet. I elva (15) ärenden tilldela-
des varning med straffavgift. I ett av fallen hade 
advokaten misskött sitt uppdrag som ombud samt 
försummat att efterkomma domstols föreläggande. 
Vidare följde advokaten inte förelägganden från 
Advokatsamfundet om att yttra sig i ärendet. I ett 
annat fall hade advokaten ett flertal gånger varit 
svår att nå och inte återkommit med besked efter 
förfrågningar från klient i pågående ärende. I 15 (15) 
fall tilldelades varning. Erinran tilldelades i 72 (67) 
ärenden. I 34 (59) ärenden gjorde disciplinnämn-
den ett uttalande och i 260 (514) ärenden vidtogs 
inte någon åtgärd. 28 (43) ärenden avvisades. 
Prövningsavdelningarna slutbehandlade 361 (689) 
ärenden under året, varav 88 (120) hänsköts till 
disciplinnämnden. Advokatsamfundets styrelse 
hänsköt 20 (31) ärenden till disciplinnämnden. ■

■ disciplinnämnden

Ett normalår
    för disciplinnämnden

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

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

Advokat Bo Ahlenius, ledamot
F. 1947. Advokat 1980
Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund

Greger Lundmark, ledamot
F. 1944. Advokat 1976
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, 
Skellefteå 

Stefan Ruben, ledamot
F. 1950. Advokat 1981
Berglund och Co Advokatbyrå KB, Göteborg

Olle Lindén, ledamot
F. 1960. Advokat 1991
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg

Britt Louise Marteleur-Agrell, ledamot
F. 1944. Advokat 1974
Agrells Advokatbyrå AB, Uppsala

Claes Zettermarck, ledamot
F. 1947. Advokat 1980
White & Case Advokataktiebolag, Stock-
holm

Alice Åström, offentlig representant
F. 1959. Vaggeryd

Marie Wahlgren, offentlig representant.
F. 1962. Arlöv

Lotty Nordling, offentlig representant.
F. 1945. Stockholm

Anne Ramberg, generalsekreterare.

Emilia Ekberg Lindström och Malin Wigelius 
har biträtt som nämndens sekreterare.

disciplinnämndens sammansättning
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övre raden från vänster: Lotty Nordling, Greger Lundmark, Stefan Ruben, Claes Zettermarck, Marie Wahlgren, Alice Åström, Britt Louise Marteleur-
Agrell. nedre raden från vänster: Bo Ahlenius, Lena Frånstedt Lofalk, Olle Lindén. ej med på bilden: Börje Samuelsson, Anne Ramberg.

■ disciplinnämnden
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■ timkostnadsnormen

har flera orsaker, men en av dem torde vara den 
förhållandevis låga ersättningen till advokater med 
offentliga uppdrag.

”Det kan nämnas att tjugofem procent av de 
biträdande juristerna i dag är verksamma på de två 
största affärsjuridiska advokatbyråerna. Humanju-
risterna saknar i allmänhet ekonomiska möjligheter 
att anställa biträdande jurister, vilket innebär att 
det inte finns någon praktisk skola för dem som 
skall lära sig detta yrke. Frågan är om det i framti-
den kommer att finnas advokater som är beredda 
att företräda enskilda? Och om rätten till advokat 
endast skall vara förbehållen endast en mycket liten 
resursstark grupp medborgare?” skrev Anne Ram-
berg i brevet. Brevet fick en viss effekt. Bland annat 
föranledde det ett par motioner till riksdagen med 
begäran om en förändring av beräkningsgrunden 
för timkostnadsnormen.

I skrivelsen till justitieminister Beatrice Ask 
påtalades bland annat följande. ”Om staten önskar 
värna om en fri och obunden advokatkår måste 
förutsättningar skapas för att ge skickliga advoka-
ter möjlighet att verka inom humanjuridiken och 
inom ramen för detta arbete få skälig ersättning för 
nedlagt arbete. Ett system som tillgodoser rimliga 
krav på lönsamhet och som främjar ett effektivt 
arbetssätt måste skapas. En fri och obunden advo-
katkår som kan tillhandagå allmänheten med kom-
petent biträde i olika rättsliga angelägenheter är ett 
viktigt inslag i en rättsstat. För att trygga detta för 
framtiden krävs att regeringen nu omgående vidtar 
väsentliga förändringar”. 

I brevet påtalades bland annat att åldersstruk-
turen inom advokatkåren visar på en mycket hög 
medelålder, vilket inom kort torde leda till höga 
pensionsavgångar. Av den till skrivelsen bifogade 

Kommer det i framtiden att finnas   
          advokater som är beredda
             att företräda enskilda?

Advokatsamfundet konstaterade i en 
skrivelse till justitieminister Beatrice 
Ask i mars 2008 att tillväxten inom 
humanjuridikens område i stort sett    
  är obefintlig och pekade på att detta 

väcker en rad frågor av övergripande natur.

beräkningen av timkostnadsnormen

Timkostnadsnormen, som ligger till grund för 
ersättningen till advokater med offentliga uppdrag 
som försvarare och målsägandebiträden, har blivit 

ett ändlöst debattämne. År 2006 
redovisades en uppföljning av 
timkostnadsnormen, som visade 
att beräkningen på flera punkter 
vilade på felaktig grund. Bland 
annat utgår normen från att 
andelen debiterbar tid för advo-
kater uppgår till 72,5 procent. 
Resultatet av undersökningen 
som gjordes inom ramen för 
uppföljningen visade dock att 
medelvärdet för andelen debiter-
bar tid är avsevärt lägre – enbart 
64 procent. 

Regeringen lovade att åter-
komma i frågan om beräkningen 
av timkostnadsnormen. I augusti 

2007 skrev Advokatsamfundet till justitieminister 
Beatrice Ask om detta, eftersom regeringen inte 
hade avhörts. I september 2007 tillskrev generalse-
kreteraren samtliga riksdagsledamöter under rubri-
ken Rätten till en advokat och likhet inför lagen. 

I brevet pekades på den dåliga tillväxten av 
humanjurister. De unga juristerna väljer i allt högre 
grad en karriär på de affärsjuridiska byråerna. Detta 

Maria Billing, advokat och chefsjurist
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■ timkostnadsnormen

utredningen framgick även att tillväxten av biträ-
dande jurister nästintill uteslutande äger rum på de 
affärsjuridiska byråerna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö.  

Skrivelsen till justitieministern angående tim-
kostnadsnormen och frågor för framtiden finns 
i sin helhet publicerad på Advokatsamfundets 
hemsida, www.advokatsamfundet.se . Någon större 
effekt tycks inte skrivelsen ha haft. Timkostnads-
normen höjdes med 23 kronor 2009. Samtidigt har 
domarnas löner ökat avsevärt. 

mer pengar till rättsväsendet, 

mindre till rättsliga biträden

I budgetpropositionen för 2009 höjdes anslaget till 
rättsväsendet från 31,4 miljarder till 32,6 miljarder 
kronor. Av dessa pengar går ungefär 18 miljarder till 
polisen, 4 miljarder till domstolarna och 6 miljar-
der till kriminalvården. 

Posten rättsliga biträden, som bland annat täcker 
offentliga försvarare och målsägandebiträden, fick 
ett anslag om 1,526 miljarder kronor i statsbudge-
ten för 2009. 

Utgifterna för rättsliga biträden, inte minst 
offentliga försvarare, har ökat stadigt under de 
senaste tio åren. Inom Justitiedepartementet 
pågår arbetet för att bryta denna trend genom en 
förändring av reglerna för förordnande och byte 
av offentliga försvarare. Detta arbete har resulterat 
i departementspromemorian Den enskildes val av 
rättsligt biträde, Ds 2008:85. ■

timkostnadsnormen

Timkostnadsnormen för 2008 var 1 081 kronor. 
Timkostnadsnormen 2009 är 1 104 kronor, varav 432 kronor är lön till 

advokaten. Normen utgår från att advokaten arbetar 1 600 timmar per år,            
och kan debitera 72,5 av den arbetade tiden. Dagens system gör advokaten  
till den sämst betalde aktören i rättssalen. En rådmanslön uppgår i genomsnitt 
till 48 263 kronor, att jämföra med advokatens 41 760 kronor.

rättsväsendets andel 
av statsbudgeten

■ Rättsväsendet 4% 
■ Övrig statsbudget 96%

finansieringen 
av rättsväsendet

■ Polis 18,4 miljarder kr 
■ Kriminalvård 6,4 miljarder kr 
■ Domstolar 4,3 miljarder kr 
■ Rättsliga biträden 1,5 miljarder kr 
■ Åklagare 1,1 miljarder kr 
■ Övrigt 0,9 miljarder kr

timkostnadsnormen 
totalt 1 104 kr exkl moms

■ Lön 432 kr 
■ Lönebikostnader 209 kr 
■ Biträden 180 kr 
■ Lokaler 81 kr 
■ Övrigt 202 kr

uppdrag till domstolsverket 
att utvärdera rättshjälpslagen

Regeringen har givit i uppdrag åt Domstolsverket att göra 
en allmän översyn av rättshjälpslagen. Uppdragets syfte 
är att skapa ett underlag för ställningstagande till even-
tuella förändringar av rättshjälpssystemet för att detta 
ska vara rättvist och ändamålsenligt utformat. Särskilt 
avseende skall fästas vid de effekter som regelverket har 
för de rättssökande. 

En referensgrupp har kopplats till utredningen och 
i denna ingår bland annat advokaten Britt Louise 
Marteleur-Agrell. En enkät har skickats till advokater med  
frågor om hur rättshjälpslagen fungerar. Svarsfrekvensen 
blev 51 procent.

Domstolsverket har redovisat uppdraget till regeringen 
i mars 2009.
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■ status och trender

Status och trender under 2008
biträdande jurister

Tillväxten bland biträdande jurister 
var fortsatt stark under 2008. Antalet 
biträdande jurister ökade med 200 
eller ca 13 procent. Ökningen var tyd-
ligast bland kvinnorna som ökade med 
ca 19 procent (153). Antalet män ökade 
med drygt 6 procent (47). Vid ut-
gången av 2008 fanns det sammanlagt 
1 756 biträdande jurister. En majoritet 
är kvinnor, 953, medan 803 är män.

de biträdande juristerna 

fördelar sig på avdelningarna 

enligt följande:

 2008 2007 07–08*

Stockholm 1095 969 +126
Västra 213 204 +9
Södra 214 185 +29
Mellersta 56 55 +1
Östra 39 33 +6
Norra 41 36 +5
Utland 98 74 +24
Summa 1 756 1 556 +200
 *Förändring i antal mellan 2007 och 2008

inträdesärenden 2008

Under året slutbehandlade styrelsen 
268 ansökningar om inträde i samfun-
det (171 män och 97 kvinnor) jämfört 
med 219 föregående år. Av dessa bifölls 
261 (209 föregående år). Grund för 
avslag var i tre fall att sökanden inte 
uppfyllde kravet på kvalifikationstid 
och att skäl för dispens inte bedömdes 
föreligga och i fyra fall att sökanden 
inte styrkt sin lämplighet.

ledamöter i advokatsamfundet

Den 31 december 2007 hade Advo-
katsamfundet 4 435 ledamöter. Under 
2008 har antalet ledamöter ökat med 
105 till sammanlagt 4 540. Av dessa är 
950 kvinnor och 3 590 män. Av net-
toökningen med 105 ledamöter var 28 
kvinnor och 77 män.

advokaterna fördelar sig 

på avdelningarna enligt följande:

 
 2008 2007 07–08*

Stockholm 2 077 2 018 +59
Västra 751 729 +22
Södra 713 706 +7
Mellersta 358 352 +6
Östra 296 297 -1
Norra 247 234 +13
Utland 98 99 -1
Summa 4 540 4 435 105
 *Förändring i antal mellan 2007–2008

Antalet advokater fortsätter att öka. 
Det är framför allt i storstadsområdena 
som expansionen sker. Antalet leda-
möter i Stockholmsavdelningen har 
under den senaste tjugoårsperioden 
ökat med närmare 140 procent.

Ökningen av antalet ledamöter i ad-
vokatkåren har varit större under 2008 
än under de senaste två åren. Som en 
följd av att tillväxten bland biträdande 
jurister varit mycket stark under senare 
år kommer advokatkåren troligtvis 
att växa även fortsättningsvis. Med 
hänsyn till lågkonjunkturen och den 
finansiella krisen blir det sannolikt en 
mindre rörlighet på arbetsmarknaden 
och färre utträden än de senaste åren.
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Heléne Lövung, stf chefsjurist
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■ status och trender

eu-advokater

Vid utgången av 2008 fanns det 14 
EU-advokater, alltså advokater verk-
samma i Sverige men auktoriserade i 
ett annat land. Av dessa var 5 kvinnor 
och 9 män. 

kvinnor i yrket

Andelen kvinnor i advokatyrket är 
oförändrat i förhållande till föregående 
år. Av det totala antalet ledamöter är 
21 procent kvinnor (950 av 4 540). Av 
den totala nettoökningen om 105 leda-
möter var 28 kvinnor. Av byråinneha-
varna är drygt 22 procent kvinnor (247 
av 1 111). För tredje året i rad översteg 
antalet kvinnliga biträdande jurister 
antalet manliga.

byråstorlek

Mindre advokatbyråer utgör en stor 
andel av landets byråer. Av Sveriges 
totalt 1 605 advokatbyråer var 1 067 
enmansbyråer, vilket motsvarar ca 66 
procent. På 461 advokatbyråer fanns 
det mellan 2–10 advokater. Endast 10 
byråer hade fler än 70 jurister.
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Tomas Nilsson, ordförande
F. 1951. Advokat 1983
Sju Advokater, Stockholm

Anders Ahlm, vice ordförande
F. 1956. Advokat 1989
Advokatfirman Lindahl, Göteborg

Torgny Wetterberg
F. 1961. Advokat 1991
Advokatfirman Södermark, Stockholm

Ulf Nordekvist
F. 1954. Advokat 1985
Advokatfirman Ulf Nordekvist, Luleå

Bengt Ivarsson
F. 1963. Advokat 1994
Kihlstedts Advokatbyrå, Linköping

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

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

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

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

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

Lena Isaksson
F. 1958. Advokat 1995
Advokat Lena Isaksson, Umeå

Dan Person, adjungerad
F. 1962. Advokat 1993. Magnusson
Advokatbyrå, Warszawa

övre raden från vänster: Jan Lindblad, Torgny Wetterberg, Ulf Nordekvist, Anders Forkman,
Fredrik Sandberg, Heléne Lövung, Lars Edlund, Magnus Wallander, Christer Wahlgren, 
Johan Wilkens, Per Sandell, Catharina Wikloff, Dan Person och Robert Wikström.

ordinarie



■ styrelsen

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

En föredragningslista till ett styrel-
semöte innehåller cirka 100 ärenden; 
inträdesärenden, utträdesärenden, 
disciplinärenden, frågor väckta i 
styrelsen, inkomna framställningar, 
arvodesärenden och remisser.

I anslutning till styrelsemötet 
brukar samfundet gästas av personer 
från rättsväsendet och närliggande 
områden. Under 2008 besökte Justi-
tieutskottet samfundet och i samband 
med ett styrelsemöte var ordförandena 
i avdelningarna inbjudna att närvara. 
Styrelsen har också besökt justitiemi-
nister Beatrice Ask. ■

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

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

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

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

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

Per Sandell
F. 1960. Advokat 1993
Heilborns Advokatbyrå, Nyköping

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

Johan Wilkens
F. 1949 Advokat 1987, Setterwalls
Advokatbyrå i Göteborg, Göteborg

Robert Wikström
F.1964 Advokat 1998, Advokatfirman
Upsala Juridiska Byrå, Uppsala

Heléne Lövung
F. 1968. Stf chefsjurist
huvudstyrelsens sekreterare

Det här är 
Advokat-
samfundets
styrelse
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nedre raden från vänster: Claes Langenius, Anne Ramberg, Tomas Nilsson, Lili-Ann Tapper 
Tullborg och Bengt Ivarsson. längst fram: Labradoren Dixie ej med på bilden: Anders Ahlm, 
Anna Steén, Lena Isaksson och Ghita Hadding-Wiberg.

suppleanter
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■ rättspolitik
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Viktig diskussion om
rättssäkerhet och integritetsskydd

integritet och rättssäkerhet tog fortsatt 
stor plats i den allmänna debatten un-
der 2008. Inte minst fick diskussionen 
fart av att Integritetsskyddskommittén 
i januari överlämnade sitt slutbetän-
kande med flera olika förslag för att 
stärka skyddet för enskildas integritet.

Den parlamentariska Integritets-
skyddskommittén tillsattes i april 2004 
för att ta ett helhetsgrepp på lagstift-
ning som rör den personliga integri-
teten, till exempel om avlyssning och 
övervakningskameror. I mars 2007 
konstaterade man i ett delbetänkande 
att integritetsskyddet är bristfälligt reg-
lerat på en rad rättsområden, mycket 
på grund av att integritetsskydds-
aspekterna inte beaktas tillräckligt när 
lagstiftningen utarbetas.

Integritetsskyddskommittén ville 
komplettera regeringsformen med 
ett stadgande som säger att varje 
medborgare är skyddad gentemot det 
allmänna mot intrång som sker i hem-
lighet eller utan samtycke och som i 
betydande mån innebär övervakning 
eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden. I praktiken 
innebär detta att alla integritetsbe-
gränsande åtgärder måste prövas 
mot proportionalitetsprincipen och 
underställas den särskilda procedur 
som regeringsformen föreskriver vid 
rättighetsinskränkande lagstiftning. 

Integritetsskyddskommittén ville 
också förbjuda integritetskränkande 
fotografering.

I sitt remissvar på betänkandet ansåg 
Advokatsamfundet bland annat att 
”Integritetsskyddskommittén har gjort 
ett utmärkt arbete” och att samfundet 
i allt väsentligt delade kommitténs 
bedömningar. 

fra-debatten

Advokatsamfundet var en av de första 
aktörerna som pekade på hur planerna 
på utökade uppgifter för Försvarets 
radioanstalt (FRA) hotade rättssäkerhe-
ten och enskildas integritet. Förslaget 
om nya regler, som skulle tillåta FRA 
att avlyssna tele- och internettrafik över 
landets gränser, stoppades då tillfälligt 
av en minoritet i riksdagen. Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg kallade i en ledare i tidskrif-
ten Advokaten lagen för ”en preventiv 
avlyssning av gigantiska mått. En 
avlyssning där ingen domstolsprövning 
är förhanden, där ingen självständig, 
oberoende förhands- och efterkontroll 
äger rum, och där effektiva rättsmedel 
saknas vid överträdelser.”

Under 2008 kom förslaget åter 
på riksdagens bord, och den 18 juni 
2008 röstades proposition 2006/07:63 
igenom av Sveriges riksdag. I och 
med beslutet fick FRA befogenheter 

att avlyssna trafik såväl i etern som i 
kablar som passerar rikets gräns. En 
förutsättning för att regeringen skulle 
kunna driva igenom lagen var dock att 
integritetsskyddet skulle förstärkas på 
en rad punkter. Lagen trädde i kraft 
den 1 januari 2009. 

Både inför och efter riksdagsbeslutet 
gick debattens vågor höga om den så 
kallade FRA-lagen, och Advokatsam-
fundet fanns mitt i diskussionerna. 
Anne Ramberg beskrev de utlovade 
integritetsförstärkningarna som kos-
metika. Advokatsamfundet krävde 
att en sanningskommission rörande 
FRA:s verksamhet skulle inrättas, och 
att en parlamentarisk utredning skulle 
tillsättas för att se över lagstiftningen 
från grunden. 

I augusti fick Advokatsamfundet 
också stöd i sitt arbete från Rådet för 
advokatsamfunden i Europa, CCBE. 
CCBE uttryckte sitt stöd för Advo-
katsamfundets hållning och framförde 
kritik mot FRA-lagstiftningen i ett 
brev till Sveriges advokatsamfund. 
Ordföranden Péter Köves lyfte där 
fram två huvudproblem med lagstift-
ningen. Dels äventyrar den advokatens 
tystnadsplikt gentemot klienten efter-
som även samtal mellan advokat och 
klient kommer att kunna avlyssnas. 
Dels görs inte någon domstolspröv-
ning av vad som får avlyssnas. 

Advokatsamfundet fortsatte sitt arbete för
integritetsskydd och rättssäkerhet under 2008. 

■ rättspolitik

❱❱❱
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■ rättspolitik

❱❱❱ Anne Ramberg deltog under hösten 
och vintern i flera debatter om FRA-
lagen, bland annat om FRA-lagens 
konsekvenser för yrkesgrupper med 
tystnadsplikt den 9 december. Anne 
Ramberg debatterade där med bland 
andra Justitieutskottets ordförande 
Thomas Bodström och statssekretera-
ren Håkan Jevrell i Försvarsdeparte-
mentet.

Den omfattande debatten om FRA-
lagen satte vissa spår också i politi-
ken. I oktober utsåg regeringen den 
tidigare Säpo-chefen Anders Eriksson, 
ordförande i den nyinrättade Säker-
hets- och integritetsskyddsnämnden, 
till utredare med uppdrag att utreda 
hur Säkerhetspolisens och Rikskrimi-
nalpolisens behov av underrättelser om 
utländska förhållanden kan tillgodoses 
på ett rättssäkert och effektivt sätt.

datalagring

Advokatsamfundet lyfte fram integri-
tetsfrågorna också i flera andra sam-
manhang under året. I februari yttrade 
sig samfundet över promemorian Be-
handling av personuppgifter i polisens 

brottsbekämpande verksamhet (Ds 
2007:43). Den föreslagna lagen regle-
rar, med några få undantag, all poli-
sens behandling av personuppgifter i 
den brottsbekämpande verksamheten 
vid Rikspolisstyrelsen, polismyndighe-
terna och Ekobrottsmyndigheten, och 
ska ersätta polisdatalagen. 

Advokatsamfundet ansåg i sitt 
remissvar att förslaget inte ska läggas 
till grund för en ny lag utan efterlyser 
en bättre genomlysning av hur lag-
ändringarna påverkar den personliga 
integriteten.

I mars lämnade Advokatsamfun-
det sitt remissvar över betänkandet 
Lagring av trafikuppgifter för brottsbe-
kämpning (SOU 2007:76). Samfundet 
avstyrkte där de förslag som går utöver 
EU:s datalagringsdirektiv. 

Advokatsamfundet konstaterar i 
yttrandet att Sverige genom EU-med-
lemskapet är skyldigt att implementera 
direktivet men påpekar också att det 
innebär ett paradigmskifte att staten 
vidtar tvångsmedel mot medborgare 
som inte misstänks för brott. Förslaget 
om lagring av trafikdata är ett exempel 

på detta liksom lagen om åtgärder för 
att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott som antogs under 2007.

I sitt remissvar skrev Advokatsam-
fundet bland annat:

”Frågan som Advokatsamfundet 
vill lyfta är om insamlandet av denna 
enorma mängd uppgifter från perso-
ner som till det alldeles övervägande 
antalet inte är misstänkta för brott 
verkligen kan anses stå i rimlig propor-
tion till det ändamål som implemente-
ringen av direktivet tar sikte på.”

skatter och rättssäkerhet

I början av år 2008 kontaktades Ad-
vokatsamfundet av många advokater 
som oroades av Skatteverkets revisio-
ner mot advokatbyråer. Många av dem 
förmedlade intrycket att Skatteverket 
saknade förståelse för advokatens upp- 
drag.

Advokatsamfundet hade under året 
täta kontakter med Skatteverket. Inte 
minst handlade diskussionerna om att 
informera och upplysa om advokatkå-
rens kärnvärden, särskilt sekretess och 
klientlojalitet.
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Den speciella handledning som 
Skatteverket tidigare tillämpade vid 
revisioner mot advokatbyråer visade 
sig delvis ha blivit inaktuell. Efter 
påstötningar från Advokatsamfundet 
utlovades en ny handledning, som tas 
fram i samarbete med samfundet.

Advokatsamfundets generalsekre-
terare Anne Ramberg betonade i flera 
sammanhang vikten av rättssäkerhet 
när det gäller skatter. Vid ett semina-
rium arrangerat av Institutet Skatter & 
Rättssäkerhet i maj pekade hon bland 
annat på Skatteverkets många roller 
i skatteprocessen, bristen på domare 
med djupgående kompetens i skatterätt 
och de långa handläggningstiderna i 
förvaltningsdomstolarna.

Hon konstaterade också att skat-
telagstiftningen är omfattande, 
snårig och ständigt förnyas. Skat-
teverket har stora resurser och stor 
kompetens, medan den enskilda 
människan och småföretagaren har 
svårt att hävda sina intressen. Det 
är därför anmärkningsvärt, menade 
Anne Ramberg, att rättshjälpen och 
rättsskyddet inte täcker kostnaderna 
för ett juridiskt biträde vid skattepro-
cesser.

kamp för det fria ordet prisades

Tidskriftsakademins stora pris för år 
2008 utdelades till Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg. 
Hon fick priset, som delas ut av 
Sveriges tidskrifter, för sin konsekventa 
kamp för det fria ordet.

Anne Ramberg mottog priset vid 
Tidskriftsdagen den 22 oktober. 

Motiveringen från Tidskriftsaka-
demin lyder: ”Tidskriftsakademins 
stora pris har för 2008 tilldelats Anne 
Ramberg för att hon målmedvetet och 
konsekvent har stridit för det fria ordet 
– det må handla om meddelarfrihet, 
tryckfrihet eller mediernas integritet.” 
Tidskriftsakademin vill bland annat 
lyfta fram Anne Rambergs bidrag i 
FRA-debatten.

Tidskriftsakademins stora pris delas 
ut årligen sedan 2006, till en person 
eller organisation som ”på ypperligt 
vis verkat i akademins anda inom 
något område som ledamöterna anser 
angeläget att uppmärksamma i ett 
vidare och långsiktigt branschper-
spektiv”. ■

■ rättspolitik

journalistpriset till nils funcke

Advokatsamfundets journalistpris 2008 
tilldelades Nils Funcke, chefredaktör och 
skribent på Riksdag & Departement.

Nils Funcke mottog priset vid Advokatfull-
mäktige i Örebro i juni. Journalistpriskom-
mitténs motivering löd: ”Nils Funcke har 
sakligt, engagerat och skickligt som chef-
redaktör och skribent ryckt upp Riksdag & 
Departement till att bli en intressant och 
informativ publikation som brett uppmärk-
sammar juridiska frågor.”

Nils Funcke betonade i sitt tacktal två 
viktiga frågor i svenskt rättsväsende idag: 
respekten för grundlagarna och användning-
en av tvångsmedel. Advokatsamfundet har 
en viktig roll att spela i dessa diskussioner 
genom alerta och stringenta yttranden 
angående lagförslag. Det är en uppgift som 
samfundet sköter väl, betonade Funcke.

advokatsamfundets 
journalistpris

Advokatsamfundet delar varje år ut sitt 
journalistpris till en journalist som på ett 
sakligt, engagerande och skickligt sätt be-
handlat förhållanden inom rättsväsendets 
och rättssäkerhetens område. I journalist-
priskommittén ingår advokat Lars Edlund 
(ordförande), ordföranden i Regeringsrätten 
Sten Heckscher samt journalisten och tidi-
gare journalistpristagaren Maciej Zaremba.
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advokatfullmäktige samlades fredagen 
den 13 juni i Örebro. Fullmäktige 
valde en ny styrelse enligt valbered-
ningens förslag. Vid mötet avgick 
disciplinnämndens ordförande sedan 
16 år, Claes Peyron. Han efterträd-
des av tidigare vice ordföranden Lena 
Frånstedt Lofalk. Till ny vice ordfö-
rande utsågs Börje Samuelsson.

Inför fullmäktigemötet hade ett 
stort antal motioner i den så kallade 
controlled auctions-frågan kommit 
in. Samtliga var negativa till tanken 
på en dispensmöjlighet från reglerna 
om intressekonflikt. Efter en lång 
debatt beslutade ett i stort sett enigt 
fullmäktige att bifalla motionerna. 
Fullmäktige uppmanade därmed sty-
relsen att inte införa något undantag 
från reglerna om intressekonflikt vid så 
kallade controlled auctions.

Jonathan Goldsmith, generalse-
kreterare i Rådet för advokatsamfun-
den i EU, CCBE, besökte Örebro i 
samband med fullmäktigemötet och 

höll ett anförande om advokatyrkets 
framtid. Han pekade på att grunden 
för advokatyrkets legitimitet är på väg 
att förändras. Advokatkårens yrkesle-
gitimitet vilar alltmer på rollen som 
försvararen av rättsstatens principer. 

Kopplingen mellan det marknads-
ekonomiska systemets drivkrafter 
och värderingar och advokatyrket är 
avgörande för yrkets framtid. Mark-
nadsekonomin påverkar hur man 
kan bedriva advokatverksamhet, när 
kostnaderna kan pressas, till exempel 
genom utlokalisering av vissa tjänster. 

Marknadsekonomin påverkar också 
hur advokatkåren regleras. Utifrån ett 
marknadsekonomiskt perspektiv ses 
advokatetiska regler ibland som ett sätt 
för advokater att skydda sina ekono-
miska intressen. När detta tänkande 
vinner mark blir det viktigt för advoka-
terna att finna en ny roll, ett varumärke 
i form av rättsstatens försvarare.

Vid Advokatmötet hölls en rad 
aktuella och tankeväckande seminarier 

och föredrag. Under rubriken ”Är 
integriteten hotad?” diskuterade bland 
andra rättschefen i Justitiedeparte-
mentet Olle Abrahamsson, Justitieut-
skottets ordförande advokat Thomas 
Bodström och Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg 
olika aspekter av integritetsbegreppet. 
Flera av deltagarna varnade för att 
långtgående och storskaliga ingrepp 
i medborgarnas integritet riskerar att 
skada förtroendet mellan medborgare 
och stat.

Vid seminariet ”Advokatens roll i 
rättssamhället” medverkade Högsta 
domstolens ordförande, justitierådet 
Johan Munck, ordföranden i Reger-
ingsrätten, regeringsrådet Sten Heck-
scher, och chefsjustitieombudsmannen 
Mats Melin. Samtliga deltagare var 
eniga om att advokaten har en avgö-
rande funktion i rättssamhället. Sten 
Heckscher betonade dock att Advo-
katsamfundet måste arbeta offensivt 
för att garantera kårens kvalitet. ■

Den 13–14 juni hölls Advokatfullmäktigemöte och Allmänt advokat-
möte i Örebro. Fullmäktigemötet gick i en positiv anda och det hölls 
flera aktuella och tankeväckande seminarier och föredrag.

Advokatfullmäktigemöte 
och Allmänt advokatmöte i Örebro

■ händelser inom advokatsamfundet
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under året genomfördes renoverings- 
och saneringsarbete av Advokatsam-
fundets fastighet på Djurgården. 
Ledorden för renoveringen har varit 
varsamhet och en strävan att bevara 
villans och tomtens karaktär. 

Invändigt sanerades huset från 
kaseinflytspackel och kreosot. Vissa 
undergolv byttes ut. Mekanisk tilluft 

med värmeväxlare och bergvärme 
installerades för lägre driftskostnader 
och bättre inomhusklimat. Källaren 
renoverades och sanerades från upp-
komna fuktskador.

Utvändigt dränerades fastigheten 
och grundmuren värmeisolerades. 
Dessutom renoverades granitmurarna 
som skadats av marktryck och tjäle.

Förutom renoveringen har också 
villans gamla garage byggts om till 
hörsal. Tanken är att hörsalen ska 
användas för kurser och konferenser.

Tryggerska villan är ritad av Ivar 
Tengbom som bostad åt Ernst Trygger 
med familj, och var färdig 1915. Den 
förvärvades av Advokatsamfundet 
1981. ■

Tryggerska villan varsamt renoverad

generalsekreterare anne ramberg har 
tagit initiativ till projektet Advokat i 
framtiden – ett forum för biträdande 
jurister och yngre advokater. Målet är 
att skapa möjligheter för biträdande ju-
rister och yngre advokater att på olika 
sätt stärka sitt engagemang och därmed 
sitt inflytande i Advokatsamfundet.

Satsningen ska även bidra till att 
utveckla advokatrollen och dess bety-
delse i samhället. 

Redan har man kunna erbjuda 
deltagande i Paris advokatsamfunds 
traineeship, stipendier till yngre juris-
ter för deltagande i nordiska juristmö-
tet, deltagande i Advokatsamfundets 
utbildning Legal English. 

En rådgivande grupp bestående av 

10–15 biträdande jurister och advo-
kater har inrättats som ska ge råd 
till projektet i strategiska frågor och 
medverka vid genomförandet av olika 
förslag. Tanken är att gruppen ska 
sammanträda regelbundet. Exempel 
på frågeställningar som kommer att 
behandlas av gruppen är: Hur kan vi 
främja advokatyrkets utveckling?, Hur 
skall utbildning och kompetensut-
veckling utformas?, Hur kan svenska 
advokater påverka nationellt och 
internationellt? Arbetsvillkor, Hur kan 
vi främja en ökad andel kvinnliga del-
ägare?, Karriärplanering, Advokatens 
roll i samhället, Yrkesrollen, Intern och 
extern kommunikation, Advokatetik.

Under de senaste åren har advokat-

kåren, trots en unik ökning av antalet 
biträdande jurister, haft en begränsad 
nettotillväxt. Rörligheten på arbets-
marknaden för jurister har ökat och 
många har lämnat advokatyrket för att 
arbeta som bolagsjurist eller inom of-
fentlig förvaltning. De förväntade pen-
sionsavgångarna inom de kommande 
åren är dessutom betydande. 

Advokat är ett yrkesval som studen-
terna på juristlinjen anger som sitt 
förstahandsval. Det är därför mycket 
angeläget att advokatbyråerna uppfat-
tas som attraktiva och moderna arbets-
platser med god arbetsmiljö. Det är en 
förutsättning för att kunna attrahera 
de bästa juristerna till advokatbyråerna 
och också behålla dem inom yrket. ■

Stor satsning på unga

■ händelser inom advokatsamfundet
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Juristnätverket Hilda växer
Hilda grundades vid ett möte på Ad-
vokatsamfundets kansli den 18 januari 
2006, och fick sitt namn efter dagens 
namnsdagsbarn. Nätverket, som består 
av ett fyrtiotal kvinnor från olika 
delar av rättsväsendet och advokatkå-
ren, har till syfte att stödja kvinnor i 
deras professionella utveckling inom 
advokatkåren och rättsväsendet. Målet 
med Hilda är att skapa förutsättningar 
för kvinnor att utvecklas i respektive 
yrke och därmed öka antalet kvinnliga 
chefer och delägare.

hildas projekt
hildas egen hemsida

I oktober 2008 lanserades en webb-
plats för Hilda och dess olika projekt, 
www.advokatsamfundet.se/hilda. 
Förutom bakgrund och information 
om nätverket Hilda och de olika 
projekten finns även Hildas medlem-
mar presenterade. Ett kalendarium 
ger upplysningar om kommande 
arrangemang och det finns möjlighet 
att via webbplatsen anmäla intresse 
för Hildas projekt. Varje månad 
presenteras en krönika skriven av en 
Hildamedlem. Vidare finns uppgifter 
om andelen kvinnor på olika nivåer 
i rättsväsendet, förvaltningen och 
advokatkåren. På webbplatsen finns 
också uppgifter om kontaktpersoner 
för Hildas olika yrkeskategorier. 

sofia – uppskattat 

mentorprogram

Sofia är ett mentor- och praktikpro-
gram som syftar till att ge deltagarna 
ökad insikt om vad chefsrollen innebär 
för kvinnor inom olika delar av advo-
katkåren och rättsväsendet. Målet med 
projektet är att öka motivationen för 
deltagarna att vilja bli chefer.

Under 2006 genomfördes ett 
pilotprojekt inom Sofia. Alla adepter 
i pilotprojektet genomgick praktik, 
i de flesta fall en vecka. Gemensamt 
för adepterna var att de fick praktisera 
inom en annan verksamhet än den de 

själva verkar i. Pilotprojektet utvär-
derades och resultatet blev mycket 
positivt. Hilda fattade därför beslut 
om att permanenta verksamheten. 

Sedan 2007 fokuserar Sofia mer 
på mentorskapet i stället för att vara 
enbart ett praktikprogram. Det är dock 
fortfarande fråga om ett korsvis utbyte 
mellan olika verksamheter och det 
finns även i fortsättningen möjlighet 
till praktik som kan anpassas utifrån 
mentorns och adeptens förutsättningar.

Deltagarna i Sofia 2008/2009 består 
av elva mentorer och elva adepter. 
Mentorerna är kvinnliga chefer från 
olika delar av rättsväsendet och advo-
katkåren. Adepterna som har valts ut 
kommer från polisen, åklagarväsendet, 
domstolarna, advokatbyråerna och 
Justitiedepartementet. Projektet avslu-
tas i maj 2009.

hildary – välbesökta 

lunchklubbar

Hilda har startat lunchklubbar under 
namnet Hildary. Lunchklubbarna 
har till syfte att vara en mötesplats för 
kvinnliga jurister där de kan utbyta 
erfarenheter och stödja varandra. 

Hildaryluncher har under 2008 
hållits i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Jönköping och Blekinge. 
Bland talarna kan nämnas rättschefen 
Agneta Bäcklund, chefsjuristen Petra 
Hedengran, advokaten och författaren 
Jens Lapidus, tankesmedjan Timbros 
vd Maria Rankka, domaren vid Euro-
padomstolen Elisabet Fura-Sandström 
och pressombudsmannen Yrsa Stenius.

rakel – inspirerande 

och kontaktskapande

Rakel är en årlig konferens med syfte 
att inspirera kvinnor i rättsväsendet, 
advokatkåren och förvaltningen att 
våga pröva på chefsrollen. 

Under våren 2007 hölls konferensen 
under titeln ”Kvinna - jurist, våga vilja 
vara chef.” Över 270 kvinnliga jurister 
deltog.

Den 9 april 2008 inbjöd Advo-
katsamfundet och Hilda för andra 
gången till konferens i Stockholm på 
temat ”Kvinna och jurist: Att vara 
chef ”. Fler än 310 kvinnliga juris-
ter samlades för att inspireras och 
diskutera.

Konferensen inleddes av den 
framstående kvinnliga ledaren Karen 
J. Mathis, före detta ordförande i 
American Bar Association, som bland 
annat talade om att mycket av det som 
brukar beskrivas som kvinnofrågor 
är en utmaning för alla. Önskan att 
nå en balans mellan ett givande och 
stimulerande arbetsliv och familjeliv 
är inte specifikt kvinnlig. Det handlar 
mer om en generationsskillnad, där 
både unga män och kvinnor fokuserar 
mer på det än tidigare generationer av 
jurister. 

Chefscoacherna Yvonne Thunell 
och Mona Odhnoff Sundström, med 
lång erfarenhet av att hjälpa fram unga 
kvinnor till chefspositioner, talade 
på konferensen om ”Framgångsrikt 
ledarskap i praktiken”. 

Konferensdeltagarna gavs möjlighet 
att delta i ett av fyra parallella semi-
narier. Dan Eliasson, generaldirektör 
för Migrationsverket och tidigare 
statssekreterare på Justitiedepartemen-
tet talade om att vara ”chef när det 
blåser”. Professor Christina Ramberg, 
verksam på advokatfirman Vinge, och 
justitierådet Anna Skarhed höll i ett 
seminarium om chefens sätt att mäta 
och utvärdera medarbetarna. Eko-
brottsmyndighetens generaldirektör 
Gudrun Antemar belyste tillsammans 
med hovrättspresidenten Kathrin Flos-
sing för- och nackdelar med att vara 
chef i en stor och en liten organisation. 
Advokaterna Eva-Maj Mühlenbock 
och Owe Hjelmqvist ledde semina-
riet om alternativa karriärvägar på 
advokatbyrån. Konferensen avslutades 
av chefredaktören Amelia Adamo som 
talade om att vara kvinnlig chef i en 
manlig miljö. ■

Hilda växer och utvecklas. Under 2008 lanserades 
en webbplats för Hilda och dess olika projekt. 
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sammankomster 2008

Hildary i Stockholm: åtta luncher, totalt ca 580 deltagare.
Hildary i Göteborg: fyra luncher, totalt ca 390 deltagare.
Hildary i Malmö: tre luncher, totalt ca 220 deltagare.
Hildary i Jönköping: en lunch (premiär), ca 60 deltagare.
Hildary i Blekinge: tre luncher, totalt ca 50 deltagare.
Rakel – Konferensen Kvinna och jurist: Att vara chef, 
Stockholm den 9 april, ca 310 deltagare.
Sofia: Elva mentorer och elva adepter ingår i projektet 
som pågår från oktober 2008 till maj 2009.

Juristnätverket Hilda växer

www.advokatsamfundet.se/hilda
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skärpta fusionsregler

Advokatsamfundet yttrade sig över 
departementspromemorian Skärpta 
fusionsregler (Ds 2007:35). Samfundet 
tillstyrkte förslaget att reglerna ändras 
så att det övertagande bolaget inte får 
utöva rösträtt för aktier i det överlå-
tande bolaget, att det provisoriska extra 
höga majoritetskravet tas bort och att 
därmed ett beslut om fusion i överlå-
tande bolag blir giltigt om det biträds 
med två tredjedelars majoritet bland 
övriga aktieägare på stämman. Enligt 
samfundets mening skulle en reglering 
av detta slag i allt väsentligt undanröja 
kritiken att fusion används som ett 
substitut för tvångsinlösen. Advokat-
samfundet framförde dock invänd-
ningar mot förslaget att inte längre 
tillåta kontanter som fusionsvederlag.

prümrådsbeslutet

I Advokatsamfundets yttrande över 
departementspromemorian om 
godkännande av Prümrådsbeslutet 
(Ds 2007:40) avstyrkte samfundet att 
riksdagen skulle godkänna utkastet till 
rådsbeslut om ett fördjupat gräns-
överskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och gräns-
överskridande brottslighet. I yttrandet 
påtalade samfundet att rådsbeslutet 
sammantaget innebär betydande 

förändringar och utökningar av 
informationsutbytet och det brottsbe-
kämpande samarbetet inom unionen. 
Trots detta uppvisade promemorian 
betydande brister i avgörande hänse-
enden. Advokatsamfundet ansåg att 
det saknades tillräckligt underlag för 
att kunna ta ställning till förslagets lag-
enlighet, särskilt vad avsåg subsidiari-
tets- och proportionalitetsprinciperna. 
Dessutom saknade promemorian varje 
form av analys vad gällde förslagets 
effektivitet, nödvändighet, ändamåls-
enlighet med mera.  

lagring av trafikuppgifter

Advokatsamfundet har i olika sam-
manhang riktat omfattande kritik mot 
det så kallade datalagringsdirektivet. 
Även betänkandet Lagring av trafik-
uppgifter för brottsbekämpning (SOU 
2007:76) fick omfattande kritik i 
samfundets remissvar. 

Samfundet påtalade att det är första 
gången i modern kriminalpolitisk his-
toria som privata rättssubjekt åläggs att 
spara uppgifter om enskilda för det fall 
uppgifterna kan komma att behövas 
för brottsutredande ändamål. 

Regleringen träffar i stort sett 
alla medborgare och innebär att en 
ofantligt stor mängd uppgifter sparas 
avseende alla under betydande tid 

och detta oavsett om det föreligger 
någon misstanke om brott. Samfundet 
påtalade att detta är djupt oroande och 
att implementeringen måste ske med 
dessa förhållanden för ögonen. Imple-
menteringen kan därför inte gå utöver 
direktivets miniminivå och den måste 
göras i lag. Därtill anförde samfundet 
att domstol skall pröva frågor om 
utlämnande av uppgifter.

lissabonfördraget

I yttrandet över departementsprome-
morian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) 
tillstyrkte samfundet förslaget att Sveri-
ge tillträder Lissabonfördraget, även om 
fördraget från en rättslig utgångspunkt 
framstår som något mindre tillfreds-
ställande än Fördraget om upprättande 
av en konstitution för Europa. Vid en 
samlad bedömning ansåg Advokatsam-
fundet att övervägande skäl talade för 
uppfattningen att Lissabonfördraget 
inte innebär att innehållet i Sveriges 
grundlagar förändras. Samfundet fann 
därför att ett godkännande och en rati-
ficering inte krävde grundlagsändringar, 
men att det av demokratiska skäl ändå 
vore mycket lämpligt.

tredje penningtvättsdirektivet 

– tillsyn och organisation

I Advokatsamfundets yttrande över 

Advokatsamfundet anser

Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring etthundra remisser  
i lagstiftningsärenden. Här är några av de yttranden som Advokatsamfundet 
lämnade under 2008.

Samtliga remissyttranden finns att läsa på www.advokatsamfundet.se,  
under rubriken Advokatsamfundet tycker.
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Statskontorets rapport Tredje penning-
tvättsdirektivet – tillsyn och organisa-
tion noterade samfundet att generalse-
kreteraren, på frivillig grund, erbjöds 
möjlighet att delta i den av Statskonto-
ret föreslagna samordningsfunktionen 
för en förbättrad tillsyn. Advokatsam-
fundet tillstyrkte rapportens förslag 
om att det operativa tillsynsansvaret 
beträffande advokatverksamhet som 
omfattas av penningtvättsregleringen 
även fortsättningsvis skall ankomma 
på samfundet.

skyddet för den personliga 

integriteten – bedömningar 

och förslag 

I Advokatsamfundets yttrande över slut-
betänkandet Skyddet för den personliga 
integriteten – Bedömningar och förslag 
(SOU 2008:3) påtalade samfundet att 
Integritetsskyddskommittén hade gjort 
ett utmärkt arbete och att samfundet 
i allt väsentligt delade kommitténs 
bedömningar. Samfundet påtalade dess-
utom vikten av att regeringen beaktar 
kommitténs synpunkter och analyser i 
det framtida lagstiftningsarbetet.

förtursförklaring i domstol

Advokatsamfundet yttrade sig över 
betänkandet Förtursförklaring i 
domstol (SOU 2008:16). Samfundet 

tillstyrkte förslaget om att införa en 
lag om förtursförklaring i domstol. 
Vidare tillstyrkte samfundet förslaget 
om bestämmelser om omfördelning av 
mål i förordningar, med instruktion 
för de allmänna domstolarna och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna.

avskaffande av revisionsplikten 

för små företag

Advokatsamfundet bereddes tillfälle 
att yttra sig över delbetänkandet Av-
skaffande av revisionsplikten för små 
företag (SOU 2008:32). Samfundet 
var positivt till förslaget att revisions-
plikten för små företag skall avskaffas, 
men påtalade att utredningen inte 
hade föreslagit något undantag för små 
aktiebolag som bedriver advokatverk-
samhet. Enligt Advokatsamfundets 
mening är det dock inte nödvändigt 
att reglera detta i lag utan detta kan 
även fortsättningsvis regleras i exem-
pelvis bokföringsreglementet.   

länsrättsutredningen

I Advokatsamfundets yttrande över 
Länsrättsutredningen (DV 2008:2) 
hade samfundet ur principiell synvin-
kel inte något att erinra mot utred-
ningens förslag till en ny organisation 
med färre och större förvaltnings-
domstolar i första instans. Samfun-

det påtalade att det är väsentligt att 
domstolarna är tillräckligt stora för 
att erbjuda möjlighet till specialise-
ring, utbildning, flexibilitet, effektivt 
resursutnyttjande, minskad sårbarhet 
etcetera. Härigenom ökar möjligheter-
na till en effektivare målhantering och 
därmed kortare handläggningstider. 
En koncentration av domstolarna till 
de föreslagna orterna är också positiv 
för att underlätta rekryteringen av 
bland annat skickliga jurister.

fingeravtryck i pass

Advokatsamfundet har yttrat sig 
över promemorian Fingeravtryck i 
pass. Europeiska rådet har antagit 
en förordning om standarder för 
säkerhetsdetaljer och biometri i pass. 
Enligt förordningen och senare beslut 
skall medlemsländerna låta även 
fingeravtryck i interoperabla format 
ingå i passet senast den 28 juni 2009. 
Mot denna bakgrund hade samfundet 
ingen erinran mot förslagen.  Advokat-
samfundet framhöll dock det bekym-
mersamma förhållandet, från ett 
integritets- och rättssäkerhetsperspek-
tiv, att regleringen rörande enskilda 
individers identifikationsuppgifter i 
en sådan omfattning på senare tid har 
beslutats såvitt gäller såväl dokumenta-
tion som olika typer av register. ■
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Internationella arbetet
allt viktigare

I dag tas mycket av initiativen till den lag-
stiftning som på olika sätt påverkar svenska 
advokater inte i Rosenbad eller i riksdags-
huset, utan till stor del i Kommissionens 
korridorer i Bryssel. För att kunna påverka 

ramarna för och regleringen av advokaternas verk-
samhet nationellt krävs därför ett internationellt 
engagemang och kontaktnät. Advokatsamfundets 
internationella arbete har således intensifierats allt- 
mer de senare åren. Frågan om advokatkårens själv-
reglering och oberoende från statsmakterna är en 

av de frågor som haft stor tyngd i 
det internationella arbetet under 
det gångna året. En annan viktig 
del i det internationella arbetet är 
arbetet för att skapa och upprätt-
hålla grundläggande mänskliga 
rättigheter, ”the rule of law”.

Det är många faktorer som i 
dag ställer höga krav på Advokat-
samfundets internationella verk-
samhet. En vardag med lagstift-
ningsinitiativ utanför våra egna 
gränser, kampen mot terrorism 
och annan grov brottslighet där 
effektiviteten av brottsbekämp-
ningen ofta överskuggar rätten till 
en rättvis rättegång, en gemensam 
inre tjänstemarknad samt en ökad 

rörlighet av advokater särskilt inom den Europeiska 
unionen som aktualiserar säkerställandet av advo-
katkårens självreglering och oberoende gentemot 
statsmakterna, är några sådana faktorer.

Det internationella arbetet och samarbetet med 
andra advokatorganisationer är därför en stor del 
av Advokatsamfundets arbete. Arbetet är viktigt 
för att kunna påverka och med framgång föra fram 
advokatkårens yrkesintressen och kärnvärden för 
de makthavande institutionerna inom exempelvis 
FN, EU och Europarådet. Sveriges advokatsam-
fund har intagit en mycket aktiv roll i framför allt 
den europeiska advokatorganisationen CCBE och 
den internationella advokatorganisationen IBA (se 
nedan). 

Inom ramen för det internationella arbetet har 
Advokatsamfundet bland annat också följt den 
politiska utvecklingen i Sri Lanka där människo-

Johan Sangborn, stf chefsjurist och 
ansvarig för internationella frågor



35

■ internationellt

rättsadvokater hotats till livet, liksom följt de pakis-
tanska statsmakternas hantering av advokater och 
andra företrädare för det pakistanska rättsväsendet. 
Detta är några exempel på hur den internationella 
advokatkåren med gemensamma krafter kan verka 
för att globalt upprätthålla rättsstaten och bevara 
skyddet för mänskliga rättigheter. Ett annat sätt 
är att, som Advokatsamfundet gjorde i december 
2008, underteckna en konvention för världens ad-
vokater till stöd för och samarbete kring rollen som 
väktare för grundläggande och mänskliga rättighe-
ter (the Convention Lawyers of the World). 

Nedan presenteras kortfattat några av de interna-
tionella organ i och genom vilka Advokatsamfun-
det verkar internationellt för att främja sina med-
lemmars yrkesintressen. Arbetet inom CCBE och 
ILAC (International Legal Assistance Consortium) 
presenteras något utförligare. Vidare görs några 
nedslag i det gångna årets internationella arbete.

chief executives of european 

bar associations (ceeba)

CEEBA (Chief Executives of European Bar As-
sociations) är en sammanslutning bestående av 
generalsekreterare i europeiska advokatorganisa-
tioner. I dag ingår företrädare för 20 nationella 
advokatorganisationer samt CCBE:s generalse-
kreterare i CEEBA. Arbetet för att involvera även 
de baltiska staterna har under föregående år varit 
framgångsrikt, genom att såväl Estland som Li-
tauen numera finns representerade. Generalsekrete-
raren för Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg, 
är sedan hösten 2005 ordförande i organisationen. 
Generalsekreterarna samlas årligen för att diskutera 
frågor av vikt för advokatsamfunden och deras 
medlemmar. Överväganden görs då också i fråga 
om gemensamma strategier för att möta nya utma-
ningar skapade av europeiska lagstiftningsinitiativ. 
De problem som de europeiska advokatorganisa-
tionerna ställs inför är i allmänhet desamma, trots 
de olika förutsättningar som advokater nationellt 
verkar under i dagens Europa. Av detta följer också 
att behovet av samordning, informations- och 
erfarenhetsutbyte och diskussioner i övrigt är påfal-
lande stort och värdefullt. Det 49:e  CEEBA-mötet 
arrangerades av det cypriotiska advokatsamfundet 
och hölls i september 2008 på Cypern. På agendan 
stod bland annat frågor om en konkurrensutsatt 
juridisk tjänstemarknad, den ekonomiska krisens 
effekter för Europas advokater och visioner för 
framtiden.

IILACE, International Institute of Law Asso-
ciation Chief Executives. IILACE kan förenklat 
beskrivas som en internationell motsvarighet till 
sammanslutningen för europeiska generalsekrete-

rare CEEBA. 2008 firade organisationen 10-årsju-
bileum i Windhoek, Namibia. Advokatsamfundets 
generalsekreterare deltog och talade under temat 
”Worldwide Review of the Profession – Compe-
tition and regulatory Developments”, varvid hon 
särskilt berörde effekterna för advokater av den allt 
öppnare, mer avreglerade och konkurrensutsatta 
juridiska tjänstemarknaden i ljuset av för advo-
katkåren styrande grundläggande etiska regler och 
kärnprinciper.

Genom medlemskapet i CEEBA och IILACE 
samt de nära och goda relationer som råder mellan 
medlemmarna är det möjligt för advokatorga-
nisationerna att gemensamt och proaktivt möta 
framtidens utmaningar.

international bar association (iba)

IBA (International Bar Association) är den världs-
ledande organisationen för advokatorganisationer 
och enskilda advokater och jurister från hela 
världen. IBA består av drygt 30 000 individuella 
medlemmar och ca 200 advokatorganisationer och 
andra juridiska organisationer. Sveriges advokat-
samfund är medlem i IBA och generalsekreteraren 
Anne Ramberg har fram till oktober 2008 ingått 
i dess Management Board. Anne Ramberg ingår 
även i styrelsen för IBA:s Human Rights Institute 
och har nyligen utnämnts till en av två ordföran-
den i IBA:s särskilda organ för rättssäkerhetsfrågor 
(Co Chair of the IBA Rule of Law Action Group). 

Inom IBA bör också särskilt framhållas det arbete 
som utförs inom the Bar Issues Commission, BIC. 
Denna kommission stödjer på olika sätt de nationel-
la advokatorganisationernas intressen och aktiviteter.

I maj 2008 hölls också det tredje årliga IBA Bar 
Leaders’ Conference. På dagordningen stod frågor 
som rättssäkerhet, komplikationer i fråga om kli-
entprivilegier och sekretess vid gränsöverskridande 
verksamheter, kompetenshöjande åtgärder för 
advokatkårerna i utvecklingsländer samt religio-
nens inflytande över rättsordningar och advokaters 
verksamhet. Den stora årliga IBA-konferensen hölls 
i oktober förra året i Buenos Aires. Under konfe-
rensen hölls seminarier, diskussioner och föredrag 
i frågor rörande allt från rättsstatliga grundvärden, 
rättssäkerhet och mänskliga rättigheter till yrkesin-
tressen och materiell rätt inom vitt skilda rättsområ-
den. För ytterligare information om organisationen 
IBA och dess verksamhet, se www.ibanet.org.

nordiskt samarbete 

Sedan länge pågår ett nära samarbete mellan de 
nordiska advokatorganisationerna. Generalsekre-
terarna i de nordiska advokatsamfunden träffas två 
gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. ❱❱❱
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I april 2008 sammanstrålade de nordiska presidi-
erna (ordförande, vice ordförande och generalse-
kreterare) i Reykjavik för att utbyta erfarenheter 
och diskutera framtiden. För första gången deltog 
även presidierna för de estländska och de litauiska 
advokatsamfunden i ett nordiskt presidiemöte. 
Detta är positivt med hänsyn till vikten av att 
stärka relationerna och samarbetet med advokator-
ganisationerna även i dessa grannländer. Vid mötet 
diskuterades bland annat den konkurrensutsatta 
juridiska tjänstemarknaden, dess effekter på med-
borgarna och advokatsamfundens oberoende.

övrigt om det internationella arbetet

Förutom de ovan nämnda organisationerna är 
Sveriges advokatsamfund medlem i Association 
Internationale des Jeunes Avocats (AIJA). AIJA är 
en organisation för yngre advokater genom vilken 
advokater i början på sin karriär för framtiden kan 
knyta såväl personliga kontakter med kollegor som 
nyttiga affärskontakter. AIJA:s ordförande är advo-
katen Pär Remnelid. Advokatsamfundet är också 
medlem i Union Internationale des Avocats (UIA).

Sveriges advokatsamfund är sedan 2006 med-
lem i det inom europeiska unionen upprättade 
europeiska rättsliga nätverket på privaträttens 
område (European Judicial Network, EJN). Detta 
nätverk består av de nationella ministerierna och de 
myndigheter som i varje medlemsland inom den 
europeiska unionen ansvarar för det rättsliga sam-
arbetet på privaträttens område. Genom arbetet 
kan Advokatsamfundet och dess medlemmar få del 
av den information och de internationella kon-
taktytor som nätverket tillhandahåller. Nätverket 
kan få del av Sveriges advokatsamfunds och den 
svenska advokatkårens uppfattning om kommande 
och erfarenhet av antagen gemenskapslagstiftning. 

Advokatsamfundet ingår sedan 2007 även i Justi-
tiedepartementets samordningsgrupp för straff-
rättsligt samarbete, vilket möjliggör för samfundet 
att på ett tidigt stadium ta del av och lämna syn-
punkter på även den straffrättsliga lagstiftningen 
både nationellt och inom den Europeiska unionen. 
Detta har varit särskilt värdefullt under sista delen 
av 2008 då agendan för det svenska ordförandeska-
pet i EU har tagit form. Det svenska ordförande-
skapet kommer att ha den för advokater så viktiga 
frågan om processuella rättigheter högt upp på 
agendan. Mot bakgrund av den hittills rådande 
slagsidan för lagstiftning för en effektiv brottsbe-
kämpning, är frågor om processuella rättigheter 
och andra rättssäkerhetsgarantier av yttersta vikt 
och särskilt sedan till och med Europaparlamentet 
genom en resolution slagit fast att det finns en rad 
brister i upprätthållandet av grundläggande rät-

tigheter när det gäller kampen mot terrorism och 
annan grov brottslighet

internationella besök

New York State Bar i Stockholm
I september 2008 höll New York State Bar Associa-
tion en konferens rörande globaliseringens effekter 
på de nationella rättssystemen i fråga om harmoni-
sering med mera i Stockholm. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg inledde konfe-
rensen med ett anförande rörande advokatyrket 
och rättssäkerhet.

Advokatsamfundet tar årligen emot ett stort antal 
internationella delegationer, enskilda företrädare 
för utländska rättsväsenden och andra besökare. 
Utöver delegationer från utländska ministerier och 
domstolar, besöktes samfundet under 2008 exem-
pelvis av följande. 

Raoul Wallenberg Institutet och utländska advokater – 
mänskliga rättigheter
I januari 2008 besökte ett tjugotal verksamma ad-
vokater från världens alla hörn Advokatsamfundet. 

Svenska Helsingforskommittén
Inom ramen för Svenska Helsingforskommitténs 
arbete besöktes Advokatsamfundet också i januari 
2008 av professor Marek Safjan, tidigare president i 
polska författningsdomstolen. Vid mötet diskute-
rades frågor rörande lagprövning, författningsdom-
stolar och andra grundlagsfrågor.

Företrädare för indiska advokatbyråer
I juni 2008 besökte företrädare för några av de större 
indiska affärsjuridiska byråerna Advokatsamfundet.

EU Kommissionen och the Institute for European 
Studies (IEE) of the Brussels University 
I oktober 2008 besöktes Advokatsamfundet av 
Kommissionen och företrädare för Institutet för 
europeiska studier för att diskutera det svenska 
samfundets uppfattning kring tillämpningen 
av ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas 
rättsordningar inom ramen för den europeiska 
straffprocessen. 

nedslag i det internationella arbetet 2008

Advokatsamfundets medverkan för att skapa 
ett nationellt advokatsamfund i Vietnam
SIDA och dess danska motsvarighet Danida har 
under lång tid verkat för förbättrad rättssäkerhet i 
Vietnam. Under föregående år intensifierades också 
arbetet för att skapa ett nationellt advokatsamfund 
i Vietnam. ■

■ internationellt

❱❱❱
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■ internationellt

❱❱❱

genomförande av det 

tredje penningtvättsdirektivet

Direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra 
att det finansiella systemet används för penning-
tvätt och finansiering av terrorism, det så kallade 
tredje penningtvättsdirektivet, skulle ha varit 
implementerat i medlemsstaterna den 15 december 
2007. I Sverige har dock beredningsarbetet för att 
genomföra direktivet pågått under hela 2008. Re-
geringen överlämnade så sent som den 13 november 
2008 proposition 2008/09:70 Genomförande av 
tredje penningtvättsdirektivet till riksdagen med 
förslag om ikraftträdande av den nya lagstiftningen 
den 15 mars 2009. Samfundet har aktivt deltagit 
i genomförandearbetet och har på flera sätt och i 
många olika sammanhang pekat på lagstiftningens 
oförenlighet med advokatkårens grundläggande 
och lagstadgade yrkesplikter. Glädjande är att advo-
kater i förarbetena har lyfts fram som en särpräglad 
yrkeskår för vilken särskilda regler skall gälla i vissa 
avseenden. Trots detta innebär dock den nya lag-
stiftningen en rad problem för advokater utifrån ett 
advokatetiskt perspektiv. Positivt är att det nu finns 
en uttömmande uppräkning av de fall då advokater 
omfattas av lagstiftningen. Det rör sig om utpräg-
lade penning-, fastighets- och företagstransaktioner 
för klients räkning. Advokater omfattas därmed 

bara av lagstiftningen när det är fråga om penning-
transaktioner och kontohantering. Genom den nya 
lagstiftningen införs även flexiblare och i många fall 
skärpta krav på klientkontroll. Advokaten kommer 
med den nya lagstiftningen ha att utifrån ett så kal-
lat riskbaserat synsätt erhålla tillräcklig kundkän-
nedom innan han eller hon tar ett advokatuppdrag. 
Advokatens skyldigheter skärps dessvärre markant. 
Detta sker dels genom att den tidigare så kallade 
24-timmarsfristen, efter vilken en advokat haft rätt 
och enligt advokatetiska regler en skyldighet, att 
informera klienten om att rapportering enligt pen-
ningtvättslagstiftningen skett avskaffas och ersätts 
av ett totalt meddelandeförbud, dels genom att 
advokater enligt den nya lagstiftningen även utan 
egen rapportering på finanspolisens begäran har 
att lämna uppgifter till polisen. Advokatsamfundet 
avgav remissyttrande över betänkandet Genom-
förande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 
2007:23). I detta betänkande lämnades dock inga 
förslag om utökade möjligheter för finanspolisen 
att begära uppgifter från de aktörer som omfattas 
av penningtvättsdirektivet. I den fortsatta bered-
ningsprocessen och slutligt i regeringens proposi-
tion, har dock regeringen – utan remittering eller 
annan form av extern beredningsåtgärd – föreslagit 
att bland annat advokater, på begäran av finans-

Lagstiftningsarbetet inom 
den Europeiska unionen
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■ internationellt

❱❱❱ polisen och utan föregående rapportering, utan 
dröjsmål skall lämna alla uppgifter som behövs för 
en utredning om penningtvätt eller finansiering 
av terrorism. Uppgiftsskyldigheten för advokater 
har därmed kraftigt utvidgats utan att frågan varit 
föremål för beredning utanför regeringskansliet. 
Eftersom det av lagrådsremissen – direkt felaktigt 
– dessutom anges att utredningens förslag överens-
stämmer i huvudsak med regeringens, har heller 
inte lagrådet haft möjlighet att utöva sin gran-
skande uppgift på ett fullgott sätt i detta avseende. 
De skäl som i propositionen anförs för den mycket 
långtgående förändringen i fråga om uppgifts-
skyldighet är i huvudsak grundade på finanspoli-
sens egen uppfattning om behovet av åtgärder för 
att öka effektiviteten av dess brottsbekämpning. 
Genomförandelagstiftningen går i materiellt 
hänseende dessutom längre än direktivet kräver. 
Mot bakgrund av att den av regeringen föreslagna 
utvidgade uppgiftsskyldigheten och den föregående 
så kallade frågerätten för finanspolisen inte direkt 
kan anses följa av direktivet, och då frågan inte hel-
ler varit föremål för remittering, har Advokatsam-
fundet ansett att det saknats såväl tillräckliga skäl 
som erforderligt beredningsunderlag för att föreslå 
den lagändring som regeringen beslutat om. Även 
oavsett tolkningen av direktivbestämmelsen är det 
mycket anmärkningsvärt att en sådan lagändring 
görs utan att erforderligt beredningsunderlag 
inhämtats och då särskilt beträffande advokater 
utifrån den särskilda ställning som advokaterna har 
i rättssamhället och i förhållande till sina klienter, 
något som regeringen själv understrukit. Den nu 
ifrågavarande utvidgade uppgiftsskyldigheten för 
advokater utgör ett uppenbart intrång i såväl den 
lagskyddade tystnadsplikten som advokatens loja-
litetsplikt gentemot klienten. Advokater är enligt 
vad som följer av rättegångsbalken förhindrade 
att lämna uppgifter i enlighet med den utvidgade 
uppgiftsskyldigheten i den nya penningtvättslag-
stiftningen. Advokatsamfundet har därför gett 
Sveriges advokater riktlinjer för hur de bör förfara 
i en situation då finanspolisen, utan att advokaten 
själv funnit anledning till misstanke om penning-
tvätt, begär uppgifter om en klient eller en viss 
transaktion. Att en advokat genom den nya lagstift-
ningen fått en långt längre gående angivarskyldig-
het gentemot den klient i förhållande till vilken 
advokaten såväl enligt lag som advokatetiska regler 
har en tystnadsplikt och ovillkorlig lojalitetsplikt, 
är mot angiven bakgrund ytterst allvarligt. 

Dessa synpunkter har Advokatsamfundet i skri-
velse den 19 december 2008 framfört till Finansde-
partementet. Mot denna bakgrund har Advokat-
samfundet också inför Justitieutskottet hemställt 

att riksdagen avslår den av regeringen föreslagna 
utökade uppgiftsskyldigheten för advokater. Utöver 
dessa förändringar innebär den nya penningtvätts-
lagstiftningen även att kraven på efterlevnad av 
lagstiftningen ökar. Advokatbyråer åläggs en skyl-
dighet att ombesörja att de utifrån den egna verk-
samheten har väl fungerande och effektiva rutiner 
för identifiering av klienter, granskning av uppdrag 
och rapportering av klienter. Även Advokatsamfun-
dets operativa tillsynsansvar blir mer omfattande, 
även om Advokatsamfundet genom den svenska 
lagstiftningen inte åläggs en sådan rapporterings-
plikt som många andra advokatorganisationer i 
Europa nu ställts inför.  

genomförande av tjänstedirektivet

Arbetet med att genomföra direktiv 2006/123/
EG om tjänster på den inre marknaden, det så 
kallade tjänstedirektivet, har intensifierats under 
2008. Advokatsamfundet har aktivt deltagit i den 
nationella beredningsprocessen och har tillställt 
såväl Justitiedepartementet som Utrikesdeparte-
mentet sin syn på hur direktivet bör implementeras 
utifrån ett advokatperspektiv. Advokatsamfundet 
har nyligen också yttrat sig över den departements-
promemoria om genomförande av tjänstedirektivet 
som Utrikesdepartementet under oktober 2008 
remitterade. Advokatsamfundet angav att det, i 
huvudsak, inte fanns någon erinran mot förslagen i 
promemorian. Utgångspunkten för denna hållning 
är att tjänstedirektivet är subsidiärt i förhållande till 
för advokatverksamhet redan gällande så kallade 
sektorsdirektiv. Med hänsyn härtill och mot bak-
grund av det förhållandet att det i Sverige varken 
krävs att juridiska tjänster tillhandahållas av advo-
kater (avsaknad av advokattvång) eller råder något 
monopol för advokater i fråga om tillhandahål-
lande av juridiska tjänster, har samfundet gjort be-
dömningen att såväl etablerad advokatverksamhet 
som tillfälliga advokattjänster även fortsättningsvis 
kommer att kunna utövas utan några större föränd-
ringar i förhållande till den i dag i Sverige väl fung-
erande marknaden för juridiska tjänster tillhanda-
hållna av advokater. Direktivet kommer dock få en 
rad praktiska effekter för advokater, främst i fråga 
om uppgiftsskyldighet i förhållande till klienter. 
Även om Advokatsamfundet genom införande av 
en prisupplysningsregel i det nya etiska regelverket 
(VRGA 4.1.4) tagit höjd för effekterna av tjänste-
direktivet, kommer Advokatsamfundet – på samma 
sätt som skett och som kommer att ske i fråga om 
penningtvättslagstiftningen – att ta fram en särskild 
vägledning för sina ledamöter när det står klart hur 
lagstiftningen som kommer att genomföra direk-
tivet slutligt kommer att se ut. ■



39

■ ccBe

Fokus på rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter

Conseil des Barreaux de l’Union 
européenne, CCBE eller 
Rådet för Advokatsamfunden 

i den Europeiska unionen är en sam-
arbetsorganisation mellan advokat-
samfunden i EU samt i det Europeiska 
Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. 
Genom sina medlemsorganisationer 
representerar CCBE cirka 700 000 
europeiska advokater.

Den svenska delegationen till CCBE 
består av advokat Johan Coyet, (Head 
of Delegation), Advokatsamfundets 
ordförande Tomas Nilsson och gene-
ralsekreterare Anne Ramberg, samt 
Advokatsamfundets stf chefsjurist 
Johan Sangborn.

till ccbe:s syften hör att på europeisk 
och internationell nivå företräda sina 
medlemmar i alla frågor av gemensamt 
intresse rörande utövande av advo-
katyrket, att företräda medlemmarna 
inför institutionerna inom EU och 
EES i ärenden av gränsöverskridande 
natur samt att bevaka respekten för 
grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheter, däribland rätten till dom-
stolsprövning. CCBE har stor bety-
delse som språkrör för den europeiska 
advokatkåren med andra möjligheter 
än nationella advokatsamfund att få 
gehör för sina ståndpunkter.

Den löpande verksamheten inom 
CCBE bedrivs i en Ständig Kommitté 
som består av samtliga nationella 
delegationer och som möts sex till tio 
gånger per år, oftast i Bryssel. Beslut 
i viktigare angelägenheter fattas av 
CCBE:s högsta beslutande organ, 
Plenarmötet, som brukar samlas två 
gånger per år. Arbetet i CCBE leds av 
en ordförande som väljs för en period 
av ett år. Ordförande år 2008 var Péter 
Köves från Ungern som för år 2009 
efterträtts av Anne Birgitta Gammel-
jord från Danmark.

De frågor som behandlas av den 
Ständiga Kommittén och Plenarmötet, 

bereds antingen av CCBE:s sekretariat 
i Bryssel eller inom kommittéer och 
arbetsgrupper som tillsätts efter behov.

CCBE:s verksamhet under år 2008 
präglades liksom under år 2007 i hög 
grad av frågor rörande rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter. Det råder 
stor enighet inom CCBE 
om att fokus på dessa 
frågor måste förstärkas 
även om det, på grund 
av CCBE:s begränsade 
resurser, troligen kommer 
att innebära att CCBE:s 
möjligheter att i samma 
utsträckning som hit-
tills hantera remisser i 
allehanda materiella EG-
rättsliga frågor påverkas.   

ccbe:s årliga pris för 
främjande av mänskliga 
rättigheter (CCBE Human Rights 
Award) delades mellan den kinesiske 
människorättsadvokaten Li Heping 
och den grupp av advokater som 
företrädde de åtalade för terrorbomb-
ningarna i Madrid den 11 mars 2004. 
Att priset, trots att det bara var andra 
gången det utdelades, redan tillmäts 
betydelse bekräftades på ett uppse-
endeväckande sätt när de kinesiska 
myndigheterna hindrade Li Heping 
från att lämna Kina när han skulle resa 
till Bryssel för att motta priset.

Bland andra frågor som CCBE 
behandlat under året kan följande 
nämnas:

Tack vare CCBE:s engagemang i 
frågan kom kommissionens numera 
antagna regelverk avseende lobbying i 
förhållande till EU:s institutioner att 
innehålla ett undantag som innebär 
att ”typisk” advokatverksamhet faller 
utanför lobbyingbegreppet och således 
inte omfattas av regelverket.

I likhet med den Europeiska Unio-
nen har CCBE en längre tid arbetat 
med en översyn av sina stadgar i syfte 

att anpassa såväl arbetsformer som be-
slutsfattande till den kraftiga ökningen 
av antalet medlemmar. Den särskilda 
arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet 
presenterade i slutet av året en vitbok 
innehållande ett antal olika förslag 
som under innevarande år kommer att 

bli föremål för vidare dis-
kussioner i den Ständiga 
Kommittén.

 Ett annat område i 
vilket CCBE blir alltmer 
engagerat är det arbete 
som pågår inom EU med 
att utveckla en europe-
isk strategi för så kallad 
E-juridik, det vill säga 
väsentligen ett införlivan-
de av information- och 
kommunikationsteknik 
i den rättsliga förvalt-
ningen för att effektivisera 

rättsväsendet och bidra till rationellare 
förfaranden och lägre kostnader. Ut-
vecklingen av E-juridik inom EU rym-
mer en mängd olika frågor som bland 
annat rör såväl försvararuppdraget som 
rättssäkerhetsaspekter. Det är därför en 
viktig uppgift för CCBE att bevaka ut-
vecklingen inom området och att avge 
yttranden när så bedöms befogat.

andra viktiga uppgifter för CCBE är att 
vara ett forum för diskussioner mellan 
olika europeiska advokatorganisatio-
ner och att främja utvecklingen av 
obundna nationella advokatsamfund. 
CCBE har därför en positiv inställning 
till ansökningar av observatörsstatus 
från europeiska advokatorganisationer 
utanför EU. För sådan status krävs 
att en organisation som ansöker skall 
företräda hela yrkeskåren i landet, att 
organisationen har antagit CCBE:s 
etiska regelverk, att landet ifråga har 
ratificerat Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna samt att 
organisationen betalar den stipulerade 
årsavgiften. ■

Johan Coyet, chef för den 
svenska delegationen till 
CCBE
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ILAC konsoliderar sin verksamhet
och förstärker samarbetet med FN
international legal 

assistance consortium (ilac)

ILAC organiserade vid utgången av 2008 mer än 
40 internationella, regionala och nationella sam-
manslutningar av domare, åklagare, advokater och 
akademiker, som har gått samman för att hjälpa till 
att bygga upp rättssystem i konfliktdrabbade länder. 
ILAC:s medlemsorganisationer representerar mer 
än 3 miljoner jurister över hela världen. Sveriges 
advokatsamfund är en av ILAC:s fyra grundarorga-
nisationer, tillsammans med International Bar As-
sociation, Union Internationale des Avocats och In-
ternational Commission of Jurists. Anne Ramberg 
är sedan starten 2002 ledamot i ILAC:s styrelse, där 
hon representerar både Sveriges advokatsamfund 
och Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, och 
dessutom är konsortiets skattmästare. ILAC har sitt 
huvudkontor i Stockholm. Vid utgången av 2008 
hade ILAC dessutom kontor i London, Bryssel, 
Washington, Lusaka, Monrovia och Port-au-Prince.

ilac har under 2008 byggt vidare på projekt i Afgha-
nistan, Algeriet, Haiti, Irak, Liberia och Palestina. 
Vidare har ILAC och International Bar Associa-
tion, på inbjudan av regeringen i Demokratiska 
Republiken Kongo och FN:s förvaltning i landet, 
i oktober 2008 besökt Kongo för att förbereda 
programmet för en större delegation av interna-
tionella experter från ILAC:s och IBA:s medlems-
organisationer som kommer att besöka landet i 
februari 2009. Meningen är att delegationen ska 
utarbeta förslag till projekt som ska kunna bidra till 
återuppbyggnaden av Kongos rättssystem. 

I Afghanistan har under 2008 en milstolpe pas-
serats i det projekt som drogs igång 2003 på ILAC:s 
initiativ med målsättningen att skapa ett oberoende 
advokatväsende. Genomförandet av projektet har 
letts av International Bar Association (IBA) med 
finansiellt stöd från den svenska regeringen. Det 
hittills viktigaste steget i detta projekt togs den 30 
juli 2008 med den officiella invigningen av The 
Independent Afghan Bar Association. Både ILAC:s 

ordförande Paul Hoddinott och IBA:s president 
Fernando Pombo var närvande vid invigningen. 
Det nybildade afghanska advokatsamfundet har 
omkring fyrahundra ledamöter från hela landet.  
För första gången har nu Afghanistan ett obero-
ende advokatsamfund som kan spela rollen som 
en motvikt till regering och domstolar när det 
gäller att främja rättsstaten och skydda mänskliga 
rättigheter. 

ILAC:s tidigare program i Irak, som har finansie-
rats av Sverige, Storbritannien och UN Office on 
Drugs and Crime (UNODC), har huvudsakligen 
avsett vidareutbildning av domare och åklagare. 
UN Democracy Fund har i augusti 2008 beviljat 
ILAC finansiellt stöd för att även utbilda advoka-
ter. Den första kursen för irakiska advokater kom-
mer att hållas i Prag i slutet av mars 2009. Kursen 
kommer att arrangeras i samarbete mellan ILAC, 
IBA och det japanska advokatsamfundet, som är en 
ny partner i detta sammanhang.

ilac:s verksamhet i Haiti har i huvudsak varit inrik-
tad på att bygga upp ett nätverk av rättshjälpskon-
tor på landsbygden. Vid utgången av 2008 fanns 
det nio sådana kontor. Varje kontor består av två 
advokater och tio ”notarier”, som kostnadsfritt ger 
den fattiga landsbygdsbefolkningen råd och biträde 
i juridiska frågor. På detta sätt kan nu människor, 
som tidigare varit helt rättslösa, få möjlighet att till 
exempel formalisera sina familjeförhållanden och 
sin äganderätt och få juridiskt biträde i brottmål. 
Verksamheten leds och samordnas av ILAC:s 
lokalkontor i huvudstaden Port-au-Prince. All 
personal utom chefen för ILAC:s kontor är från 
Haiti. Totalt sysselsätter ILAC-program i Haiti 120 
personer.  Verksamheten drivs i nära samarbete 
med den lokala FN-administrationen, som bland 
annat bidrar med personal till lokalkontoret. Rätts-
hjälpsprogrammet har blivit mycket uppskattat och 
Haitis regering har beslutat att under en övergångs-
period på fem år successivt överta finansieringen av 
programmet. Hittills har programmet finansierats 

■ ilac
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■ ilac

med svenska pengar från Sida. Detta stöd kommer 
dock att upphöra under 2009 och förhandlingar 
pågår med Sidas kanadensiska motsvarighet om ett 
övertagande av finansieringen. 

ILAC har också fortsatt sitt samarbete med EU:s 
kommission för att bekämpa terrorism, COTER.  
I juni 2008 genomförde ILAC:s medlemsorganisa-
tion Magna Carta (som är knuten till den juridiska 
fakulteten vid l´Université Libre de Bruxelles) i 
Algeriets huvudstad Alger en utbildning i det in-
ternationella juridiska regelverket för bekämpande 
av terrorism för algeriska domare, åklagare och re-
geringstjänstemän. Utbildningen betonade särskilt 
vikten av att respektera grundläggande rättigheter 
även i denna typ av processer. I november 2008 
arrangerade Magna Carta/ILAC ett  seminarium 
i Bryssel, där domare från Algeriet och EU-länder 
diskuterade olika möjligheter att förbättra det 
juridiska samarbetet för att bekämpa terrorism. 
Samma typ av utbildning har tidigare genomförts i 
Marocko. ILAC:s samarbete med COTER bekos-
tas av det svenka utrikesdepartementet.

i slutet av 2007 tillsatte presidenten i Liberias 
Högsta Domstol en kommission för att planera 
och etablera ett institut för fortbildning av domare, 
åklagare och advokater.  ILAC:s representant i 
Liberia ingår i denna kommission och som en 
del i det förberedande arbetet arrangerade ILAC i 
februari 2008 en studieresa till USA för en treman-
nagrupp bestående av kommissionens ordförande, 
vice ordförande och ytterligare en ledamot.   Grup-
pen besökte domstolar och olika institutioner och 
organisationer, på både federal och delstatsnivå, 
som erbjuder fortbildning för olika yrkesgrupper 
inom rättssektorn. Resan gav, förutom idéer till det 
blivande institutet i Liberia, också goda kontakter 
för framtiden när det gäller hjälp med olika typer 
av utbildningsprogram. Invigningen av James A.A. 
Pierre Judicial Institute ägde rum i Monrovia i juni 
2008 och i samband med invigningen hölls också 
den första kursen för ett  70- tal domare. ILAC 

deltog i ledningen av kursen och har också under 
året utarbetat en så kallad Benchbook som används 
både som kurslitteratur och handbok för domare 
i deras dagliga arbete. Även kursverksamheten 
för åklagare, som startade 2007, har fortsatt och 
en kurs per kvartal genomfördes i Liberias olika 
provinser under 2008.

Det samarbetsprojekt som Sveriges advokatsam-
fund, IBA och ILAC inledde med det palestinska 
advokatsamfundet under 2006, och där en kurs i 
mänskliga rättigheter kunde genomföras i början 
av 2007, har tyvärr inte kun-
nat fullföljas under 2008. Den 
palestinska splittringen mellan 
Västbanken och Gaza och politise-
ringen av det palestinska rätts-
systemet, inklusive det palestinska 
advokatsamfundet, har hittills 
omöjliggjort meningsfulla insatser. 
ILAC fortsätter dialogen med 
olika företrädare för rättssektorn 
och avvaktar utvecklingen.   

ilac har under 2008 också vidareut-
vecklat det tematiska projektet med 
att på olika sätt försöka förbättra 
kvinnors tillgång till, och deltagande i, rättssektorn 
i länder efter krig och konflikt. Förutom att ILAC 
arbetar generellt med frågan i de länder där vi har 
program, har vi också fortsatt samarbetet med FN:s 
utvecklingsfond för kvinnor, UNIFEM, i  ett pro-
jekt som har fått namnet  Partnership for Gender 
Justice. Årets stora aktivitet inom ramen för detta 
partnerskap var arrangerandet av en konferens i 
Ghana i oktober 2008. Konferensen, där Ghanas 
Högsta Domstol stod för värdskapet, arrangerades 
av ILAC, UNIFEM, UNDP, Brandeis University 
och International Association of Women Judges 
under temat ”the Role of the Judiciary in Pro-
moting Gender Justice in Africa”. Domare från 
24 olika afrikanska länder deltog i konferensen 
tillsammans med internationell expertis. ■

Christian Åhlund, general-
sekreterare ILAC

ILAC konsoliderar sin verksamhet
och förstärker samarbetet med FN
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kostnadsfri utbildning

Under hösten 2008 lanserade Advokatsamfundet ett 
omfattande program med kostnadsfri utbildning för 
alla advokater och biträdande jurister på advokat-
byrå. Ett 50-tal kurser och seminarier, som samlade 
nära 1 000 deltagare, genomfördes på fem orter: 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Sunds-
vall. Ämnena var advokatetik, riskhantering, stress-
hantering, klientpsykologi, ledarskap, mentorskap, 
och penningtvättslagen. Kursinnehållet var på olika 
sätt anpassat till advokatverksamhet, och kursle-
darna berättar om många givande diskussioner med 
deltagarna. Föreläsarna var advokater, psykologer, 
försäkringsjurister, konsulter inom ledarskap, och 
andra experter. Satsningen på kostnadsfri utbild-
ning fortsätter i mindre skala under 2009.

fortbildning

Under året genomförde Advokatsamfundet 38 
öppna kurser, seminarier och konferenser med 

omkring 1 600 deltagare. Till de mest 
välbesökta arrangemangen hörde kon-
ferensen Rakel om kvinnligt ledarskap 
inom advokatkåren och rättsväsendet, 
konferensen Personskadereglering 
(i samarbete med Försäkringsför-
bundet), kurserna En modernare 
rättegång – tvistemål och brottmål, 
seminariet Att sälja advokattjänster, 
och Brottmålskurs I och II. Särskilda 
satsningar – med kurser i Stockholm, 
Göteborg och Malmö – gjordes på 
utbildning om rättegångsreformen 
En modernare rättegång i samband 

med ny lagstiftning november 2008, och på flera 
seminarier om Asylprocessen. 

nordic lawyers academy

Sedan 2004 samarbetar de nordiska advokatsam-
fundens utbildningsenheter i Nordic Lawyers 
Academy (www.nordiclawyersacademy.com). 
Med gemensam planering arrangeras seminarier 

och konferenser med program och föreläsare på 
internationell nivå – arrangemang som varje enskilt 
samfund normalt inte har tillräcklig målgrupp för. 
Utbildningarna riktar sig i första hand till advoka-
ter och jurister i de nordiska länderna. Föreläsning-
arna sker på något av de nordiska språken eller på 
engelska. Under 2008 genomförde Nordic Lawyers 
Academy för tredje gången ett seminarium om 
Drift av advokatverksamhet i Norden, denna gång 
på ett fartyg på Hurtigruten i Norge, samt det nya 
seminariet Internationell skatterätt i Stenungsund.

advokatexamen

Advokatsamfundets obligatoriska utbildning för 
blivande advokater är uppdelad på tre delkurser på 
vardera två och en halv dag. Kurserna utgör för-
beredande utbildning inför advokatexamen inom 
områden som är av särskild betydelse för advokat-
verksamhet.

Under året deltog 907 personer i advokatexa-
mens tre delkurser på Fågelbrohus på Värmdö, 
varav 448 kvinnor och 459 män. Totalt genomför-
des 30 kurstillfällen under året, 10 per delkurs. På 
kurserna föreläste ett 30-tal kursledare och ett 10-tal 
gästföreläsare i advokatetik, förberedelse inför och 
förhandling i domstol, klientpsykologi, medieträ-
ning, affärsplanering, rådgivaransvaret, europarätt, 
retorik, med flera ämnen. De tre delkurserna leder 
fram till en obligatorisk advokatexamen, som 
Advokatsamfundet normalt genomför fyra gånger 
per år. En muntlig examen prövar framför allt 
examinandens förmåga att hantera en rådgivnings-
situation. Här uppmärksammas särskilt advokat-
etiska frågor såsom god advokatsed och bokförings-
reglementet. 

Under året examinerades 258 personer, varav 141 
män och 117 kvinnor. Av dessa underkändes 23 
personer, 6 män och 17 kvinnor. Advokatsamfun-
dets utbildningsnämnd prövade två överklaganden 
avseende beslut om underkännande, båda lämna-
des oförändrade. ■

■ utBildning

Advokatsamfundets
utbildningsverksamhet

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 
29 augusti 2008 att revidera riktlinjerna för 
professionell vidareutbildning av advokater. 
Styrelsen hade inför beslutet hört avdel-
ningarna i frågan.

Från och med 2009 ska varje advokat 

fullgöra minst 18 timmars professionell 
vidareutbildning varje år. Till detta kommer 
en möjlighet för advokaten att, om han 
eller hon genomgår mer än 18 timmars 
utbildning under ett kalenderår, föra över 
maximalt 12 timmar av överskjutande tid 

till nästföljande år och tillgodogöra sig 
denna tid som genomgången utbildning det 
året.

Kravet på årlig professionell vidareutbild-
ning infördes år 2004.

utbildningskravet reviderades

Jonas Olbe
utbildningsansvarig
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■ utBildning

Advokatsamfundets
utbildningsverksamhet
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Sedan årsskiftet 2007/2008 är Advo-
katsamfundets samtliga informations- 
och kommunikationsinsatser samlade 
till Advokatens redaktion/samfundets 
informationsavdelning. Här görs och 
leds arbetet med att producera, driva 
och utveckla:

Tidskriften Advokaten•	
Samfundets och tidskriftens •	
webbplatser
Cirkulär och andra utskick till •	
samfundets ledamöter
Pressmeddelanden•	
Advokatsamfundets verksamhets-•	
berättelse
Riktade tematidningar och •	
bilagor
Broschyrer och informationsblad•	

tidskriften advokaten

Tidskriften Advokatens ställning som 
den viktigaste kanalen för kommu-
nikation med samfundets ledamöter 
och andra målgrupper står sig. Under 
året ökade den tryckta upplagan från 
7 400 till 7 800 per nummer. Under 
året tog vi upp en rad olika aktuella 
ämnen i tidskriften. Vi skrev bland 
annat om hoten mot upphovsrätten 
och mediernas växande intresse för 
rättsväsendet och vad det betyder för 
rättssäkerheten. En stor del av det 
redaktionella utrymmet ägnades åt de 
nya vägledande reglerna om god advo-
katsed. Dessutom gjordes en särskild 
etikbilaga med det nya regelverket som 
följde med Advokaten nr 9. 

Flera av tidskriftens nyheter och 
temasatsningar uppmärksammades av 
andra medier som i sin tur ofta gjorde 
egna uppföljningar utifrån Advokatens 
artiklar.

En rad högst läsvärda gästkrönikö-
rer medverkade under 
året i tidskriften. Stefan 
Lindskog, justitieråd 
och tidigare ordförande 
i Advokatsamfundet, 
väckte frågan om det 
inte är dags att diskutera 
frågan om god domarsed. 
Ambassadör Hans Corell, 
tidigare undergeneral-
sekreterare och rättschef 
i FN, skrev om klimat 
och rätt. Regeringsrättens 
ordförande Sten Heck-
scher reflekterade över domstolarnas 
gemensamma uppgift. I samman-
hanget kan vi glädjande notera att de 
tillfrågade nästan undantagslöst tackar 
ja till att skriva och dessutom inte 
sällan med viss stolthet och glädje över 
vad som betraktats som något av ett 
hedersuppdrag.

Flödet av samtal, e-postmeddelan-
den och debattartiklar till redaktionen 
från såväl advokater som andra aktörer 
inom rättsväsendet var stort under 
hela 2008. 

webbplatserna

Advokatsamfundets webbplats är väl-
besökt visar statistiken. De som söker 
information är tydligt nyttoinriktade 

i sina besök på webbplatsen. I topp 
på besöksstatistiken hamnar matrikel-
sökningen, där besökaren kan hitta 
en advokat på en viss ort och med 
viss inriktning. Även informationen 
om Advokatsamfundets utbildningar 

och om de advokatetiska 
reglerna används flitigt.

I genomsnitt har sam-
fundets webbplats 33 000 
besök per månad, och 
11 000 unika besökare 
i månaden. Besökarna 
finns främst i Sverige, 
men många från USA, 
Storbritannien och de 
nordiska länderna hittar 
också till Advokatsam-
fundets webbplats.

Även tidskriften 
Advokaten lockar ett stort antal besök, 
i snitt drygt 7 000 i månaden, och         
5 700 unika besökare. Främsta syftet  
är föga förvånande att leta upp tidigare 
publicerade artiklar. Sedan 2002 lägger 
vi ut hela tidskriften på webbplatsen. 
Under 2008 började vi dessutom även 
lägga ut tidskriften som en Pdf-fil.

personal

För att klara de ökade arbetsuppgif-
terna fick redaktionen/informations-
avdelningen förstärkning med en ny 
journalist och webbredaktör.

Lars Falk med Falk Media AB hade 
sitt första år som ansvarig för annons-
försäljningen på tidskriften Advokaten 
och dess webbplats. ■

■ informationsarBetet

Ny organisation ger
samordningsvinster

årets samtliga gästkrönikörer

Sten Heckscher, Regeringsrättens ordförande, Olof Kleberg, tidigare 
chefredaktör, Kjell Å Modéer, professor i rättshistoria, Stefan Strömberg, 
tidigare rikspolischef, Hans Corell, ambassadör och tidigare undergeneral-
sekreterare och rättschef i FN, Merete Smith, generalsekreterare i norska 
Advokatföreningen/Norges advokatsamfund, Nils Funcke, chefredaktör 
på Riksdag och Departement och mottagare av samfundets journalistpris 
2008, Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen, Stefan 
Lindskog, justitieråd och tidigare ordförande i Advokatsamfundet

tidskriften advokaten/ 
advokatsamfundets 
informationsavdelning

Tom Knutson, chefredaktör, informa-
tionsansvarig på Advokatsamfundet
Ulrika Brandberg, journalist/
webbansvarig
Gabriella Westberg, journalist/
webbredaktör

redaktionsråd

Anne Ramberg
Tom Knutson
André Andersson
Dennis Dicksen
Per E Samuelson
Ulrika Brandberg
Gabriella Westberg

Tom Knutson, chefredaktör 
och informationsansvarig.
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■ juridiska BiBlioteket

Biblioteket har fått
nyrenoverade lokaler
juridiska biblioteket grundades 1935 genom sam-
manslagning av flera mindre boksamlingar. Sedan 
dess har biblioteket vuxit till ett modernt juridiskt 
fackbibliotek som idag omfattar över 50 000 
volymer svensk och utländsk juridisk litteratur med 
tyngdpunkt på svensk och nordisk juridik. 

Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse som enligt 
stadgarna har till ändamål att genom sin verk-
samhet främja rättsvetenskaplig forskning, och 
samlingarna är  tillgängliga för alla som avlagt 
jur. kand.-examen eller studerar vid en juridisk 
fakultet. Besökare består till stor del av advokater, 
biträdande jurister och studenter verksamma i 
Stockholm, men intresset från jurister även utanför 
Stockholm har ökat. Bibliotekets hemsida som 
lanserades i slutet av 2006 har  bidragit till att göra 
biblioteket mer tillgängligt.

Verksamheten vid Juridiska biblioteket har under 
året påverkats av ombyggnads- och renoverings-
arbeten.Under drygt fem månader var bibliote-
ket helt stängt för besökare. Renoveringen som 
påbörjades i slutet av maj blev mer omfattande än 
man tänkt från början och först i slutet av oktober 
öppnade biblioteket igen för besökare. Man har 
bland annat åtgärdat fuktskador i väggar och tak, 
målat om och lagt nytt golv.

den långa stängningen visar sig i årets besöks- och 
lånestatistik. Under 2008 besökte  436 (862) 
personer biblioteket och 493 (843) verk lånades ut. 

Föregående års siffror är angivna inom parentes.
Bibliotekets webbkatalog som är fritt tillgänglig 

på nätet används flitigt och hade 2008 mer än 
dubbelt så många besök jämfört med 2007. Arbete 
pågår fortlöpande med att utveckla och förbättra 
katalogen. 

Den tidigare satsningen på ett nytt funktionellt  
hyllsystem i tidskriftsrummet har gett biblioteket 
bra tillväxtmöjligheter. En ordentlig omflyttning av 
den lite äldre litteraturen som sällan används för att 
få ge bättre plats åt ny påbörjades under året. 

Under år 2008 har Emil Heijnes Stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning  bidragit till verk-
samheten med 350 000 kronor. Gustaf och Calla 
Sandströms Minnesfond har bidragit med 200 000 
kronor. Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har 
stått för personalkostnaderna. 

Som bibliotekarie har Bitte Wölkert tjänstgjort 
under året. ■

stiftelsens styrelse

Den 1 januari tillträdde en ny biblioteksstyrelse. Styrelsen 
som består av fem ledamöter valda av Emil Heijnes 
Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning, Sveriges advo-
katsamfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen 
för utgivande av Svensk Juristtidning, hade under året 
följande sammansättning:
Gertrud Lennander, ordförande, justitieråd
Johnny Herre, professor
Stefan Strömberg, generaldirektör
Anna-Karin Lundin, regeringsrättsråd
Anne Ramberg, generalsekreterare
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■ ekonomisk resumé

2008 i sammanfattning

Omsättningen 2008 i Advokatsam-
fundet-koncernen, alltså samfundet 
plus servicebolaget, var 99 160 tkr, en 
ökning med 2 523 tkr eller 2,6 % jäm-
fört med 2007. Omsättningsökningen 
beror främst på tre faktorer. 

Kursintäkterna ökade under 2008 
med 2 920 tkr trots att samfundet 
samtidigt kunde erbjuda ett stort antal 
kurser och seminarier avgiftsfritt för 
deltagaren till följd av den avsättning 
för ändamålet som gjordes i bokslutet 

2007-12-31. 
Erhållna bidrag 

från Gustaf och Calla 
Sandströms Minnesfond 
ökade under 2008 med 
2 281 tkr jämfört med 
2007. 

Nettotillströmningen 
om 164 stycken verksam-
ma biträdande jurister 
och 99 verksamma 
advokater bidrog också 
till omsättningsökningen 
2008.

Årsavgiften höjdes genom fullmäkti-
ges beslut 2008 med 500 kronor per år 
och advokat, samtidigt som fullmäk-
tige sänkte serviceersättningen med 1 
000 kronor per advokat/jurist och år.

Kostnaderna exklusive finansiella 
och avskrivningar uppgick 2008 i 
koncernen till 93 195 tkr, en ökning 
med 5 154 tkr eller 5,8 % jämfört med 
2007. Kostnadsökningen beror främst 
på premierna i de obligatoriska försäk-
ringarna som 2008 uppgick till 48 718 
tkr, en ökning med 4 501 tkr jämfört 
med 2007. Ökningen förklaras av den 
redan nämnda nettotillströmningen av 
advokater och biträdande jurister samt 

Ett bra år

Jonas Hultgren, 
ekonomichef

även en premiehöjning 2008 med 300 
kronor per individ och år. 

De direkta kostnaderna i kursverk-
samheten ökade med 2 346 tkr till 
följd av ett större kursutbud än tidi-
gare år. Vidare har personalkostnader-
na ökat med 1 038 tkr huvudsakligen 
beroende på att tidigare föräldraledig 
personal, vars tjänster ej varit vikarie-
besatta, återkommit i tjänst under året.

För 2008 utgjorde Advokatsamfun-
dets och servicebolagets årsavgifter och 
serviceersättningar 77,8 % (81,6 %) av 
de totala intäkterna. Kursverksamhe-
tens intäkter utgjorde 14,8 % (13,7 %) 
och intäkter från tidningen Advokaten 
utgjorde 2,0 % (1,8 %). Av kostnaderna 
uppgick försäkringskostnaderna till 
52,3 % (50,2 %) av de totala. Perso-
nalkostnaderna uppgick till 19,4 % 
(20,0 %). Föregående års siffror är 
angivna inom parentes.

projekt

Under 2008 har ett omfattande och 
nödvändigt renoverings- och förbätt-
ringsarbete utförts på samfundets 
fastighet. Inga större renoveringsar-
beten har genomförts sedan fastighe-
ten förvärvades av samfundet 1981. 
Utvändigt har omdränering utförts 
runt hela fasaden, murar mot gran-
nen och gatan har rätats upp samt 
har bergvärmeinstallation utförts. 
Det senare kommer innebära väsent-
ligt sänkta driftskostnader. Vid den 
invändiga renoveringen, som inleddes 
på grund av omfattande mögelan-
grepp, upptäcktes en hel del äldre 
och hälsoskadliga byggnadsmaterial 
som nu bortsanerats. Fastigheten har 
fått delvis nya ytskikt och väsentligt 
förbättrad ventilation inklusive till-
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■ ekonomisk resumé

gång till så kallad passiv kyla tack vare 
bergvärmeinstallationen. Kostnaderna 
för markarbetena har uppgått till 4 373 
tkr, som kunnat direktavskrivas 2008. 
Kostnaderna för arbetena på byggna-
den har uppgått till 12 116 tkr. Efter 
upplösning av befintlig reparations-
fond om 2 500 tkr avskrives resterande 
9 616 tkr planenligt på 50 år. 

Under byggprojektet väcktes idén 
att bygga om det hittills outnyttjade 
garaget till en hörsal för upp emot 85 
sittande gäster. Lokalen får modern 
teknisk utrustning, exempelvis kan 
videokonferenser nu anordnas i egen 
regi. Servicebolaget har varit byggherre 
för hörsalen. Kurser och seminarier 
kan därmed förläggas i egna lokaler till 
väsentligt lägre kostnader. Ombyggna-
tionen till hörsal avskrives planenligt 
på 25 år.

Den avsättning om 2 496 tkr för 
utbildning som gjordes 2007-12-31 
har under 2008 använts till en serie, 
för deltagarna kostnadsfria, hel- och 
halvdagsseminarier. 

Dessa seminarier har i skadeföre-
byggande syfte avhandlat följande 
områden:

Etik och god advokatsed, psykologi 
och stress i advokatyrket, kvalitetsarbe-
te och drift av advokatbyrå, karriärut-
veckling samt lagen om penningtvätt.

Av de avsatta medlen återstår 
2008-12-31 957 tkr varför ett kostnads-
fritt program kommer kunna erbjudas 
även under 2009. 

Bidrag om 4 431 tkr från Gustaf och 
Calla Sandströms Minnesfond har 
bland annat möjliggjort en omfångs-
mässig och kvalitativ höjning av tid-
skriften Advokaten. Ett utbildnings-
projekt i juridisk engelska, kallat Legal 
English, för biträdande jurister har 
genomförts och fallit mycket väl ut. 
Medel till IT-utveckling och informa-
tion liksom till verksamhetsberättelsen 
har också erhållits.
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avgiftsutveckling

Årsavgift och serviceersättning har 
ökat från 4 600 till 14 400 kronor 
under perioden 1987–2008. Avgiftsök-
ningen förklaras av försäkringskostna-
derna. Dessa har under samma period 
ökat från 845 till 9 800 kronor.

Årsavgiften till Sveriges advokat-
samfund, 4 400 kronor, höjdes med 
500 kronor genom fullmäktiges beslut 
2008 efter att ha varit oförändrad de 
senaste sju åren. Avgiften är till täck-
ande av kostnaderna för utgivning av 
tidskriften Advokaten, administration 
av den offentligrättsliga verksamheten, 
kostnader för fullmäktige och det 
internationella samarbetet.

Serviceersättningen till Sveriges 
Advokaters Serviceaktiebolag sänktes 
genom fullmäktiges beslut 2008 med 
1 000 kronor till 10 000 kronor exklu-
sive mervärdesskatt. Huvuddelen avser 
täcka premier för de obligatoriska 
försäkringarna. Resterande belopp av 
serviceersättningen täcker kostnader 
för hemsida, cirkulär med mera.

kostnader för 

advokatförsäkringar

Premier för ansvarsförsäkring och 
förmögenhetsbrottsförsäkring, som 
är obligatoriska, ingår i den service-
ersättning som samtliga verksamma 
ledamöter och biträdande jurister 
erlägger till Sveriges Advokaters Servi-
ceaktiebolag. Kostnaderna för de obli-
gatoriska försäkringarna ökade från 
44,2 Mkr 2007 till 48,7 Mkr 2008, en 
ökning med 4,5 Mkr. Detta beror på 
nettotillströmningen av advokater och 
biträdande jurister samt på att pre-
mien för de obligatoriska försäkring-
arna höjdes 2008 avtalsenligt med 300 
kronor per individ, från 9 500 till 9 800 
kronor. Under 2008 har försäkringen 
upphandlats för en ny treårsperiod och 
premien kommer att sänkas till 7 000 
kronor per individ och år med samma 
premie för de tre åren 2009–2011. 

Advokatsamfundet bedriver ett 
aktivt skadeförebyggande arbete i 
samarbete med försäkringsmäklare och 
försäkringsbolag genom gruppen för 
advokatförsäkringar. ■

❱❱❱

■ ekonomisk resumé
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges advokatsam-
fund avger härmed årsredovisning för år 2008. 

allmänt om verksamheten 

Verksamheten under året beskrives i organisationens verk-
samhetsberättelse för året. 

förslag till disposition av organisationens resultat

Styrelsen och generalsekreteraren föreslår 

att årets resultat   1 061 193
jämte balanserade vinstmedel   10 313 213
tillhopa   11 374 406
balanseras i ny räkning.  
 

Av koncernens fria egna kapital 28 175 444 kronor föreslås 
0 kronor bli överfört till bundna reserver. Organisationens 
resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskaps-
åren framgår av följande resultat- och balansräkningar, noter 
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.

Resultaträkning – koncernen  
 
 Not 2008-01-01 2007-01-01
   –2008-12-31 –2007-12-31
   
Nettoomsättning 2 93 814 282 93 859 808
Övriga rörelseintäkter 3 5 345 637 2 777 438
  99 159 919 96 637 246
   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader 4 74 558 954 67 947 884
Personalkostnader 1 18 635 852 17 597 573
Avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar 6 5 163 021 470 910
Avsättning till utbildning 5 – 2 496 000
  98 357 827 88 512 367
   
Rörelseresultat  802 092 8 124 879
   
Ränteintäkter och liknande

resultatposter  1 332 616 1 244 622
Räntekostnader och liknande

resultatposter  -188 594 -206 197
   
Resultat före boksluts -
dispositioner och skatt  1 946 114 9 163 304
   
Skatt 10 -324 771 -1 737 699
   
Årets resultat  1 621 343 7 425 605

Årsredovisning

■ årsredovisning

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG



50

■ årsredovisning

Balansräkning – koncernen  
 
 Not 2008-12-31 2007-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
  Byggnader och mark 7 15 610 555 6 014 535
  Inventarier 8 1 078 817 591 642
Finansiella anläggningstillgångar   
  Aktier och andelar 9 1 1
Summa anläggningstillgångar  16 689 373 6 606 178
   
Omsättningstillgångar   
Varulager  372 332 368 011
Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar  3 210 173 1 147 754
  Fordringar mot

närstående organisationer  160 046 2 395 135
  Skattefordran  440 287 –
  Latent skattefordran  267 873 698 880
  Övriga fordringar  2 591 092 483 964
  Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter   754 457 1 346 794
   7 796 260 6 440 538
   
Kassa och bank 12 17 628 008 31 355 327
Summa omsättningstillgångar  25 424 268 37 795 865
   
SUMMA TILLGÅNGAR  42 113 641 44 402 043
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    11  
Bundet eget kapital   
  Bundna reserver  2 798 822 3 071 281
Fritt eget kapital   
  Balanserad vinst  26 554 101 18 856 037
  Årets resultat  1 621 343 7 425 605
Summa eget kapital   30 974 266 29 352 923
   
Avsättningar   
Reparationsfond  – 2 500 000
Utbildning 5 956 689 2 496 000
Uppskjuten skatt  874 542 980 498
Summa avsättningar  1 831 231 5 976 498
   
Kortfristiga skulder   
  Leverantörsskulder  4 530 109 3 955 424
  Skulder till närstående organisationer 329 656 421 287
  Skatteskulder  – 610 082
  Övriga kortfristiga skulder  813 711 934 269
  Upplupna kostnader

 och förutbetalda intäkter   3 634 668 3 151 560
Summa kortfristiga skulder  9 308 144 9 072 622
   
Summa skulder  9 308 144 9 072 622
   
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER   42 113 641 44 402 043
   
Ställda säkerheter 13 10 400 000 inga
Ansvarsförbindelser  inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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■ årsredovisning

Resultaträkning – moderföretaget 
  
  2008-01-01 2007-01-01
 Not –2008-12-31 –2007-12-31
    
Nettoomsättning 2 20 345 250 17 841 904
Övriga rörelseintäkter 3 2 545 394 3 075 252
  22 890 644 20 917 156
   
Rörelsens kostnader   
Externa kostnader 4 8 246 139 8 177 414
Personalkostnader 1 9 067 614 8 701 592
Avskrivningar på materiella

anläggningstillgångar 6 4 795 786 187 817
  22 109 539 17 066 823
   
Rörelseresultat  781 105 3 850 333
     
Ränteintäkter  288 455 344 067
Räntekostnader  -8 647 -23 772
   
Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt  1 060 913 4 170 628
   
Skatt  280 -296 697
   
Årets resultat  1 061 193 3 873 931
   
   

Balansräkning – moderföretaget 
  
 Not 2008-12-31 2007-12-31

   
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 7 15 250 763 6 014 535
Inventarier 8 384 410 –
Andelar i koncernföretag 9 50 000 50 000
Aktier och andelar 9 1 1
Summa anläggningstillgångar  15 685 174 6 064 536
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar  1 030 635 79 970
  Fordringar mot koncernföretag  – 5 626 726
  Fordringar mot närstående

organisationer  141 084 2 390 167
  Skattefordran  342 647 –
  Övriga fordringar  1 956 798 906
  Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter  217 751 217 487
  3 688 915 8 315 256
   
Kassa och bank 12 4 471 275 7 304 929
   
SUMMA TILLGÅNGAR  23 845 364 21 684 721

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2008-12-31 2007-12-31

Eget kapital   11  
  Ersättningsfonden  5 408 100 5 408 100
  Disponibla medel  10 313 213 6 439 282
  Årets resultat  1 061 193 3 873 931
Summa eget kapital  16 782 506 15 721 313
   
Avsättningar   
  Reparationsfond  – 2 500 000
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  1 507 802 347 915
Skulder koncernföretag  3 099 979 –
Skulder närstående organisationer  329 656 421 287
Skatteskulder  – 89 716
Övriga skulder  314 913 627 281
Upplupna kostnader

och förutbetalda intäkter   1 810 508 1 977 209
Summa kortfristiga skulder  7 062 858 3 463 408
   
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER  23 845 364 21 684 721
   
Ställda säkerheter 13 10 400 000 inga
Ansvarsförbindelser  inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer   

allmänna redovisningsprinciper

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

koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
förvärvsmetoden.

varulager

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

fordringar

Fordringar har efter individuell prövning upptagits till be-
lopp varmed de beräknas inflyta.

avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 50 år
Markanläggningar 27 år
Ombyggnad i annans fastighet 25 år
Inventarier 5 år

Sveriges advokatsamfund har under 2008 renoverat fastighe-
ten såväl in- som utvändigt samt installerat bergvärme.
Kostnaderna för byggnadsarbeten har uppgått till 12 116 500 
kronor, varav har aktiverats 9 616 500 kronor och resterande 
2 500 000 kronor har belastat reparationsfonden.

Arbeten på markanläggningarna har direktavskrivits med 
4 372 802 kronor. Härmed är markanläggningarna från såväl 
ursprungsförvärvet som årets renovering till 100% avskrivna.

Sveriges Advokaters Service AB har under 2008 byggt om 
fastighetens garage till en hörsal för ca 70 sittande åhörare. 
Byggkostnaden för hörsalen har uppgått till 374 783 kronor 
som aktiverats och skrivs planenligt av på 25 år.

koncernuppgifter

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

Not 1: Anställda och personalkostnader

  varav  varav
Medelantalet anställda 2008 män 2007 män
Sveriges advokatsamfund     
inom riket 7 46% 7 47%
    
Sveriges Advokaters Service AB    
inom riket 21 23% 22 27%
    
Koncernen totalt 28 28% 29 32%
    
Koncernen
Sjukfrånvaro 2008
 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/ 
 Ord arbetstid Total sjukfrånvaro 
29 år eller yngre * * 
30–49 år 5,3%  37,9% 
50– * * 

Män * * 
Kvinnor 6,9% 42,4% 

Samtliga anställda 6,0% 35,9% 
*redovisas ej p g a undantags -
regeln i lagstiftningen   
 
Sveriges Advokatsamfund   
*redovisas ej p g a undantags-
regeln i lagstiftningen * * 

Löner och andra ersättningar 2008 2007 (tkr)
 löner och sociala löner och sociala
 ersättningar kostn. ersättn. kostn.
Sveriges advokatsamfund    
Generalsekreterare 2 174 217  1 222 362 2 068,8 1 164,6
(varav pens.kostn.)  517 281  493,9
Övriga anställda 4 193 867 1 878 243 3 958,9 2 083,4
(varav pens.kostn.)  708 240  799,9
Ersättn. till styrelsen har ej utgått.    
    
Sveriges Advokaters Service AB
Styrelse och generalsekreterare              – –              – –
(varav pens.kostn.)  –  –
Övriga anställda 6 739 966 2 923 208 5 943,1 2 713,8
(varav pens.kostn.)  681 463  823,2
    
Koncernen totalt 13 108 050 6 023 813 11 970,8 5 961,9

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren
 
Koncernen  2008 2007
Årsavgifter 18 341 990 16 070 940
Serviceersättningar 58 816 500 62 757 790
Kursavgifter, advokatexamen 9 783 000 8 784 700
Kursavgifter, fortbildning 4 869 532 2 947 800
Bidrag från ESF-rådet, kompetensutveckling – 1 527 614
Tidskriften Advokaten 2 003 260 1 770 964
 93 814 282 93 859 808

Sveriges advokatsamfund
Årsavgifter 18 341 990 16 070 940
Tidskriften Advokaten 2 003 260 1 770 964
 20 345 250 17 841 904
 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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■ årsredovisning

Not 3: Övriga rörelseintäkter

Koncernen  2008 2007
Bidrag från Gustaf och

Calla Sandströms Minnesfond  4 430 756 2 150 000
Advokatartiklar  77 749 51 094
Arvoden från närstående fonder  231 000 231 000
Ledamotsförteckningen  5 840 3 509
Övrigt  600 292 341 835
  5 345 637 2 777 438
Sveriges advokatsamfund    
Bidrag från Gustaf och

Calla Sandströms Minnesfond  1 340 800 2 150 000
Arvoden från närstående fonder  231 000 231 000
Straffavgifter  145 000 150 000
Skiljenämndsavgifter  900 2 250
Hyresintäkter  517 000 517 000
Övrigt  310 694 25 002
  2 545 394 3 075 252
   

Not 4: Externa kostnader

Koncernen  2008 2007
Varav    
Försäkringskostnader för ansvarsförsäkring

och förmögenhetsbrottsförsäkring  48 717 972 44 216 546
Direkta kostnader, kursverksamheten 12 389 706 10 043 418
Kostnader för ESF-rådsfinansierad

kompetensutveckling  – 1 408 858
    
Revisionsarvode har utgått med 164 475 kronor avseende revisor 
Bo Axberg, SET.     
Arvode för konsultationer har utgått med 39 925 kronor till SET.  
 
Årets leasingkostnader uppgår till 115 873 kronor. Återstående 
leasingkostnader uppgår till totalt 61 680 kronor.   
 
Dessa förfaller till betalning    
  inom 1 år   49 344
  senare än 1 år men inom 5 år   12 336
  senare än 5 år   –

Sveriges advokatsamfund    
Varav  2008 2007

Rese- och sammanträdeskostnader 1 490 605 2 231 661
Tidskriften Advokaten  1 874 693 2 026 832
Internationellt samarbete  1 221 270 1 021 263

    
Revisionsarvode har utgått med 85 625 kronor avseende revisor Bo 
Axberg, SET.     
Arvode för konsultationer har utgått med 10 625 kronor till SET.  
  
Årets leasingkostnader uppgår till 115 873 kronor. Återstående 
leasingkostnader uppgår till totalt 61 680 kronor.   
 
Dessa förfaller till betalning 

inom 1 år   49 344
senare än 1 år men inom 5 år   12 336
senare än 5 år   –

Not 5: Avsättning till utbildning    

Till utbildning avsattes 2007 2 496 000 kronor. En serie avgiftsfria 
seminarier i främst skadeförebyggande syfte har genomförts under 
hösten 2008 till en kostnad av 1 539 311 kronor. Seminarierna har 
avhandlat etik och god advokatsed, psykologi och stress i advokatyr-
ket, kvalitetsarbete och drift av advokatbyrå, karriärutveckling och 
lagen om penningtvätt.
Per 2008-12-31 återstår 956 689 kronor av avsättningen.

Not 6: Avskrivningar av materiella anläggnings tillgångar 

Koncernen  2008 2007
Byggnader och markanläggningar  4 768 065 187 817
Inventarier  394 956 283 093
  5 163 021 470 910

Sveriges advokatsamfund    
Byggnader och markanläggningar  4 753 074 187 817
Inventarier  42 712 –
  4 795 786 187 817

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Not 7: Byggnader och markanläggningar

Koncernen  2008-12-31 2007-12-31
Avskrivning på byggnad har skett med 2 % på anskaffningsvärdet.   
Avskrivning på markanläggningar har skett med 100% på anskaff-
ningsvärdet.     
Avskrivning på ombyggnad i annans fastighet har skett med 4% på 
anskaffningsvärdet.    

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  10 779 006 10 779 006
Årets anskaffningar  14 364 085 –
  25 143 091 10 779 006
Ackumulerade avskrivningar    
Vid årets början  4 764 471 4 576 654
Årets avskrivning enligt plan

på anskaffningsvärden  187 942 187 817
Avskrivning enligt plan på

årets renovering, byggnadsarbeten 192 330 –
Årets avskrivning enligt plan

på ombyggnad i annans fastighet  14 991 –
Direktavskrivning av årets aktivering

av markarbeten  4 372 802 –
   9 532 536 4 764 471
     
Planenligt restvärde vid årets slut  15 610 555 6 014 535
    
Sveriges advokatsamfund    
Avskrivning på byggnad har skett med 2 % på anskaffningsvärdet.   
Avskrivning på markanläggningar har skett med 100% på anskaff-
ningsvärdet.     

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  10 779 006 10 779 006
Årets anskaffningar  13 989 302 –
  24 768 308 10 779 006

Ackumulerade avskrivningar    
Vid årets början  4 764 471 4 576 654
Årets avskrivning enligt plan
på anskaffningsvärden  187 942 187 817
Avskrivning enligt plan på

årets renovering, byggnadsarbeten 192 330 –
Direktavskrivning av årets aktivering

av markarbeten  4 372 802 –
   9 517 545 4 764 471
    
Planenligt restvärde vid årets slut  15 250 763 6 014 535

Not 8: Inventarier

Koncernen  2008-12-31 2007-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  3 181 882 2 758 595
Nyanskaffningar  882 131 446 913
Utrangeringar  – -23 626
  4 064 013 3 181 882
Ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början  2 590 240 2 321 173
Årets avskrivning  394 956 269 067
  2 985 196 2 590 240
    
Planenligt restvärde vid årets slut  1 078 817 591 642

Sveriges advokatsamfund    
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  – –
Nyanskaffningar  427 122 –
Utrangeringar  – –
  427 122 0
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  – –
Årets avskrivning  42 712 –
  42 712 0
   
Planenligt restvärde vid årets slut  384 410 0

Not 9: Aktier och andelar

Koncernen  2008-12-31 2007-12-31
Övrigt  1 1
    
Sveriges advokatsamfund antal  
Sveriges Advokaters Service-
aktiebolag, 556128-7144 5 000 50 000 50 000
Övrigt  1 1
  50 001 50 001

Not 10: Årets skatt   

Koncernen  2008 2007
Betald skatt  280 -1 929 427
Latent skatteintäkt  -325 051 698 880
Uppskjuten skatt  – -507 152
  -324 771 -1 737 699

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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■ årsredovisning

Not 11: Eget kapital

 Bundna Balanserad Årets 
Koncernen reserver vinst resultat
Ingående
balans 2008-01-01 3 071 281 18 856 037 7 425 605
Disposition av

föregående års resultat  7 425 605 -7 425 605
Förskjutning mellan bundet och   

fritt eget kapital -272 459 272 459
Årets resultat   1 621 343

Utgående balans
2008-12-31 2 798 822 26 554 101 1 621 343
    
Sveriges advokatsamfund 
Ingående balans
2008-01-01 5 408 100 6 439 282 3 873 931
Disposition av

föregående års resultat  3 873 931 -3 873 931
Årets resultat   1 061 193
Utgående balans
2008-12-31 5 408 100 10 313 213 1 061 193

Not 12: Kassaflödesanalys och checkräkningskredit

Kassaflödesanalys koncernen  2008-12-31 2007-12-31
(alla belopp i Tkr)    
Självfinansiering  2 639 10 900
Investering i anläggningstillgångar  -15 246 -437
Investering/desinvestering i rörelsekapital -1 120 190
Operativt kassaflöde  -13 727 10 653
Finansiering/Investering   
Förändring likvida medel  13 727 -10 653
    
Checkräkningkredit koncernen och Sveriges advokatsamfund
Outnyttjad checkräkningskredit finns om 10 400 000 kronor.

Not 13: Ställda säkerheter 

Koncernen och Sveriges advokatsamfund 
Pantbrev i fastigheten Diplomaten 3, Stockholm, 10 400 000 kronor.

Stockholm den 6 mars 2009    

Tomas Nilsson Anders Ahlm   
ordförande vice ordförande   
    
Lars Edlund Lena Isaksson Bengt Ivarsson  

Jan Lindblad Ulf Nordekvist Anna Steén  

Magnus Wallander Torgny Wetterberg Catharina Wikloff

Anne Ramberg   
Generalsekreterare 

Revisionsberättelse
Till fullmäktige i Sveriges advokatsamfund

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning i Sveriges advokatsamfund för år 2008. Det är 
styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 
om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
generalsekreterarens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och gene-
ralsekreteraren gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade infor-
mationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
Advokatsamfundet för att kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller generalsekreteraren har handlat i strid med 
årsredovisningslagen eller samfundets stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra ut-
talanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisan-
de bild av samfundets och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker att fullmäktige fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, samt 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
Styrelsens ledamöter och generalsekreteraren har enligt vår 
bedömning inte handlat i strid med samfundets stadgar, Vi 
tillstyrker att fullmäktige beviljar styrelsens ledamöter och 
generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 mars 2009

Bo Axberg  Magnus Ullman
Auktoriserad revisor  Advokat
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advoka-
ters Service AB får härmed avge årsredovisning för år 2008. 
 
allmänt om verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges advokatsam-
fund. Verksamheten under året beskrives i verksamhetsberät-
telsen för Sveriges advokatsamfund.  

förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår   

att årets resultat   832 609 
jämte balanserade vinstmedel   10 560 329
tillhopa   11 392 938
balanseras i ny räkning

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste 
räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräk-
ningar, noter med redovisningsprinciper och bokslutskom-
mentarer.   

Resultaträkning
 Not 2008-01-01  2007-01-01 
  –2008-12-31 –2007-12-31
    
Nettoomsättning 2 73 469 032 76 017 904
Övriga rörelseintäkter 3 3 262 243 164 186

  76 731 275 76 182 090

Rörelsens kostnader    
Externa kostnader  4 66 774 815 60 232 470
Personalkostnader 1 9 568 238 8 895 981
Avskrivningar på

materiella anläggningstillgångar 5 367 235 283 093
Avsättning till utbildning 6 – 2 496 000

Rörelseresultat  20 987 4 274 546
     
Ränteintäkter och

liknande resultatposter  1 044 161 900 555
Räntekostnader och

liknande resultatposter  -179 947 -182 425
Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt  885 201 4 992 676
    
Avsättning till periodiseringsfond   -1 943 700

Återföring av periodiseringsfond  378 415 132 442

Skatt 7 -431 007 -933 850

Årets resultat  832 609 2 247 568

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

■ årsredovisning
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SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Balansräkning
 Not 2008-12-31 2007-12-31
   
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 5 694 407 591 642
Ombyggnad i annans fastighet 5 359 792 –

Summa anläggningstillgångar  1 054 199 591 642
    
Omsättningstillgångar
Varulager  372 332 368 011
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  2 179 538 1 067 784
Fordran hos koncernföretag  3 099 979 –
Fordringar mot närstående
  organisationer  18 962 4 968
Skattefordran  97 640 –
Latent skattefordran  267 873 698 880
Övriga fordringar   634 294 483 058
Förutbetalda kostnader
  och upplupna intäkter   536 706 1 129 307

  7 207 324 3 752 008
    
Kassa och bank  13 156 733 24 050 398
Summa omsättningstillgångar  20 364 057 27 802 406
    
SUMMA TILLGÅNGAR  21 418 256 28 394 048
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital
Bundet eget kapital   

Aktiekapital (5 000 st aktier
  a nominellt 100)  500 000 500 000
Reservfond  100 000 100 000

Summa bundet eget kapital  600 000 600 000
Fritt eget kapital

Balanserad vinst  10 560 329 8 312 761
Årets resultat  832 609 2 247 568

Summa fritt eget kapital  11 392 938 10 560 329
Summa eget kapital  11 992 938 11 160 329
Avsättning
Avsättning utbildning 6 956 689 2 496 000
Periodiseringsfonder    
Periodiseringsfond tax 2004  – 76 906
Periodiseringsfond tax 2005  559 909 861 418
Periodiseringsfond tax 2007  619 755 619 755
Periodiseringsfond tax 2008  1 943 700 1 943 700
Summa periodiseringsfonder  3 123 364 3 501 779
Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  3 022 307 3 607 509
Skulder till koncernföretag  – 5 626 726
Skatteskuld  – 520 366
Övriga kortfristiga skulder  375 724 306 988
Upplupna kostnader
  och förutbetalda intäkter   1 947 234 1 174 351

Summa kortfristiga skulder  5 345 265 11 235 940
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 418 256 28 394 048
    
Ställda säkerheter  inga inga
Ansvarsförbindelser  inga inga

■ årsredovisning

Noter med redovisningsprinciper
och bokslutskommentarer
   

allmänna redovisningsprinciper

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

varulager   

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

fordringar    

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

avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar  

Inventarier avskrives på 5 år.    
Ombyggnad i annans fastighet avskrives på 25 år.
Under 2008 renoverades Sveriges advokatsamfunds fas-

tighet. I samband därmed har, i Sveriges Advokaters Service 
AB:s regi, fastighetens garage byggts om till en hörsal med ca 
70 sittplatser. Hörsalen kommer att nyttjas i kursverksamhe-
ten.    

koncernuppgifter    

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

Not 1: Anställda och personalkostnader

  varav  varav
Medelantalet anställda 2008 män 2007 män
inom riket 21 23% 22 27%
    
Sjukfrånvaro 2008
 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/ 
 Ord arbetstid Total sjukfrånvaro 
29 år eller yngre * * 
30–49 år 5,3%  37,9% 
50– * * 
Män * * 
Kvinnor 6,9% 42,4% 
Samtliga anställda 6,0% 35,9% 
* redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen  
  
Löner och andra ersättningar 2008 2007 (tkr)
 löner och sociala  löner och sociala 
 ersättn. kostn. ersättn. kostn.
Styrelse och VD – – – –
(varav pens.kostn.)  –  –
Övriga anställda 6 739 966 2 923 208 5 943,1 2 713,8
(varav pens.kostn.)  681 463  823,2
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Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

  2008 2007
Serviceersättningar  58 816 500 62 757 790
Kursavgifter  14 652 532 11 732 500
Bidrag från ESF-rådet,

kompetensutveckling  – 1 527 614
  73 469 032 76 017 904

Not 3: Övriga rörelseintäkter

  2008 2007
Bidrag från Gustaf och Calla Sandströms

Minnesfond  3 089 956 –
Ledamotsförteckningen  5 840 3 509
Advokatartiklar  77 749 51 094
Övrigt  88 698 109 583
  3 262 243 164 186

Not 4: Externa kostnader

  2008 2007
Varav försäkringskostnader

för ansvarsförsäkring och
förmögenhetsbrottsförsäkring   48 717 972 44 216 546

Kursverksamheten  12 389 706 10 043 418
Kostnader för ESF-rådsfinansierad
  kompetensutveckling  – 1 408 858

Övrigt  5 667 137 4 563 648
  66 774 815 60 232 470
    
Revisionsarvode har utgått med 78 850 kronor avseende revisor 
Bo Axberg, SET. Arvode för konsultationer har utgått med 29 300 
kronor till SET.    
   

Not 5: Inventarier och ombyggnad i annans fastighet

  2008-12-31 2007-12-31
Inventarier – ackumulerade

anskaffningsvärden
Vid årets början  3 181 882 2 758 595
Nyanskaffningar  455 009 446 913
Utrangeringar  – -23 626
  3 636 891 3 181 882
Inventarier – ackumulerade

avskrivningar enligt plan
Vid årets början  2 590 240 2 321 173
Årets avskrivning  352 244 269 067
  2 942 484 2 590 240
Inventarier – planenligt

restvärde vid årets slut  694 407 591 642
    
Ombyggnad i annans fastighet

– ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  – –
Nyanskaffningar  374 783 –
  374 783 0
Ombyggnad i annans fastighet –

ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  – –
Årets avskrivning  14 991 –
  14 991 0
   
Ombyggnad i annans fastighet –

planenligt restvärde vid årets slut  359 792 0

Not 6: Avsättning till utbildning 

Till utbildning avsattes 2007 2 496 000 kronor. En serie avgiftsfria 
seminarier i främst skadeförebyggande syfte har genomförts under 
2008. Dessa har avhandlat etik och god advokatsed, psykologi 
och stress i advokatyrket, kvalitetsarbete och drift av advokatbyrå, 
karriärutveckling och lagen om penningtvätt. Av 2007 avsatta medel 
återstår per 2008-12-31 956 689 kronor.

 
Not 7: Skatt på årets resultat

  2008 2007
Betald skatt  - -1 632 730
Latent skatteintäkt  -431 007 698 880
Årets skattekostnad  -431 007 -933 850

   

Stockholm den 6 mars 2009    

Tomas Nilsson  Anders Ahlm  
Ordförande    
    
Anne Ramberg    
Verkställande direktör

■ årsredovisning
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sveriges Advokaters Service AB

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sveriges 
Advokaters Service AB för år 2008. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar 
är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informa-
tionen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig 
rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 mars 2009

Bo Axberg 
Auktoriserad revisor

■ årsredovisning

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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■ försäkringar

Obligatoriska försäkringar

obligatorisk ansvarsförsäkring 

för ren förmögenhetsskada

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för 
ren förmögenhetsskada som den försäkrade tillfo-
gar klient eller tredje man genom fel eller försum-
melse. Försäkringen gäller för verksamhet bedriven 
från kontor inom Norden och omfattar skador i 
hela världen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar 
Försäkringsbelopp: 3 Mkr för samtliga skade-
ståndsanspråk som framställs gentemot den försäk-
rade under ett försäkringsår. 
Premie: För 2008 är premien 9 800 kronor per ju-
rist och år för båda de obligatoriska försäkringarna.

obligatorisk förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen ska skydda tredje man, till exempel 
klienten som drabbas av vissa förmögenhetsbrott, 
såsom tillgrepps-, oredlighets- och trolöshetsbrott 
orsakade av personal på advokatbyrån. Försäkring-
en gäller för verksamhet bedriven från kontor inom 
Norden och omfattar skador i hela världen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringsbelopp: Försäkringsbeloppet är 10 Mkr 
per försäkrad och skada, dock max 10 Mkr per 
jurist och försäkringsår. 
Premie: För 2008 är premien 9 800 kronor per ju-
rist och år för båda de obligatoriska försäkringarna.

de obligatoriska försäkringarna 2009–2011

Advokatsamfundets obligatoriska försäkringar, 
ansvarsförsäkringen för ren förmögenhetsskada och 
förmögenhetsbrottsförsäkringen har under 2008 
upphandlats för en ny treårsperiod, 2009 – 2011. 
Premien för de bägge försäkringarna sänks från och 
med 2009 från 9 800 kronor till 7 000 kronor per 
jurist och år, med samma premie för alla tre åren.

Nettoeffekten härav uppgår emellertid till ett 
lägre belopp.

Självrisken reduceras också från och med 2009, 
från två till ett prisbasbelopp.

Försäkringar
Alla verksamma advokater och biträdande jurister 
i Sverige omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäk-
ring och en obligatorisk förmögenhetsbrottsför-
säkring. Premierna ingår i den serviceavgift som 
debiteras av Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, 
SASAB. Premien beräknas efter hur många jurister 
som är verksamma på byrån den 1 januari.

Förutom de obligatoriska försäkringarna har 
Advokatsamfundet också tagit fram en frivillig 
tilläggsförsäkring för ren förmögenhetsskada, kon-
torsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, sjukavbrotts-
försäkring och rehabilitetsförsäkring.

Försäkringarna administreras av Willis AB.
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■ försäkringar

Frivilliga försäkringar

tilläggsförsäkring för ren förmögenhets-

skada – excessförsäkring

Sveriges advokatsamfund har till och med 2008 
erbjudit en grupplösning där byrån kunnat välja 
försäkringsbelopp på 2–27 Mkr utöver grundför-
säkringens 3 Mkr. 

Försäkringsgivare har till och med 2008 varit 
Zürich Insurance Ireland Limited Sweden Bransch.

Under 2008 har samfundet upphandlat en ny 
grupplösning gällande från och med 2009, där 
byrån kan välja försäkringsbelopp på mellan 2 och 
ända upp till 47 Mkr, utöver grundförsäkringens     
3 Mkr.
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsbelopp: 2–47 Mkr
Premie: Varierar beroende bland annat på valt 
försäkringsbelopp och antalet advokater och biträ-
dande jurister på byrån.

kontorsförsäkring

Kontorsförsäkringen inkluderar egendomsförsäk-
ring, avbrottsförsäkring, allmänt ansvar, rättsskydd, 
förmögenhetsbrottsförsäkring, tjänstereseförsäk-
ring, krisförsäkring, kundolycksfallsförsäkring och 
överfallsförsäkring. 
Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Premie: Premieberäkningen baseras på antalet 
jurister (advokater och biträdande jurister) verk-
samma i företaget. 

rehabiliteringsförsäkring

Försäkringen erbjuder snabbt och enkelt rehabili-
tering av medarbetarna och kan ge ersättning för 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Den 
försäkrade får tillgång till en rehabledare som gör 
en kartläggning av den försäkrades behov av reha-
bilitering och ger förslag till åtgärder som behövs 
för att hjälpa medarbetaren att komma tillbaka i 
arbete.

Försäkringstagare som har avbrottsförsäkring 
kommer per automatik omfattas av rehabiliterings-
försäkringen. Försäkringstagare som endast har 
sjukvårdsförsäkring, kan teckna rehabiliteringsför-
säkring mot en tilläggspremie.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsbelopp: Högsta ersättningsbelopp är 
fem prisbasbelopp, varav ett prisbasbelopp för 
kartläggning med förslag till rehabiliteringsplan. 
För multidisciplinära åtgärder är högsta ersätt-
ningsbeloppet ett prisbasbelopp. För kristerapi är 
högsta ersättningsbeloppet ett prisbasbelopp för 
alla medarbetare per händelse och försäkringsår.
Premie: Ingår i premien för sjukavbrottsförsäkring-
en. Om inte sjukavbrottsförsäkring tecknas kostar 
försäkringen 400 kr/år och försäkrad. ❱❱❱

Försäkringar
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sjukvårdsförsäkring

Försäkringen ersätter bland annat kostnader för 
läkarbesök, läkemedel, sjukhusvård, både i offentlig 
regi och privat vård bokad genom ett 0771-num-
mer som fås från Länsförsäkringar. Försäkringen 
ersätter även hälsokontroller. Försäkringen ersätter 
också eventuell självrisk i utnyttjad försäkrings 
resemoment vid vård utomlands upp till max. 5 
000 kr.
Försäkringsgivare: Länsförsäkringar
Försäkringstagare: Advokatbyrån. Försäkringen går 
också att teckna för anställda, make/maka, sambo 
eller registrerad partner.
Premie: 3 667 kronor/år och försäkrad.

avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Ersätter den försäkrades andel i rörelsens fasta 
kostnader vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom 
eller dödsfall. Möjlighet finns att välja 12 eller 24 
månaders ansvarstid. Försäkringen omfattar även 
vård av sjukt barn. Avbrottsförsäkringen kan endast 
tecknas i kombination med sjukvårdsförsäkringen.
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar
Försäkringsbelopp: Försäkrads del av företagets 
fasta kostnader enligt redovisning i försäkringsan-
sökan.
Premie: Baseras på den försäkrades ålder, valt för-
säkringsbelopp samt vald karens- och ansvarstid.
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■ försäkringar

allt fler tecknar 

de frivilliga försäkringarna

Advokatsamfundets och Willis frivilliga försäk-
ringar utgör ett prisvärt alternativ för advokatbyrå-
erna. Det märks genom att allt fler advokatbyråer 
ansluter sig till bland annat kontorsförsäkringen, 
sjukvårdsförsäkringen och rehabilitetsförsäkringen 
som introducerades 2008. Att medarbetarna på ad-
vokatbyrån blir långtidssjukskrivna kan kosta stora 
summor. Därför är det viktigt att rehabiliterings-
processen kommer igång så snabbt som möjligt. 
Rehabiliteringsförsäkringen erbjuder snabbt och 
enkelt rehabilitering av medarbetarna och kan ge 
ersättning för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåt-
gärder. Den försäkrade får tillgång till en rehable-
dare som gör en kartläggning av den försäkrades 
behov av rehabilitering och ger förslag till åtgärder 
som behövs för att hjälpa medarbetaren att komma 
tillbaka i arbete. Kostnaderna för sjukfrånvaro kan 
reduceras i företaget och det ger möjlighet för ar-
betsgivaren att öka inflytandet över hela företagets 
sjukfrånvaro.

Försäkringstagare som har avbrottsförsäkring 
omfattas automatiskt av rehabiliteringsförsäkring-
en. Försäkringstagare som endast har sjukvårdsför-
säkring, kan teckna rehabiliteringsförsäkring mot 
en tilläggspremie.

■ Anmälda omständigheter (nytt 2008)   ■ Öppna skador   ■ Betalda skador

❱❱❱
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sjukvårdsförsäkringen ger färre 

och kortare sjukavbrott

Sedan några år är sjukavbrottsförsäkringen sam-
mankopplad med sjukvårdsförsäkringen. Syftet 
med förändringen var att försäkringstagarna skulle 
få bästa möjliga vård och på det visat slippa långa 
och kostsamma sjukavbrott.

Så har det också blivit. Skadestatistiken för 
de senaste åren visar att skadekostnaderna för 
sjukvårdsförsäkringen ökat svagt, medan den totala 
skadekostnaden för sjukavbrott mer än halverats 
sedan 2005.

En stor del av sjukvårdsärendena rör skador i 
rörelseorganen, medan psykisk ohälsa orsakar en 
stor majoritet av sjukavbrotten. 

frivilliga gruppförsäkringar

I samarbete med Mercer kan Advokatsamfundet 
erbjuda advokater och biträdande jurister en frivil-
lig gruppförsäkring. Den omfattar livförsäkring, 
sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnför-
säkring.

Mer information om gruppförsäkringen finns på 
Advokatnätet.

fakta: försäkringar

Advokatsamfundets arbetsgrupp avseende försäkringar har 2008 bestått av 
advokaterna Magnus Wallander, Rose-Marie Lundström och Mats Bendrik samt 
samfundets ekonomichef Jonas Hultgren.

Läs mer om Advokatsamfundets försäkringar på Advokatnätet. Besök 
hemsidan www.advokatsamfundet.se, logga in och gå in på Advokatyrket i 
toppmenyn.

På Advokatnätet finns också kontaktuppgifter till försäkringsmäklarna Willis 
och Mercer.
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■ försäkringar

antal skador per rättsområde i den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen 2008

■ Arbetsrätt
■ Familjerätt
■ Fastighetsrätt
■ Fastighetsöverlåtelse
■ Hyres-/arrenderätt
■ Obeståndsrätt

■ Processrätt
■ Skadeståndsrätt
■ Skatterätt
■ Trafikskadeersättning
■ Övrigt
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■ fonder

Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
Understödsfond

Sveriges advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse 
med ändamål att bereda understöd åt behövande samfunds-
ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna ledamöters 
efterlevande makar och barn. När särskilda skäl finns kan 
understöd även lämnas till ledamots eller avliden ledamots 
frånskilda make.

I den mån direktavkastningen av stiftelsens kapital så 
förslår, sedan förstahandsändamålet uppfyllts eller destina-
tärer saknas, får medel användas för att lämna bidrag till 
utbildning eller fostran av behövande barn till ledamöter, 
förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Mellan åren 1997 och 2005 ingick Emil Heijnes Fonds 
resultat och ställning i Understödsfondens räkningar i 
årsredovisning medan de utgjorde särskilda resultatenheter i 
bokföringen. Emil Heijnes Fond är nu registrerad hos Läns-
styrelsen som stiftelse och lämnar från och med 2006 egen 
årsredovisning.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Stefan 
Lindskog (ordförande), Mats Bendrik, Per Björkman, Peter 
Hedborg och Ulf Johansson. Claes Felländer avtackades vid 
styrelsemötet den 12 maj 2008 efter 19 år som ordförande.

Understödsfonden har under året inte utbetalat några 
bidrag enligt sitt förstahandsändamål. Vid sammanträde den 
12 maj 2008 behandlade styrelsen sju ansökningar enligt stif-
telsens andrahandsändamål, varvid fyra sökande beviljades 
bidrag med sammanlagt 198 000 kronor. Vid sammanträde 
den 12 november 2008 behandlade styrelsen tolv ansökning-
ar enligt stiftelsens andrahandsändamål, varvid fyra sökande 
beviljades bidrag med sammanlagt 63 586 kronor.

Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari 
1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnes-
fonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av 
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken. 
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefon-
der förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge 
Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB.

värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bokfört värde  37 197 37 541 39 150 43 732 48 820 40 158
Marknadsvärde  36 915 38 873 47 142 53 400 54 073 40 158

Stiftelsen Gustaf och 
Calla Sandströms Minnesfond

Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond är en stiftelse 
med ändamål att i första hand utgiva underhållsbidrag till 
ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters 
efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran 
eller utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn 
till avlidna advokater, allt under förutsättning att vederbö-
rande lever i brydsamma ekonomiska förhållanden. I andra 
hand får stiftelsens medel användas för att lämna bidrag till 
fortbildning av advokater och hos dem anställda samt till ut-
givande av juridiska skrifter eller förlagsverksamhet i ämnen 
rörande advokatyrket.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Stefan 
Lindskog (ordförande), Per Björkman och Anna-Stina 
Widell. 

Stefan Lindskog efterträdde vid styrelsemöte den 12 maj 
2008 Claes Felländer som varit ordförande i stiftelsen under 
19 år.

Stiftelsen har under 2008 inte beviljat några bidrag.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari 

1990 med stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understöds-
fonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av 
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken. 
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefon-
der förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge 
Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB.

värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bokfört värde 46 386 49 526 54 078 60 796 69 096 53 129
Marknadsvärde 46 386 51 974 67 321 76 817 77 803 53 129

Fonder
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Stiftelsen Emil Heijnes Fond
Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål att främja 
vård av behövande, ålderstigna, sjuka advokater, änkor 
efter advokater eller främja vård, fostran eller utbildning av 
behövande barn till advokater, förutvarande advokater och 
avlidna advokater. Utvidgad ändamålsbestämmelse avseende 
vård, fostran eller utbildning av barn till advokater enligt 
ovan medgavs av Kammarkollegiet i beslut av den 21 decem-
ber 2006. 

Stiftelsens tillgångar utgörs av medel som tillförts stiftelsen 
enligt Emil Heijnes testamente den 16 november 1948. Högst 
nio tiondelar av avkastningen skall användas till understöd 
och återstoden skall läggas till kapitalet.

Styrelsen har under verksamhetsåret stadgeenligt utgjorts 
av samma ledamöter som utgör styrelsen i Sveriges advokat-
samfunds Understödsfond, Stefan Lindskog (ordförande), 
Mats Bendrik, Per Björkman, Peter Hedborg och Ulf 
Johansson.

Stiftelsen har under 2008 utbetalat totalt 380 834 kronor. 
Understödet har utbetalats till avlidna ledamöters efterle-
vande makar.

Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari 
1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnes-
fonds portfölj. Förvaltningen omhändertas i huvudsak av 
Carnegie Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken. 
En mindre andel av portföljen utgörs av andelar i aktiefon-
der förvaltade av Odin Forvaltning AS, Didner & Gerge 
Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB.

värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Bokfört värde 8 146 8 435 8 939 9 766 10 388 8 398
Marknadsvärde  8 428 8 730 10 537 11 700 11 439 8 398

Understödsfonden, Emil Heijnes Fond och Gustaf och Calla 
Sandströms Minnesfond informerar gärna om möjlighe-
terna att ansöka om bidrag. Kontakta Advokatsamfundets 
ekonomichef Jonas Hultgren, tel. 08-459 03 00, för närmare 
information.

■ fonder
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■ lokalavdelningar

Lokalavdelningarna
stockholmsavdelningen

Från årsmötet den 12 mars 2008 har Stockholmsav-
delningens styrelse haft följande sammansättning: 
Johan Hessius, ordförande, Olof Rågmark, vice 
ordförande, Connie Brück, Lars Edlund, Tobias 
Fälth, Sara Mindus och Lars Johansson, ledamöter, 
samt Erica Wiking Häger, Ewa Lilliesköld och 
Thomas Olsson, suppleanter.

Åsa Erlandsson har varit styrelsens sekreterare 
och Christina Malm har varit klubbmästare. 

Avdelningen har under året hållit tio styrelsesam-
manträden. Vid sammanträdena har 137 inträdes-
ansökningar behandlats.

Sammankomster. Stockholmsavdelningen har 
under året arrangerat ett knappt tiotal samman-
komster som har samlat totalt cirka 600 deltagare 
från avdelningen.  

Välkomstträff för nya ledamöter. Som tidigare har 
avdelningen bjudit in nya ledamöter till Advokat-
samfundets hus på Djurgården för visning av huset, 
buffé och presentation av avdelningens verksamhet. 

Månadsmöten. Avdelningen har arrangerat fem 
möten för medlemmarna, varav två var samar-
rangemang med Juristföreningen i Stockholm 
respektive Domarföreningen vid Stockholms 
tingsrätt. Vid mötena har diskuterats ämnen som 
”Ekobrottsbekämpningens utmaningar”, ”Den nya 
bolagskoden”, ”Mot en privatiserad rättskipning – 
är näringslivets tvistlösning inget för statsmakten?”, 
”Finanskriser – då och nu” och ”En modernare 
rättegång – möjlighet eller hot?”.

Vårcocktail och julglögg. Avdelningen arrangerade 
vårcocktail den 29 maj i Advokatsamfundets lokaler 
och bjöd in till julglögg på Spy Bar den 11 december.

Årsmöte. Årsmöte och middag ägde rum den 12 
mars på Sällskapet. 

Övrigt. Styrelseledamöter och representanter för 
andra aktörer i domstolsprocessen har deltagit i möte 
i det så kallade bemötandeprojektet på Svea hovrätt. 
Avdelningen har distribuerat månadscirkulär.

Medlemsstatistik. Den 1 januari 2008 utgjorde 
antalet ledamöter i avdelningen 2 018 (inklu-
sive EU-advokater). Under året antogs 148 nya 
ledamöter, 75 ledamöter utträdde och 4 ledamöter 
avled. Ingen ledamot uteslöts. Den 31 december 
2008 utgjorde antalet ledamöter 2 077 (inklusive 
EU-advokater). En nettoökning har alltså skett 
under året med 59 ledamöter (under 2007 var net-
tominskningen fem ledamöter).

västra avdelningen

Västra avdelningens styrelse har under året bestått 
av följande personer: 

Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå, 
Göteborg, ordförande, Fredrik Andersson, 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Göteborg, 
vice ordförande, Maria Almgren, Jan Ertsborn 
Advokatbyrå, Falkenberg, Mona Jonasson, 
Advokatfirman Glimstedt, Göteborg, Staffan 
Uvabeck, Advokatcentrum i Skövde, Skövde, 
Mats Österborg, Advokatbyrån Acta, Halmstad, 
Lars Hallkvist, Gullack Advokatbyrå i Borås, Lars 
Söderlund, Advokatfirman Lindahl Advokat-
byrå, Göteborg, Christoffer Gramming, Lindahl 
Advokatbyrå, Göteborg, suppleant, Olof Jisland, 
Advokatfirman Vinge, Göteborg, suppleant, 
Peter Ekelund, Björklund Ekelund Advokatbyrå, 
Strömstad, suppleant. Hans Potila Strömsnes, 
Wistrand Advokatbyrå, har varit sekreterare och  
Caroline Ygge, Advokatfirman Delphi, Göteborg, 
har varit klubbmästare.

Under året har styrelsen hållit sju protokollförda 
sammanträden. 33 ansökningar om inträde har 
handlagts. Av dessa har 31 tillstyrkts. Vid årets 
utgång hade avdelningen 751 ledamöter, varav 141 
kvinnor och 610 män. 

Årsmötet ägde rum den 11 mars på Göteborg 
Convention Centre (Hotel Gothia Towers) och 
avslutades med middag. Under mötet presenterade 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ram-

Stockholmsavdelningen: Johan Hessius, ordförande 
och Åsa Erlandsson, sekreterare.

Västra avdelningen: Dan Bullarbo, ordförande 
och Hans Potila Strömsnes, sekreterare.
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■ lokalavdelningar

berg förslaget till vägledande regler samt informe-
rade om övriga aktuella samfundsfrågor.  

Årets Ordförande/sekreterarkonferens arrangera-
des av Västra avdelningen och hölls i Göteborg den 
3–4 oktober. Under mötet diskuterades bland an-
nat hanteringen av inträdesärenden efter omflytt-
ningen av remissinhämtandet till kansliet.

Representanter för avdelningen har deltagit i 
arbetsgrupper vid Hovrätten för västra Sverige 
avseende hantering av brottmål (advokaterna 
Glen Beijerstrand, Hans Hjalmers och Marianne 
Andersson) och tvistemål (advokaterna Fredrik 
Andersson, Johan Karlbom, Thomas Wetterlundh 
samt Hans Potila Strömsnes) enligt den reforme-
rade rättegångsbalken.

Avdelningen har även i år fortsatt sina besök på 
olika orter inom avdelningens områden för att in-
formera om avdelningens verksamhet och inhämta 
synpunkter från ledamöterna på respektive ort.

mellersta avdelningen

Mellersta avdelningens styrelse har sedan årsmötet i 
Sätra Brunn den 7 mars 2008 bestått av advokaterna, 
Peter Bredelius, Örebro, ordförande, Bertil Moreau, 
Kristinehamn, vice ordförande, Agneta Nyman, 
Falun, Robert Wikström, Uppsala och Lars Gom-
brii, Västerås med som suppleanter Andreas Hahn, 
Örebro, Lennart Lefverström, Karlstad, Anna Ling, 
Uppsala. Per Gisslén, Falun och Johan Nordgren, 
Västerås. Sekreterare har varit Lars Gombrii.

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
sammanträden och avgivit yttrande över 18 ansök-
ningar om inträde i Advokatsamfundet varav 17 
tillstyrkts eller lämnats utan erinran. 

Styrelsen har fortsatt att vid sina sammanträden 
adjungera företrädare för yngre jurister och därvid 
utsett advokaten Ralf Lyxell, Karlstad och jur kand 
Hilda Bokvist, Örebro.

Styrelsen har även planerat och genomfört 
vidareutbildning för advokater vid studiedagar dels i 

anslutning till årsmötet i Sätra Brunn den 7–8 mars,  
dels på Hotell Dalecarlia i Tällberg 19–20 september.

Styrelsen har därutöver planerat och genomfört 
Allmänt Advokatmöte i Örebro 13–14 juni.

Avdelningen har däremot inte varit kallad att 
medverka vid en konferens för avdelningsordföran-
de och avdelningssekreterare i Västra avdelningens 
regi i Göteborg .

Jämlikt samfundets stadgar har avdelningen 
varit berättigad att under 2008 utse sex ordinarie 
ledamöter till samfundets fullmäktige jämte sex 
suppleanter för dessa. I enlighet härmed har val ägt 
rum vid årsmötet den 7 mars.

Avdelningen hade vid årets början 351 ledamöter 
och vid årets slut 361 ledamöter varav 288 manliga 
och 73 kvinnliga advokater. Antalet biträdande 
jurister inom avdelningen utgjorde vid årets slut 55.

Årsavgiften för verksamhetsåret 2008 har med 
anledning av avdelningens värdskap för Allmänna 
Advokatmötet varit förhöjd till 1 800 kronor.

östra avdelningen 

Avdelningens styrelse har under året bestått av advo-
kat Bengt Ivarsson, Linköping, ordförande, advokat 
Henrik Snellman, Växjö, vice ordförande, advokat 
Kristina Huldt, Eskilstuna, advokat Inger Bränn-
ström, Jönköping och advokat Maria Sturesson, 
Anderstorp, ledamöter. Avdelningens sekreterare 
har varit advokat Claes G. Hansson, Jönköping.

Styrelsen har under 2008 hållit åtta sammanträ-
den, varav sex per telefon. Styrelsen har behandlat 
fem inträdesansökningar, samtliga tillstyrkta. 

Avdelningen hade sitt årsmöte på Stiftsgården 
Stjärnholm, Nyköping den 13 mars 2008. 54 advo-
kater och biträdande jurister deltog. Vid årsmötet 
behandlades i stadgarna föreskrivna ärenden. 

I anslutning till årsmötet genomfördes en halv 
utbildningsdag ”En modernare rättegång – inte 
bara ny teknik” med professor Lars Heuman som 
föreläsare. Samfundets ordförande Tomas Nilsson 

Mellersta avdelningen: Peter Bredelius, ordförande
och Lars Gombrii, sekreterare.

Östra avdelningen: Bengt Ivarsson, ordförande
och Claes G Hansson, sekreterare.

❱❱❱
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informerade om aktuella frågor. Årsmötet avsluta-
des med god middag och kollegial samvaro.

För nya advokater och biträdande jurister inbjöd 
avdelningen de i Linköping/Norrköping verksam-
ma till ett välbesökt after work den 11 mars 2008.

Avdelningen representerades vid Ordförande/se-
kreterarkonferens i Göteborg den 3–4 oktober 2008 
av Claes G. Hansson.

Avdelningens höstmöte genomfördes torsdagen 
den 11 september på Hooks Herrgård, Jönköping, 
som en halv utbildningsdag med efterföljande mid-
dag. Ett intressant seminarium avhölls av advokat 
Lars Edlund, ”Företagsöverlåtelse”. 30 ledamöter 
och biträdande jurister deltog.

Avdelningens ordinarie huvudstyrelseledamot 
har varit advokat Bengt Ivarsson, Linköping med 
advokat Per Sandell, Nyköping som suppleant. 

Per 2008-12-31 uppgick antalet ledamöter till         
296, varav 244 betalande.

södra avdelningen

Antalet ledamöter var vid årets ingång 707. Vid 
årets utgång uppgick antalet ledamöter till 715.

Styrelsen har sedan årsmötet den 26 mars haft 
följande sammansättning: Lars Kongstad, Malmö, 
ordförande, Göran Hellberg, Lund, vice ord-
förande, Christina Davéus, Kristianstad, Matts 
Johnsson, Ystad, Marie Lagerlöf, Sophie Palmgren 
Paulsson och Anders Forkman, samtliga Malmö, 
ordinarie ledamöter samt Lena Johansson, Pär 
Broomé och Karin Amedro, samtliga Helsingborg, 
Magnus Lindsten, Karlskrona och Anna Steén, 
Malmö, suppleanter. Anna Steén, Malmö, har varit 
sekreterare till och med den 30 juni. Lena Johansson 
avgick ur styrelsen i samband med sitt utträde ur 
samfundet. Eva Jensen, Malmö, tillträdde den 1 juli 
som ny sekreterare. Magnus Bernro, Malmö, har 
varit klubbmästare. Styrelsen har haft tio samman-
träden, varav ett per telefon. Styrelsen har behandlat 
34 inträdesansökningar (39 under 2007). Vid ett 

styrelsesammanträde har avdelningens fullmäktige-
ledamöter deltagit och diskuterat aktuella frågor.

Detta år har styrelsen sammanträtt i Helsing-
borg, Istanbul, Kristianstad, Ystad och Malmö. 
Avdelningen, genom styrelsen, medverkade vid JiA-
mässan den 23 oktober. JiA-mässan är en arbets-
marknadsmässa arrangerad av Juridiska Föreningen 
vid Lunds universitet. 

Årsmötet ägde rum på Grand Hotel i Lund 
den 26 mars. På årsmötet behandlades sedvanliga 
årsmötesfrågor. Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg och justitierådet Stefan 
Lindskog samt företrädare för domstolarna och 
nyintagna ledamöter av avdelningen var dess gäster. 
Före årsmötet höll Stiftelsen Lunds Domarakademi 
seminarium i kommersiell avtalsrätt med Jan Klei-
neman och Stefan Lindskog. 

Under året har samarbetet mellan avdelningen 
och Stiftelsen Lunds Domarakademi fortsatt. Sty-
relsen anser fortfarande att kurserna väl motsvarar 
behov och önskemål bland ledamöterna. Avdel-
ningen har under hösten 2008 påbörjat planerings-
arbetet för att hålla kurser i egen regi.

norra avdelningen

Från årsmötet i mars 2008 har styrelsen haft följan-
de sammansättning: Jan Heilborn (z), ordförande, 
Andreas Victor (z), vice ordförande, sekreterare/
kassör, Anders Johnsson (ac), Annica Ullsten (y), 
Tomas Krokström (x) och Jenny Nordlund (bd), 
ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Catha-
rina Ytterbom Schönfeldt (y), Magnus Müchler 
(bd) samt Fredrik Björk (ac).

Ledamot i den valberedning som har till uppgift 
att förbereda val i samband med fullmäktigemötet 
under 2008 har varit Mats Bäck (Z) med Annica 
Ullsten (Y) som suppleant. 

Styrelsen har under 2008 hållit sex sammanträ-
den, varav ett med personlig närvaro och övriga 
genom grupptelefonsamtal och e-post. Styrelsen 

Södra avdelningen: Lars Kongstad, ordförande 
och Eva Jensen, sekreterare.

Norra avdelningen: Jan Heilborn, ordförande 
och Andreas Victor, sekreterare.

❱❱❱
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har behandlat nio inträdesansökningar varav åtta 
har tillstyrkts. I övrigt har löpande ärenden varit 
föremål för styrelsens handläggning.

Under hösten 2008 avhölls traditionsenligt 
ordförande- och sekreterarkonferens, denna gång 
anordnad av Västra Avdelningen i Göteborg 
den 3 oktober 2008. Norra Avdelningen represente-
rades av Andreas Victor.

Ordföranden Jan Heilborn har varit med på den 
av Sveriges advokatsamfund anordnade ordförande-
konferensen i Stockholm den 13 november 2008.

Årsmötet i Åre 14–15 mars 2008, som många 
kombinerade med skidåkning i Åres vita och 
ibland svarta pister, var välbesökt med cirka 80 
deltagare. Där anordnades bland annat kursen 
”Rättsmedicin” med rättsläkarna professor Anders 
Eriksson och Susan Sprogøe-Jakobsen, Umeå, 
som i ord och bild intressant beskrev rättsläka-
rens ofta svåra men alltid viktiga arbete. Advokat 
Pelle Svensson, Sundsvall, talade engagerat och 
tankeväckande om sitt arbete som försvarare i 
uppmärksammade brottmål och gav goda råd till 
kollegorna. Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg informerade om aktuella frågor på 
samfundet.

Avdelningen hade vid årets slut 247 medlemmar. 
Av ledamöterna var 207 män och 40 kvinnor. Dess-
utom hade avdelningen 41 verksamma biträdande 
jurister varav 20 män och 21 kvinnor.

utlandsavdelningen

Styrelsen har sedan årsmötet den 8 mars 2008 på 
hotell El Fuerte Miramar i Marbella, Spanien, haft 
följande sammansättning: Göran Rise, Advokat-
firman Göran Rise, Nueva Andalucia (Malaga), 
ordförande och kassör, Dan Person, Magnusson 
Advokatbyrå, Warszawa, vice ordförande, Karl 
Woschnagg, Werner, Luger & Partner, München, 
sekreterare samt ledmöterna Ulla-Karin Hjalmars-
son-Clark, Alexander Samuel & Co Solicitors, 

London, Stefan Lindgren, Lecce, Anna Kastner, 
Mannheimer Swartling, Frankfurt am Main, Kjell 
Stenström, Paris och Pontus Lindfelt, White & 
Case, Bryssel.

Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds 
fullmäktige utsåg årsmötet Björn Palm-Jensen och 
Annika Arvidsson, båda Paris.

Styrelsen har under året hållit protokollförda 
fysiska sammanträden den 8 mars i Marbella (före 
och efter årsmötet), den 17 maj i München och den 
8 november i Paris, samt två sammanträden per 
telefon (25 januari och 19 juni). Tre inträdesansök-
ningar har behandlats.

Avdelningen har utgivit två nyhetsbrev per e-post 
till sina medlemmar under året. Redaktör har varit 
jur. kand. Mikaela Lassborn, Nice. Nyhetsbrevet 
har också sänts till de svenska avdelningarnas 
sekreterare.

Vid årsmötet i Marbella deltog 14 ledamöter.       
I anslutning till årsmötet erbjöds ett föreläsnings-
program motsvarande 8 timmars vidareutbildning, 
att tillgodoräknas inom ramen för Advokatsam-
fundets krav på vidareutbildning.  Föredragande 
var abogado Nielson Sánchez-Stewart, tidigare 
dekanus i Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 
och nu ledamot i styrelsen för Consejo General de 
la Abogacía Española, Maria Abrahamsson, ledar-
skribent på Svenska Dagbladet, Ulla Wennermark, 
domare på europeiska varumärkesmyndigheten 
OHIM i Alicante och advokat Göran Rise om 
“Problem med att köpa sig en plats i solen”. Efter 
årsmötet hölls sedvanlig middag.

Utlandsavdelningen har vid huvudstyrelsens 
möten representerats av Göran Rise och Dan 
Person. Vid den årliga ordförande- och sekreterar-
konferensen representerades Utlandsavdelningen av 
Dan Person. 

Utlandsavdelningen har 96 ledamöter. Dessutom 
är 99 biträdande jurister verksamma inom Utlands-
avdelningens verksamhetsområde.

Utlandsavdelningen: Göran Rise, ordförande 
och Karl Woschnagg, sekreterare.

■ lokalavdelningar
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■ kollegier

försvararkollegiet i stockholm

Försvararkollegiet i Stockholm har under år 2008 
haft två  sammankomster. Mötena har på sedvan-
ligt sätt hållits på Restaurang Piperska Muren där vi 
har inlett med middag tillsammans före föredraget.

Den 31 mars var advokaten Peter Lindqvist och 
åklagare Stefan Johansson inbjudna att tala över 
ämnet brottsprovokation. 30 advokater och biträ-
dande jurister kom och lyssnade på detta väldigt 
spännande föredrag. 

Den 20 oktober informerade advokaten Claes 
Borgström och hovrättslagmannen Göran Everlöf 
om EMR – En modernare rättegång. Detta möte 
slog Försvararkollegiets rekord vad gäller antalet 
deltagande. Hela 85 personer kom och tog del av 
informationen och ställde intressanta frågor. Det 
var ett oerhört givande och bra möte.

Programrådet har under året bestått av Claes 
Borgström, Ghita Hadding Wiberg, sammankal-
lande, Ewa Lilliesköld samt Peter Mutvei.

förvararkollegiet i göteborg

Den 19 november utsågs ny styrelse för det återupp-
ståndna Försvararkollegiet i Göteborg. Styrelsen har 
därefter beslutat att fördela arbetsuppgifterna och 
Göran Insulán har valts till ordförande.I denna egen-
skap har han skrivit till lagmännen vid Göteborgs 
och Mölndals tingsrätt för att få till stånd samman-
träffande för att diskutera rutiner och erfarenheter av 
En modernare rättegång med mera. Vidare har Gö-
ran Insulán talat med chefen för häktet i Göteborg 
och man ska träffas för diskussioner angående tider 
för besök på häktet med mera. Styrelsen tänker gå 
vidare med sammanträffanden  med Hovrätten och 
Åklagarmyndigheten för överläggningar. Styrelsen 
har även diskuterat möjligheterna att framöver ar-
rangera utbildning och studiebesök.

östergötlands försvararkollegium

2008 var kollegiets sjätte verksamhetsår.  Verksam-
heten fortgår i ett numera väletablerat mönster som 

dels ger försvarsadvokater i regionen en kontinuer-
lig mötesplats för ökat samarbete och tillvaratagan-
de av sina erfarenheter, dels utgör en allt viktigare 
kanal för kontakter mellan advokaterna och de 
lokala rättsvårdande myndigheterna, dels erbjuder 
de enskilda medlemmarna en mer systematisk vida-
reutveckling i sin roll som försvarsadvokater.

Kollegiet består av drygt 60 advokater från 
främst Östergötland men därtill flera alltmer 
aktiva medlemmar från Sörmland och Småland.  
Styrelsen har 2008 bestått av ordföranden Bengt 
Ivarsson, Linköping, kassören Göran Gabrielson, 
Norrköping, sekreteraren Bertil Dahl, Norrköping, 
samt Peter Eklund, Eskilstuna.

Verksamheten har löpande innefattat informa-
tionsflöden mellan rättsvårdande myndigheter och 
medlemmarna genom kollegiets styrelse. Kollegiet 
kan nu sägas ha blivit en etablerad remissinstans 
för Östergötlands tingsrätter och åklagarkammare. 
Styrelsen har vidare på eget initiativ sökt sprida 
information i rättsliga och andra viktiga frågor som 
berör medlemmar.

ChefsJO Mats Melin talade på ett välbesökt års-
möte i mars om sin tillsyn över polis, åklagare och 
domstolar i ett mycket uppskattat och värdefullt 
föredrag. Melin visade också stort intresse för de 
erfarenheter kollegiets medlemmar har av dessa 
myndigheter. 

Kollegiet har vidare i början av oktober haft sitt 
årliga utlandsseminarium i Cambridge, UK, på 
temat Svensk rättssäkerhet – Försvararens ansvar i 
svensk straffprocess – ett kvalitetsansvar i rättsvår-
den. Ett 30-tal medlemmar deltog mycket aktivt 
i ett krävande seminarium som leddes av mento-
rerna Gunnel Lindberg, överåklagare, och Mats 
Orstadius, rådman. 

Under hela året har kollegiet fört en diskussion 
om En modernare rättegång-reformen. Kollegiet 
måste ägna än mer kraft åt att mellan advokaterna 
fånga upp och sprida de erfarenheter som efterhand 
nås när reformen nu genomförts.

Kollegier
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■ kollegier

försvararkollegiet i nordvästra skåne

Arbetsgruppen för Försvararkollegiet 2008 har 
bestått av följande advokater: Ulf Juhlin, Håkan 
Sunnerholm, Kerstin Lindbohm, Stefan Rosell, 
sekreterare, Johan Sederholm, ordförande.

 Kollegiet hade under 2008 två sammankomster. 
Under våren, i samband med årsmötet, företogs 
ett studiebesök på Byrätten i Helsingör dit dess 
lagman inbjudit oss.

Kollegiets medlemmar fick en mycket lärorik 
genomgång av det danska systemet vad gäller 
offentliga försvarare, som till stora delar skiljer sig 
från vårt eget.

Höstens möte företogs i ”En modernare rät-
tegångs” tecken, då kollegiet inbjudit hovrättsrådet 
Hanserik Romeling som på ett mycket gediget sätt 
redogjorde för den nya lagstiftningen och tillämp-
ningen av densamma.

Kollegiet har genom sin ordförande deltagit med 
en observationsplats i projektet ”Snabbspåret”.

Kollegiet har också deltagit i kontinuerliga 
samtal med tingsrätt och åklagarkammare, där För-
svararkollegiets åsikter med visst eftertryck delgetts 
tingsrätten.

Försvararkollegiet har ett 50-tal medlemmar.
 

försvararkollegiet i malmö

Kollegiet hade årsmöte den 28 januari 2008. Vid 
mötet omvaldes styrelsen som består av Johan Sar-
vik, ordförande, Jesper Montan, sekreterare, Ulla 
Stålberg och Charlotta Sundqvist Olin. I samband 
med årsmötet höll kammaråklagaren Lars Wil-
helmsson ett föredrag om internationella åklagar-
kammarens arbete. Lars Wilhelmsson arbetar sedan 
några år tillbaka på den internationella åklagarkam-
maren i Malmö.

Kollegiet har idag cirka 110 medlemmar från i 
huvudsak Malmö, men även advokater från andra 
orter i sydvästra Skåne är medlemmar. Under året 
har kollegiet, utöver årsmötet, haft ytterligare tre 
sammankomster. 

Den 12 maj arrangerade kollegiet en samman-
komst och frågestund med jur.kand. Anders Hans-
son som är ledamot i Justitieutskottet. 

Den 27 oktober gjorde kollegiet, och vissa övriga 
intressenter, ett studiebesök på Malmö tingsrätt. 
Besöket var föranlett av de genomgripande föränd-
ringar i rättegångsbalken som betecknats som ”En 
Modernare Rättegång”. Vid besöket demonstrera-
des den tekniska utrustningen och föredrag hölls av 
hovrättslagmannen Per Eriksson och chefsrådman-
nen Thed Adelswärd. 

Företrädare för kollegiet har sedan länge getts 
tillfälle att medverka i planeringen av den nya 
hovrättsbyggnaden i Malmö. Det var därför 
glädjande att hovrättsadministrationen bjöd in 
kollegiets medlemmar till ett besök i den ännu inte 
invigda helt nyuppförda hovrättsbyggnaden den 9 
december 2008. Mötet, som var välbesökt, gav alla 
inbjudna en möjlighet att delta vid en presentation 
av den nya tekniska utrustningen i hovrätten och 
även att delta i en rundvandring i samtliga delar av 
den helt nyuppförda byggnaden. Hovrätten bjöd 
även på mat och dryck. Mötet arrangerades av den 
administrativa direktören Christer Lundh som un-
der det senaste året lagt ned ett mycket omfattande 
arbete i anledning av hovrättens flytt till den nya 
byggnaden, vilken kommer att genomföras under 
januari 2009.  

Efter mötena har kollegiets medlemmar av-
rundat kvällarna på puben Bishop`s Arms, där vi 
abonnerat en lokal i direkt anslutning till puben. 
På puben har vi ätit något lätt samt ägnat oss åt 
föreningsangelägenheter. Antalet deltagare vid 
nämnda sammankomster har varierat. Vid besöken 
på domstolarna deltog ett 70-tal medlemmar.

familjerättskollegiet

Kollegium har liksom tidigare år hållits tre gånger 
under 2008 på Restaurang KB i Stockholm.

Den 6 februari var kvällens gäst överläkaren, 
Med Dr Karin Sparring Björkstén som talade om ❱❱❱

Kollegier



72

❱❱❱ ämnet: ”Begreppet psykisk störning och testa-
mentshabilitet – från medicinsk synpunkt”.

Den 28 april var kvällens talare universitetslektor, 
docent Margareta Brattström, Uppsala Universitet, 
som talade om ämnet: ”Aktuella frågor angående 
samäganderätt mellan makar och sambor”

Den 12 november gästades kollegiet av rådmän-
nen Britt Björneke (Södertörns tingsrätt) och Ylva 
Myhrberg (Norrtälje tingsrätt), som talade om 
ämnet: ”Specialisering av domare i familjemål samt 
ombudens roll i processen”

Sammankomsterna har varit välbesökta. Till någ-
ra möten har anmälningarna varit fler än antalet 
platser, vilket visar att verksamheten är uppskattad 
bland ledamöterna och fyller ett behov av kontinu-
erlig information på familjerättens område.

Kollegiet är också ett forum för att träffas, disku-
tera och utbyta av erfarenheter mellan kollegor som 
har familjerätt som arbetsområde. 

Deltagande i sammankomsterna har godtagits 
som en del av ledamöternas vidareutbildning enligt 
samfundets regler.

Programrådet har under året haft följande sam-
mansättning: Johan Schüldt, ordförande, David 
Massi, sekreterare, Birgitta Hållenius, Marie Wessel, 
Kristina Bengtsson, Lars Hurtig samt Anna Arnell.

rekonstruktör- & konkursförvaltar-

kollegiet (rekon) i sverige

rekon hade under året 13 medlemmar, det vill 
säga samma antal som under 2007. Medlemmarna 
utgörs av lokala kollegier, vars medlemmar i sin tur 
utgörs av enskilda rekonstruktörer och konkurs-
förvaltare till ett antal av närmare 400 personer 
vilket är mer än 90 procent av de verksamma inom 
området. Sammantaget har de lokala kollegierna en 
geografisk täckning som avser hela riket. 

Styrelseledamöterna i rekon utgjordes efter or-
dinarie föreningsstämma den 30 maj 2008 av Hans 
Andersson, Margareta Andersson, Peter Bengts-
son, Christian Berntö, Jan Lindahl, Ulf Mårtens-

son, Magnus Nedstrand, Magnus Näsholm, Peter 
Rader, Olof Riesenfeld, Arne Rohdin, Ulf Sand-
berg, Odd Swarting, Marianne Uesson och Bertil 
Wingqvist. rekons ordförande är Odd Swarting, 
vice ordförande Fredrik Tengström, sekreterare 
Niklas Körling, Marianne Uesson vice sekreterare, 
Magnus Nedstrand kassör, Rickard Ström revisor, 
Lars-Olov Thim revisor och Hans Elliot revisors-
suppleant. 

Styrelsen har hållit fyra sammanträden; den 
31 mars, den 30 maj, den 1 september och den 8 
december. 

rekon är den ledande aktören inom det insol-
vensrättsliga området. rekon avger varje år ett fler-
tal remisser till lagstiftande enheter och domstolar 
samt har löpande kontakter med Skatteverket och 
exekutiva myndigheter avseende tillämpningsfrå-
gor och andra frågor som påverkar den praktiska 
hanteringen av företagsrekonstruktioner och 
konkurser.

rekon har avgivit yttranden i bland annat föl-
jande frågor: 

– till Högsta domstolen i mål angående ansvar 
för hyresfordran och konkursbos åtgärder för att 
ställa lokal till hyresvärdens förfogande Mål T 
1329-08,

– till Justitiedepartementet angående utkast till 
lagrådsremissen En starkare företagsinteckning,

– till Justitiedepartementet angående delbetän-
kandet av utredningen om enklare redovisning.

rekon har genom sin ordförande deltagit i 
utredningen om ett samordnat insolvensförfarande 
som leds av Jan Ertsborn. 

rekon har deltagit i planeringen och genomför-
andet av Insolvensrättsligt forum i februari 2009.

Vidare har rekon tillsett att ny rättspraxis och 
annan information i insolvensrättsliga frågor redo-
visats på rekons hemsida www.rekon.nu. rekon:s 
service till medlemmarna i de lokala kollegierna har 
skett genom Rekonstruktör- & Konkursförvaltar-
kollegiet (rekon) i Sverige AB.

■ kollegier
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Lagstiftningsärenden
förteckning över lagstiftnings-
ärenden i vilka advokatsamfundet 
under 2008 avgivit yttrande

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

Promemorian Skärpta fusionsregler,  
Ds 2007:35 (R-2007/1247)

Betänkandet Beslutanderätt vid gemensam 
vårdnad m.m., SOU 2007:52 
(R-2007/1287)

Energimarknadsinspektionens rapport 
Skydd i lag mot avstängning av elleveranser 
för elanvändare som bedriver samhällsvik-
tig verksamhet (R-2007/1352)

Betänkandet Barnet i fokus – En skärpt 
lagstiftning mot barnpornografi, SOU 
2007:54 (R-2007/1367)

Promemorian Godkännande av Prümråds-
beslutet, Ds 2007:40 (R-2007/1372)

Betänkandet Upplåtelse av den egna 
bostaden, SOU 2007:74 (R-2007/1392)

Promemoria angående erkännande av 
yrkeskvalifikationer för fastighetsmäklare 
och väktare (R-2007/1394)

Slutbetänkandet Samordnad och tydlig 
tillsyn av socialtjänsten, SOU 2007:82 
(R-2007/1432)

Promemorian Behandling av personuppgif-
ter i polisens brottsbekämpande verksam-
het, Ds 2007:43 (R-2007/1460)

Promemoria om Sveriges antagande av 
rambeslut om överförande av frihetsberö-
vande påföljder inom Europeiska unionen 
(R-2007/1541)

Naturvårdsverkets förslag till sanktioner för 
brott mot Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 1013/2006 om transport 
av avfall (R-2008/0029)

Finansinspektionens rapport Aktionsplan 
för småspararna – en handlingsplan i tio 
punkter (R-2008/0031)

Promemorian Börsers regelverk 
(R-2008/0032)

Promemorian Rättelse av uppgifter i Krono-
fogdemyndighetens verksamhet 
(R-2008/0033)

Delbetänkandet Förhandsprövning av nät-
tariffer m.m., SOU 2007:99 (R-2008/0034)

Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för 
brottsbekämpning, SOU 2007:76 
(R-2008/0035)

Delbetänkandet Straffskalan för mord, SOU 
2007:90 (R-2008/0036)

Betänkandet Domstolarnas handläggning 
av ärenden, SOU 2007:65 (R-2008/0043)

Departementspromemorian Europeiskt 
betalningsföreläggande, Ds 2008:2  
(R-2008/0070)

Betänkandet Urkunden i tiden – en 
straffrättslig anpassning, SOU 2007:92 
(R-2008/0093)

Departementspromemorian Sveriges 
antagande av rambeslut om kampen mot 
organiserad brottslighet, Ds 2008:6  
(R-2008/0094)

Departementspromemorian Lissabon-
fördraget, Ds 2007:48 (R-2008/0103)

Departementspromemorian Ändringar i 
EG:s redovisningsdirektiv, Ds 2008:05 
(R-2008/0104)

Promemorian Videokonferens i allmän 
förvaltningsdomstol (R-2008/0122)

Promemorian Kompletteringar till förslaget 
om sänkta socialavgifter för vissa delar av 
tjänstesektorn (R-2008/0153)

Betänkandet Internationella sanktioner, 
SOU 2006:41 (R-2008/0154)

Promemoria om Sveriges antagande av 
rambeslut om en europeisk bevisinhämt-
ningsorder, Ds 2008:9 (R-2008/0158)

Betänkandet Territoriellt samarbete inom 
EU, SOU 2007:105 (R-2008/0174)

Departementspromemorian Europeiskt 
småmålsförfarande, Ds 2008:12  
(R-2008/0209)

Finansinspektionens förslag till nya 
föreskrifter om investeringsfonder  
(R-2008/0210)

Promemorian Prissättningsbesked vid inter-
nationella transaktioner (R-2008/0247)

Betänkandet Skolgång för barn som skall 
avvisas eller utvisas, SOU 2007:34 
(R-2008/0259)

Betänkandet Fastighetsmäklaren och kon-
sumenten, SOU 2008:6 (R-2008/0303)

Departementspromemorian Återanvändning 
av upphovsrättsligt skyddat material som 
finns i radio- och TV-företagens programar-
kiv, Ds 2008:15 (R-2008/0313)

Slutbetänkandet Skyddet för den person-
liga integriteten – Bedömningar och förslag, 
SOU 2008:3 (R-2008/0317)

Promemorian Ändrad sammansättning i 
Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister – 
kompletterande överväganden och förslag 
till SOU 2006:22 En sammanhållen diskri-
mineringslagstiftning (R-2008/0328)

Finansinspektionens förslag till nya bilagor 
till fondföreskrifterna (R-2008/0357)

Europeiska kommissionens förslag till änd-
ring av rådets direktiv 2006/112/EG om 
ett gemensamt system för mervärdesskatt 
samt ändring i förordning (EG) 1798/2003 
i syfte att bekämpa skatteundandragande i 

■ lagstiftningsärenden

❱❱❱
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■ lagstiftningsärenden

❱❱❱ samband med gemenskapsinterna transak-
tioner (R-2008/0368)

Kemikalieinspektionens rapport Produktval, 
substitution och tillsyn (R-2008/0371)

Statskontorets rapport Tredje penning-
tvättsdirektivet – tillsyn och organisation 
(R-2008/0386)

Bolagsverkets framställning Förslag om 
ändrade registreringsavgifter enligt aktie-
bolagsförordningen och förordningen om 
ekonomiska föreningar (R-2008/0387)

Promemorian Förordningsändringar avseen-
de polismyndigheters volontärverksamhet 
(R-2008/0388)

Promemorian Allmänna reklamationsnämn-
dens arbetsformer – förslag till effektivise-
ringar (R-2008/0389)

Departementspromemorian Ytterligare åt-
gärder för att motverka ordningsstörningar 
i samband med idrottsarrangemang, Ds 
2008:20 (R-2008/0410)

Promemorian Vissa förenklingar på före-
tagsskatteområdet, m.m. (R-2008/0415)

Förslag om ändrade registreringsavgifter 
enligt förordning om bank- och finansie-
ringsrörelse (2004:329) och försäkringsrö-
relseförordning (1982:790) (R-2008/0429)

Förslag om ändrade registreringsavgifter 
enligt handelsregisterförordningen 
(R-2008/0430)

Betänkandet Förtursförklaring i domstol, 
SOU 2008:16 (R-2008/0433)

Delbetänkandet Avskaffande av revisions-
plikten för små företag, SOU 2008:32 
(R-2008/0434)

Skatteverkets förslag till föreskrifter enligt 
förordningen (2007:597) om kassaregister 
m.m. (R-2008/0453)

Promemorian Slopad kontrolluppgiftsskyl-
dighet om tillgångar och skulder, m.m. 
(R-2008/0458)

Promemorian Förändrade underprisregler 
för handelsbolag m.m. (R-2008/0459)

Förslag till förenklingar av EG:s bolagsrätts-
liga direktiv (R-2008/0477)

Departementspromemorian Officialpröv-
ningens omfattning vid registrering av 
varumärken och firmor m.m., Ds 2008:28 
(R-2008/0500)

Naturvårdsverkets förslag till förändringar i 
förordning (1998:940) om avgifter för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) 
(R-2008/0504)

Promemorian Antagande av rambeslut om 
skydd av personuppgifter som behandlas 
inom ramen för polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete (R-2008/0510)

Departementspromemorian Behörighets-
bevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, Ds 
2008:32 (R-2008/0513)

Promemorian Sveriges antagande av ram-
beslut om ändring i rambeslut 2002/475/
RIF om bekämpande av terrorism, Ds 
2008:37 (R-2008/0523)

Delbetänkandena En ny instansordning 
för mål enligt Plan- och bygglagen, SOU 
2007:111 och Miljödomstolarna; domkret-
sar, lokalisering och handläggningsregler, 
SOU 2008:31 (R-2008/0527)

Slutbetänkandet Patentskydd för bio-
tekniska uppfinningar, SOU 2008:20 
(R-2008/0528)

Betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna, 
SOU 2008:38 (R-2008/0529)

Departementspromemorian Ett starkare 
skydd för den enskildes integritet vid kredit-
upplysning, Ds 2008:34 (R-2008/0530)

Betänkandet Framtidens polisutbildning, 
SOU 2008:39 och som komplettering 
delbetänkandet Framtidens polis, SOU 
2007:39 (R-2008/0548)

Betänkandet Människohandel och barnäk-
tenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd, 
SOU 2008:41 (R-2008/0549)

Promemorian Kraftfullare nedsättning av 
socialavgifter för unga (R-2008/0551)

Domstolsverkets rapport Länsrättsutred-
ningen (R-2008/0552)

Promemorian Förslag till regler om taxering 
och beskattning av ägarlägenheter 
(R-2008/0558)

Promemorian En förenklad revisorsgransk-
ning vid fusion och delning av aktiebolag, 
Ds 2008:40 (R-2008/0572)

Promemorian Justering av en straffbestäm-
melse i utlänningslagen (R-2008/0576)

Delbetänkandet Frågor om hyra och bo-
stadsrätt, SOU 2008:47 (R-2008/0578)

Promemoria om genomförandet av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/89/
EG om åtgärder för att trygga elförsörjning 
och infrastrukturinvesteringar (elförsörj-
ningsdirektivet) (R-2008/0594)

Promemorian Övertagande av skogskonto 
och skogsskadekonto vid generationsskifte 
(R-2008/0641)

Utkast till regeringens proposition Godkän-
nande av rådets beslut om inrättande av 
Europeiska polisbyrån (Europol)  
(R-2008/0652)

Kommissionens förslag till Europapar-
lamentets och rådets direktiv om indu-
striutsläpp (samordnade åtgärder för att 
förebygga och begränsa föroreningar) 
KOM(2007)844 (R-2008/0653)
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Promemoria med förslag till ändring i 
ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till polisdatalagen (1998:622) 
(R-2008/0666)

Ett förhöjt grundavdrag till de sämst ställda 
pensionärerna (R-2008/0667)

Promemorian Sänkt skatt på förvärvs-
inkomster (R-2008/0668)

Promemorian Sveriges antagande av 
rambeslut om erkännande och övervakning 
av vissa icke frihetsberövande påföljder,  
Ds 2008:42 (R-2008/0669)

Promemorian Konfliktlösning vid offentlig 
säljverksamhet på marknaden  
(R-2008/0696)

Skatteverkets promemoria Förslag om be-
gränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. 
på vissa skulder (R-2008/0697)

Utkast till proposition om Sveriges an-
tagande av rambeslut om verkställighet av 
utevarodomar (R-2008/0698)

Promemorian Direktivet om aktieägares 
rättigheter – förslag till genomförandeåt-
gärder, Ds 2008:46 (R-2008/0699)

Betänkandet Kustbevakningens rätts-
liga befogenheter, SOU 2008:55                    
(R-2008/0700)

Betänkandet Skattelättnader för hushålls-
tjänster, SOU 2008:57 (R-2008/0709)

Rapporten Regeringsrättens handläggning 
av mål om förhandsbesked i skattefrågor 
(R-2008/0713)

Promemoria med ett utkast till lagrådsre-
miss Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. 
(R-2008/0714)

Promemoria om Sveriges antagande av 
rambeslut om utbyte av uppgifter ur 
kriminalregister (R-2008/0715)

Grönbok om insyn i gäldenärens tillgångar 
(R-2008/0716)

Boverkets rapport Utvärdering av förköpsla-
gen (R-2008/0717)

Departementspromemorian Sammansätt-
ningsreglerna i Högsta domstolen och Re-
geringsrätten, Ds 2008:50 (R-2008/0802)

Departementspromemorian Utvidgade 
möjligheter att avlägsna deltagare i en 
ordningsstörande folksamling m.m.,  
Ds 2008:54 (R-2008/0811)

Betänkandet Förstärkt skydd för företags-
hemligheter, SOU 2008:63 (R-2008/0812)

Byggprocessutredningens betänkande Bygg 
– helt enkelt, SOU 2008:68 (R-2008/0814)

Delbetänkandet Enklare redovisning,  
SOU 2008:67 (R-2008/0815)

Frekvensutredningens betänkande Effekti-
vare signaler, SOU 2008:72 (R-2008/0817)

Promemorian Ränteavdragsbegränsningar 
i syfte att förhindra vissa fall av skat-
teplanering inom en intressegemenskap 
(R-2008/0927)

Reach-utredningens slutbetänkande Kemi-
kalietillsyn – organisation och finansiering, 
SOU 2008:73 (R-2008/0961) 

EG-kommissionens förslag till ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/116/EG om skyddstiden för upphovs-
rätt och vissa närstående rättigheter 
(R-2008/0983)

Betänkandet Ägande och förvaltning av 
hyreshus, SOU 2008:75 (R-2008/1016)

Finansinspektionens promemoria Genom-
förandet av betaltjänstdirektivet 2007/64/
EG (R-2008/1032)

Departementspromemorian Enklare infor-
mationsutbyte i brottsbekämpningen inom 
EU, Ds 2008:72 (R-2008/1039)

Promemorian Fingeravtryck i pass  
(R-2008/1040)

Förslag till förenklingar av EG:s bolagsrätts-
liga direktiv (R-2008/1041)

Promemorian Alkoholutandningsprov i 
svenska hamnar, Ds 2008:68  
(R-2008/1048)

Betänkandet Vägen tillbaka för överskuld-
satta, SOU 2008:82 (R-2008/1069)

Slutbetänkandet Revisorers skadestånds-
ansvar, SOU 2008:79 (R-2008/1117)

Europeiska kommissionens förslag till 
direktiv om konsumenträttigheter 
(R-2008/1139)

Departementspromemorian Förvärv av 
kvalificerade innehav i finansiella företag 
m.m. (R-2008/1145)

Delbetänkandet Prövning av vindkraft,  
SOU 2008:86 (R-2008/1152)

Promemorian Utökade möjligheter till 
omedelbart avdrag för inventarier av mindre 
värde (R-2008/1179)

Delbetänkandet Partsinsyn och ny teknik 
i domstol m.m., SOU 2008:93  
(R-2008/1205)

Energimarknadsinspektionens promemoria 
Vissa ändringar i ellagen (1997:857) 
(R-2008/1200)

Promemorian Funktionell åtskillnad på 
elmarknadsområdet – Vissa ändringar i 
ellagen (1997:857) (R-2008/1334)

■ lagstiftningsärenden
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advokatsamfundets ändamål

Sveriges advokatsamfund är en privat-
rättslig sammanslutning, som bildades 
på ett enskilt initiativ 1887. Advo-
katsamfundet fick officiell status när 
rättegångsbalken trädde i kraft 1948. 
När samfundet bildades hade det 38 le-
damöter. Under de senaste 20 åren har 
antalet ledamöter mer än fördubblats. 
I dag har Advokatsamfundet mer än 
4 500 ledamöter. Enligt stadgarna för 
Sveriges advokatsamfund har samfun-
det till ändamål:

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

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

så styrs samfundets verksamhet

Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet 
rättegångsbalken. Av 1 § framgår att 
det ska finnas ett allmänt advokat-
samfund i Sverige och att samfundets 
stadgar fastställs av regeringen. Endast 
den som är ledamot av samfundet får 
använda titeln advokat.  

Av rättegångsbalken framgår att 
en advokat är skyldig att följa god 
advokatsed. Vad som är god advo-
katsed 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 avgöran-
den. Regleringen av Advokatsamfun-
det syftar till att trygga allmänhetens 
intresse av att kunna få rättsligt biträde 
av kvalificerade ombud.

så organiseras samfundet

Advokatsamfundet är geografiskt 
uppdelat i sju avdelningar. Varje 
avdelning har en lokal verksamhet och 
egen styrelse. Avdelningsstyrelserna 
lämnar yttranden till samfundets sty-
relse bland annat i ärenden som gäller 
ansökningar om inträde i samfundet. 
Samfundets ledamöter utövar sitt 
inflytande över Advokatsamfundet 
genom fullmäktige, som utses av 
avdelningarna. 

Fullmäktige sammanträder en gång 
per år och väljer Advokatsamfundets 
styrelse, som består av nio ordinarie 
ledamöter, nio suppleanter, ordförande 
och vice ordförande. 

Fullmäktige väljer också ordförande, 
vice ordförande och sex ledamöter till 
disciplinnämnden. De återstående tre 
ledamöterna av disciplinnämnden, de 
offentliga representanterna, utses av 
regeringen. Disciplinnämnden är helt 
självständig i sin verksamhet.

Vart tredje år hålls allmänt advo-
katmöte då ledamöterna samlas till 
föredrag och debatter i aktuella rätts-
politiska frågor och yrkesfrågor. 

Advokatsamfundet har sitt kansli på 

Djurgården i Stockholm. Kansliet leds 
av en generalsekreterare.  

I Advokatsamfundets fastighet finns 
även Juridiska Biblioteket i Stockholm. 
Juridiska biblioteket är ett av Sveriges 
främsta juridiska fackbibliotek med en 
boksamling på uppemot 50 000 band. 
Biblioteket är öppet för alla som har 
avlagt examen vid juridiska fakulteter 
och för juridikstuderande.

På samfundets kansli finns även 
den redaktion/informationsavdelning 
som producerar Advokatsamfundets 
tidskrift Advokaten och driver sam-
fundets webbplatser.

så beviljas inträde i samfundet

Kraven är höga på den som vill bli 
ledamot av Advokatsamfundet. För 
att bli advokat krävs en omfattande 
teoretisk och praktisk utbildning. 
Efter cirka fem års juridisk utbildning 
och jur.kand.-examen vid universitet 
krävs fem års juridiskt arbete. Under 
minst tre av dessa fem år ska man ha 
arbetat som biträdande jurist vid en 
advokatbyrå eller drivit egen juridisk 
byrå. Från och med den 1 januari 
2004 krävs dessutom att sökanden har 
avlagt advokatexamen för att inträde 
ska beviljas. 

så fungerar tillsynen

En advokat är enligt rättegångsbalken 
skyldig att följa god advokatsed. I sin 
verksamhet är advokaten underkas-
tad samfundets och justitiekanslerns 
tillsyn. Advokatsamfundets kontroll i 
etiskt hänseende utövas av samfundets 
disciplinnämnd.

Ett disciplinärt ingripande kan leda 
till påföljderna uteslutning, varning 
med straffavgift på maximalt 50 000 
kr, varning eller erinran. ■

Det här är Sveriges advokatsamfund

■ advokatsamfundet i korthet
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