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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Därför behövs 
Advokat- 

samfundet
som vakthund 

i samhällsdebatten

F ör Advokatsamfundets del präglades det gångna året, som vanligt, av det enträgna ar-
betet för upprätthållandet av rättssäkerhet och integritet. Samfundet var bland annat 
representerat med experter i en lång rad viktiga utredningar och arbetsgrupper, samt 

svarade på 129 remisser. Vi deltog i flera hearings i riksdagen och medverkade även mycket aktivt 
i den rättspolitiska debatten.

Vissa frågor är ständigt återkommande. Det handlar bland annat om skatteprocessen, FRA-
lagstiftningen och yttrandefriheten. Alla dessa områden berör såväl grundläggande rättssä-
kerhetsfrågor som angelägna integritetsfrågor. Skatteprocessen, liksom FRA:s signalspaning, 
handlar därtill om statens maktutövning mot enskilda och kräver därför särskild vaksamhet. Ytt- »
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randefriheten och offentlighetsprincipen är själva kärnan i vår demokrati och handlar ytterst om 
det motsatta förhållandet, nämligen medborgarnas kontroll av makten. Dessa grundläggande 
rättigheter riskerar emellertid att inskränka den personliga integriteten, om de missbrukas. Det 
handlar som nästan alltid om att finna den rätta balanspunkten mellan olika legitima intressen.

NÄR DET GÄLLER DE UPPENBARA BRISTERNA i såväl skattelagstift-
ningen som skatteprocessen har dessa på ett utomordentligt tyd-
ligt sätt åskådliggjorts under året, inte minst genom Skatteverkets 
angrepp på riskkapitalisterna och konsulterna. Med stöd av otydlig 
och svårtolkad lagstiftning inleder myndigheten tvivelaktiga förfa-
randen som tvingar ut enskilda och företag i utdragna och kostsam-
ma skatteprocesser. Det är inte godtagbart och överensstämmer 
inte med kraven på god förvaltning.

Skatteverkets plötsliga ogillande av konsekvenserna av de be-
ryktade 3:12-reglerna föranledde myndigheten att höja underlaget 
för arbetsgivaravgifterna hos en av de stora revisionsbyråerna med 
åtföljande upptaxering av delägarna för inkomst av tjänst. Man 
hade nämligen något överraskande identifierat att nytillträdande 
delägare i revisionsföretag, i likhet med vad som under mycket lång 
tid gällt vid advokatbyråer, förvärvar aktier till nominellt belopp. 
Detta innebar enligt Skatteverket att en skattepliktig förmån upp-
kom. Detta trots att samma principer för antagande av delägare 
förevarit långt innan 3:12-reglerna överhuvudtaget var påtänkta. 

Utan någon som helst reaktion från Skattemyndigheten. Till skillnad från vad som blev utfallet 
mot riskkapitalisterna, där Skatteverket på oklara grunder vann framgång i förvaltningsrätten,  
förlorade Skatteverket under 2013 mot revisionsbyrån. Enligt experter på området var denna 
utgång närmast självklar. Detta hindrade dock inte Skatteverket från att ändå klaga till kammar-
rätten.

Man kan utgå ifrån att Skatteverkets aktivistiska hållning är väl förankrad i Finansdeparte-
mentet. Det har påståtts att det politiska stödet inför besluten att upptaxera revisionsbyrån var, 

Med stöd av otydlig och 
svårtolkad lagstiftning 

inleder myndigheten 
tvivelaktiga förfaran-
den som tvingar ut en-
skilda och företag i ut-
dragna och kostsamma 

skatteprocesser. 

»

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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försiktigt uttryckt, betryggande. Statsrådet och chefen för departementet uppskattade nämli-
gen inte att revisorerna ”tjänat” stora pengar genom vinstutdelning. Finansministern drev därför 
inom ramen för budgetprocessen, i all hast, igenom en revidering av 3:12-reglerna. Inga konsulter 
eller advokater skulle sko sig på dessa förmånliga regler sades det. De gynnsamma beskattnings- 
och vinstutdelningsreglerna skulle i fortsättningen inte gälla alla. Bara vissa. Att dessa inte skulle 
omfatta revisorer, advokater eller andra konsulter som sysselsätter ett stort antal anställda stod 
klart. Man drev trots förödande kritik från remissinstanserna och Lagrådet, liksom intern kritik 
inom regeringen, igenom en ogenomtänkt och ineffektiv lagstiftning. Till detta kommer att man 
valde att ”gömma” ändringarna i budgetpropositionen.

De fåtal personer som finansministern ville åt påverkas inte ens av förändringarna. När finans-
ministern slutligen insåg detta hade det dock gått för långt. Det är svårt att förstå att man inte 
istället valde att lyssna och ta tillvara remissinstansernas och Lagrådets konstruktiva kritik med 
förslag till lösningar. 

I enlighet med vad som uttryckligen förutspåddes vid reglernas införande hade de kommit 
att bli i gynnsammaste laget. Revisorer och advokater var uttryckligen beredda att acceptera en 
ökad beskattning, dock under förutsättning att alla behandlades lika. Ett rimligt krav kan man 
tycka. Detta sagt, är det inte alldeles lätt att förstå att man skattemässigt ska bestraffas för att 
man arbetar i samma företag som man äger aktier i. Varför ska en investerare som inte arbetar 
i företaget erhålla en gynnsammare beskattning än den som tar ansvar och risk i bolaget? Att 
frågor om förutsebarhet och likhet inför lagen inte är något som nämnvärt belastar vare sig skat-
telagstiftningen eller skatteprocessen bekräftades således ånyo under året.

PÅ ANDRA OMRÅDEN FICK REGERINGENS UNDERLÅTENHET att se till att lagstiftningen uppfyl-
ler Europakonventionens krav omfattande konsekvenser. Högsta domstolen avkunnade därför 
i somras ett antal domar i den så kallade ne bis in idem-frågan. HD inte bara uttalade att det är 
förbjudet med dubbelbestraffning. HD fastslog också att förbudet skulle gälla retroaktivt. Detta 
kom som en överraskning för många. Regeringens ovilja att ta bort dubbelbestraffningen och 
lagstifta i enlighet med vad Europakonventionen kräver av oss var olycklig. Dessvärre löser inte 
betänkandet från Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet de svåra frågorna. All-
varliga brister i rättssäkerheten kvarstår i flera hänseenden. »

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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En fråga som i högsta grad berör förutsättningarna för att upprätthålla hög rättssäkerhet är att 
beredningskravet efterlevs. Bristande beredning med åtföljande sämre kvalitet i lagstiftnings-
processen och den efterföljande produkten är något som Advokatsamfundet haft anledning att 
påtala i flera olika sammanhang under åren. Detta gäller inte bara 3:12-lagstiftningen. Exemplen 

är många där remisstiden varit orimligt kort och adekvat kritik inte 
beaktats. Ett annat område där beredningen uppvisat stora brister 
är den så kallade FRA-lagstiftningen. Det är också ett område som 
under det gångna året fått förnyad aktualitet.

Sveriges signalspaning har debatterats flitigt såväl ur ett rättssä-
kerhets- som ett integritetsskyddsperspektiv efter Edward Snow-
dens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänsten NSA:s 
massövervakning och avlyssning av vänligt sinnade stats- och reger-
ingschefers mobiltelefoner. Detta väckte starka reaktioner utom-
lands. Sverige fann dock inte skäl att kritisera tillvägagångssättet. 
Tvärtom ansågs det höra till vardagen, att döma av utrikesminis-
terns uttalanden. FRA-lagstiftningen tillsammans med datalag-
ringen, den preventiva avlyssningen och lagstiftningen om hemliga 
tvångsmedel hotar allvarligt den personliga integriteten.

Även lagstiftning som har till syfte att skydda den goda rättssta-
ten kan komma att allvarligt skada den personliga integriteten.

Ett aktuellt exempel på detta är förhållandet mellan offentlig-
hetsprincipen, yttrandefriheten och personuppgiftslagen. Under 
året var dessa frågor aktuella i flera sammanhang. Regeringen har 

skärpt reglerna för att få ut kreditupplysningar i syfte att därmed kunna begränsa de värsta avar-
terna av cyniskt handlande med enskildas personliga uppgifter.

I början på detta år lanserades ytterligare en sajt som tillhandahöll uppgifter om alla brott-
målsdomar de senaste fem åren. Man kunde bland annat klicka på en adress och få uppgift om 
det bodde någon dömd person där. Ville man sedan ha domen fick man betala. Bortsett från 
en lång rad felkällor och andra brister är denna sajt ett uttryck för det vidriga skvallerintresse 
som alltmer kommit att prägla vårt samhälle. Grundarna till denna och andra sajter av liknande 

»

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Det är valår i år. Det be-
tyder att Sveriges med-
borgare ska bestämma 
vilka som ska besluta 

i vår riksdag. Det är ett 
stort ansvar och det är 
inte lätt att ta ställning 
i svåra samhällsfrågor.
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slag bidrar till att undergräva det demokratiska rättssamhällets kärnvärden. Att en majoritet av 
svenska folket tycker att det är i sin ordning gör inte saken bättre och inger starka farhågor inför 
framtiden.

I EN RÄTTSSTAT MÅSTE LAGSTIFTNING och rättstillämpning uppfylla högt ställda krav på kvalitet 
till såväl form som innehåll. Juristerna har på senare år fått ett ökat ansvar och därmed en ökad 
makt, delvis på lagstiftarens bekostnad. Om lagstiftaren därför inte lever upp till sin skyldighet 
att besluta om tydliga och förutsebara lagar, som kan tillämpas enligt vedertagna principer, kom-
mer de folkvalda att tappa ytterligare makt och inflytande. Det vore inte bra för demokratin.

Det är valår i år. Det betyder att Sveriges medborgare ska bestämma vilka som ska besluta i 
vår riksdag. Det är ett stort ansvar och det är inte lätt att ta ställning i svåra samhällsfrågor. För 
att kunna göra val krävs kunskap och engagemang. Ju fler som deltar i den rättspolitiska debat-
ten, desto större förutsättningar finns det att regering och riksdag respekterar såväl vedertagna 
rätts- och beredningsprinciper som dem som valt riksdagsmännen till deras respektive ämbeten. 
Dessvärre förefaller vissa ha misstagit sig på varifrån riksdagens legitimitet härrör. Formerna 
för genomdrivandet av FRA-lagstiftningen, liksom de turer som föregick genomförandet av de 
reviderade 3:12-reglerna, antyder att det på sina håll föreligger ett visst kunskapsunderskott vad 
angår demokratins och parlamentarismens grundvalar. Därför behövs Advokatsamfundet inte 
bara som remissinstans, utan som vakthund i samhällsdebatten.

Anne Ramberg
Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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ADVOKATSAMFUNDET I KORTHET

Advokatsamfundets ändamål
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning, som bildades på enskilt initiativ 
1887. Advokatsamfundet fick officiell status när rättegångsbalken trädde i kraft 1948. När sam-
fundet bildades hade det 38 ledamöter. Under de senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter 
mer än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet över 5 400 ledamöter. 

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål
• att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
• att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenheter kommer denna till godo,
• att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt
• att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokater.
Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning som remissorgan och avger yttranden över i stort 

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

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

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga allmänhetens intresse av att kunna få 
rättsligt biträde av kvalificerade ombud.

Detta är Sveriges advokatsamfund
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advokatsamfundet i korthet

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

Fullmäktige sammanträder en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse, som under 
2013 bestått av ordförande, vice ordförande, nio ordinarie ledamöter, nio suppleanter samt en 
adjungerad ledamot. Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till 
disciplinnämnden. De återstående tre ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga represen-
tanterna, utses av regeringen.

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

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

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

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

Advokatsamfundets kontroll i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplinnämnd. Ett 
disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslutning, varning med straffavgift på maxi-
malt 50 000 kronor, varning eller erinran. •

Detta är Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Våga vara obekväm! Dessa tre ord tillhör inte kärnvärdena för advokater, men är enligt min 
mening någonting som följer bland annat av att advokaten ska tillvarata klientens intres-
sen. Varken den enskilde advokaten eller Advokatsamfundet kan fullgöra sin roll genom 

att hela tiden vara följsam. 
I advokatuppdraget ligger att vara ifrågasättande, att inte okritiskt godta vad som presenteras 

som ”sanningar”. I brottmål kan dessa sanningar vara sådant som åberopas av åklagarsidan. I civil-
processer och affärsjuridiska sammanhang kan det vara annat som utgör sanningar som förtjänar 
att ifrågasättas. Endast de uppgifter som lämnas av klienten ska godtas om det inte finns välgrun-
dad anledning att ifrågasätta dem.

I mindre städer upplever många advokater att det är obekvämt att inte tillmötesgå propåer 
från den lokala domstolen. Försvarare och konkursförvaltare kan vara rädda att inte få lika många 
och lika bra uppdrag. Det är självklart positivt om man i första hand tillsammans kan hitta kon-
struktiva och bra lösningar. Advokaten får däremot inte glömma att det är klientens intresse som 
advokaten företräder, inte domstolens. De flesta domare är kloka och inser förhoppningsvis var-
för advokaten agerar som han eller hon gör och försöker dessutom i möjligaste mån tillmötesgå 
synpunkterna. Det kan handla om allt från planering av förhandlingsdagar till omfattning och 
presentationssätt av åberopad bevisning. Om domstolens och klientens intressen blir motstridiga 
måste advokaten dock våga vara obekväm mot domstolen.

VID BLAND ANNAT det stora Södertäljemålet, Mangsmålet och ett narkotikamål på Gotland har 
advokater varit obekväma mot domstolen då jävsinvändningar framställts mot nämndemän. I två 
av fallen bifölls jävsinvändningarna. Jag är inte säker på att dessa invändningar uppskattats av de »

Våga vara 
obekväm!

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

aktuella domstolarna och inte heller av alla delar av allmänheten. Om rätten till en rättvis rätte-
gång träds för när åligger det dock advokaten att i klientintressets namn våga hävda detta. Oav-
sett om det känns bekvämt för advokaten personligen eller inte.

Att bara vara obekväm gagnar dock sällan klienten. Man måste dessutom vara konstruktivt 
obekväm. Att bara underkänna ett avtalsförslag som presenteras av motparten löser ofta inte pro-
blemet och framförallt påskyndar det inte tillkomsten av ett avtal som båda parter kan accep-
tera. Man måste på ett konstruktivt sätt komma med ett motförslag med förhoppning att det ska 
kunna godtas även av motparten samtidigt som det gagnar den egna klienten. Även den offentlige 
försvararen och dennes klient vinner normalt sett på ett konstruktivt ifrågasättande och en god 
relation till både åklagare och domstol. Problem är lättare att lösa om man har en god samtalston. 
Ofta når man sitt mål om man kan hävda goda och välunderbyggda argument.

DEBATTKLIMATET INTE MINST PÅ SOCIALA MEDIER kan många gånger vara oacceptabelt hårt. 
Ofta gömmer sig de mest oförsonliga debattörerna bakom anonymitet. För mig är det obegripligt 
att man inte vågar stå för en åsikt som man har. Möjligheten att påverka blir normalt sett mycket 
större om man vågar stå upp för åsikten. Det är även i detta perspektiv förvånande att förslag 
om anonyma vittnen förs fram. Genom anonymiteten minskar bevisvärdet rimligtvis samtidigt 
som möjligheten för advokaten att ifrågasätta drastiskt försämras. Även förslag på införande av 
kronvittnen förs fram. Anledningen till att förslagen förs fram är bristande framgång i bekäm-
pandet av den organiserade brottsligheten. Advokatsamfundet motsätter sig införandet av såväl 
anonyma vittnen som kronvittnen eftersom det menligt påverkar rättssäkerheten och dessutom 
med all sannolikhet är ett ineffektivt sätt att bekämpa allvarlig brottslighet. Effekterna i de länder 
som använder sig av dessa vittnestyper förefaller ha varit näst intill obefintliga.

ÄVEN ADVOKATSAMFUNDET HAR ANLEDNING att våga vara obekvämt ibland. Av de drygt 100 
remissvar som årligen avges är en del mycket kritiskt formulerade mot föreslagna lagändringar. 
Kritiken röner uppskattning i vissa kretsar och skapar irritation i andra. Eftersom de flesta utred-
ningar är tillsatta med direktiv av regeringen är det lätt att missuppfatta och tro att samfundet är 

»

En del förslag kan förefalla harmlösa vid             ett första påseende, men kan vid

närmare eftertanke visa sig vara             de första stegen på ett sluttande plan.

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

kritiskt mot en sittande regering. Så är självklart inte fallet, utan kritiken riktas mot förslaget som 
sådant. Något partipolitiskt ställningstagande görs inte och ska inte göras av samfundet. Där är 
det upp till enskilda advokater att själva agera om de så önskar. Det starka ställningstagande som 
samfundet gjort under 2013 beträffande förslaget till ändrade 3:12-regler grundar sig bland annat 
på det felaktiga i att skapa regler som ger en osund konkurrens inom och mellan advokatbyråer. 
Dessutom är det lagtekniskt ett förslag som inte åtgärdar de problem som påstås och som dess-
utom enligt uppgift från Skatteverket inte kommer att vara svårt att kringgå.

UNDER 2013 HAR SAMFUNDET ur ett rättssäkerhets- och rättsstatsperspektiv även haft anledning 
att kraftfullt ifrågasätta den signalspaning som Sverige genom FRA deltar i. Behovet av signalspa-
ning ifrågasätts inte, det har förekommit ända sedan ridande danska och ryska kurirer sköts ner 
för att man skulle komma åt de handlingar de hade med sig. Det som ifrågasatts av både samfun-
det och andra är framförallt om regelverket följs, är heltäckande och om kontrollen är tillräcklig.

Vi kommer under 2014 att ha ett riksdagsval där företrädare för flertalet partier redan nu har 
presenterat förslag som på olika sätt innebär inskränkningar av den personliga integriteten och 
rättssäkerheten. Här är det viktigt att både Advokatsamfundet och enskilda advokater vågar stå 
upp och hävda dessa värden som är en del av grundvalen för en rättsstat. En del förslag kan fö-
refalla harmlösa vid ett första påseende, men kan vid närmare eftertanke visa sig vara de första 
stegen på ett sluttande plan.

BÅDE FÖR ADVOKATSAMFUNDET och den enskilde advokaten finns det anledning att våga vara 
obekväma. Bra advokater gör skillnad. Du kan göra skillnad genom att våga vara obekväm.

För övrigt anser jag att Nämndemannautredningens förslag bör genomföras!
   

En del förslag kan förefalla harmlösa vid             ett första påseende, men kan vid

närmare eftertanke visa sig vara             de första stegen på ett sluttande plan.

Bengt Ivarsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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A dvokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande och nio ordi-
narie ledamöter jämte nio suppleanter och en adjungerad ledamot. Styrelsen har 
sammanträtt nio gånger under 2013. Styrelsemötena föregås av presidiemöten. 

Cirka tio dagar före styrelsemötet läggs alla handlingar till de ärenden som ska behandlas 
på mötet ut i ett datarum på nätet. Vid tre tillfällen under året har även styrelsemötena 
skett på nätet. En föredragningslista till ett styrelsemöte innehåller cirka 100 ärenden: in-
trädesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna fram-
ställningar och remisser. I anslutning till styrelsemötet brukar samfundet gästas av perso-
ner från rättsväsendet och närliggande områden. Under 2013 gästades styrelsen av Staffan 
Sundkvist, partner på PWC, kammarrättspresidenten Thomas Rolén som leder Genom-
förandekommittén för nya Polismyndigheten samt advokat Tomas Nilsson.

Styrelsen

»
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styrelsen

Från vänster övre raden: Johan Wilkens, Anna 
Fridh Welin, Pär Andersson, Tobias Fälth, Mar-
tin Wallin, Karl Woschnagg, Robert Wikström, 
Magnus Walberg, Maria Billing, Andreas Vic-
tor, Petter Hetta, Magdalena Persson, Anders 
Forkman, Per Jadelind och Ola Åhman.
Från vänster nedre raden: Paula Save, Bengt 
Ivarsson, Anne Ramberg, Dick Lundqvist och 
Sophie Palmgren Paulsson. Ej med på bilden: 
Börje Leidhammar, Eva-Maj Mühlenbock, 
Henrik Snellman och Marie-Louise Landberg.

Ordinarie ledamöter
Bengt Ivarsson
Ordförande. F. 1963. Advokat 1994, Kihl
stedts Advokatbyrå HB, Linköping
Dick Lundqvist
Vice ordförande. F. 1962. Advokat 1998, 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Pär Andersson
F. 1954. Advokat 1985, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Malmö

Anders Forkman
F. 1964. Advokat 1996, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Andreas Victor
F. 1962. Advokat 1993, F Victors Advo
katbyrå HB, Östersund
Johan Wilkens
F. 1949. Advokat 1987, Setterwalls Ad
vokatbyrå AB, Göteborg
Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Robert Wikström
F. 1964. Advokat 1998, Advokatfirman 
Upsala Juridiska Byrå HB, Uppsala
Henrik Snellman
F. 1970. Advokat 2002, Avant Advokater 
AB, Växjö
Martin Wallin
F. 1964. Advokat 2003, Hannes Snell
man Advokatbyrå AB, Stockholm
Börje Leidhammar
F. 1950. Advokat 2008, Advokatfirman 
Börje Leidhammar AB, Stockholm
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Suppleanter

Sophie Palmgren Paulsson
F. 1965. Advokat 1998, Tre Advokater 
HB, Malmö
Petter Hetta
F. 1963. Advokat 1997, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Paula Save
F. 1968. Advokat 2001, Advokatfirman 
Hammar KB, Uddevalla
Per Jadelind
F. 1960. Advokat 2003, Amber Advoka
ter Halmstad Handelsbolag, Halmstad

Ola Åhman
F. 1964. advokat 2004, Roschier Advo
katbyrå AB, Stockholm
Magdalena Persson
F. 1963. Advokat 1995, MAQS Law Firm 
Advokatbyrå AB, Göteborg
Marie-Louise Landberg
F. 1966. Advokat 2005, Norrköpings 
Advokatbyrå HB, Norrköping
Magnus Walberg
F. 1960. Advokat 1993, Appelli Advoka
ter AB, Falun

Tobias Fälth
F. 1966. Advokat 2000, Försvars
advokaterna Stockholm HB, 
Stockholm
Karl Woschnagg
Adjungerad. F. 1961, Advokat 2001, 
HEUSSEN Rechtsanwaltsgesell 
schaft mbH, Frankfurt am Main, 
Tyskland
Anna Fridh Welin
F. 1977. Huvudstyrelsens sekreterare
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DISCIPLINNÄMNDEN

Året som gått sticker inte ut på något särskilt sätt varken när det gäller antalet anmälning-
ar eller antalet behandlade ärenden. Nämnden avgjorde visserligen omkring 35 procent 
fler ärenden än året innan men det ligger inom ramen för hur svängningarna brukar 

kunna se ut. När det gäller antalet anmälningar var de färre än året innan och det följer den sta-
bila trend vi kunnat iaktta under senare tid. Antalet anmälningar blir färre samtidigt som antalet 
advokater ökar. Detta är mycket glädjande statistik, i vart fall om man som jag tror att det beror 
på att kunskapsnivån inom det etiska området ständigt höjs inom advokatkåren. 

De rätt onödiga ärenden som nämnden hade en hel del av under ett par år med ledamöter som 
inte uppfyllt utbildningskravet eller som inte gett in revisorsintyg till samfundet har blivit något 
färre. Det hoppas jag håller i sig. Fortfarande rör flertalet anmälningar det humanjuridiska områ-
det, särskilt bodelningar och arvskiften. Här handlar det ofta om att anmälaren upplever att det 
tagit för lång tid eller att advokaten varit svår att få tag på. I många ärenden står det helt klart 
att någon anmälan aldrig skulle blivit aktuell om advokaten bara varit bättre på att kommunicera 
med klienten. Det kan finnas goda skäl till att ett ärende drar ut på tiden men inte till att det 
dessutom blir helt tyst från advokaten.

Det händer också att advokater inte svarar Advokatsamfundet i disciplinärenden. Sedan några 
år gäller praxisen att påföljden för detta blir varning förenad med straffavgift. Och i beslutet 
noterar nämnden att det fortfarande åligger advokaten att svara i ärendet. Fortsätter underlå-
tenheten ökar straffavgiften ordentligt. Att nämnden ser så allvarligt på detta beror på att Advo-
katsamfundets tillsyn omöjliggörs om advokaten inte svarar.      

En annan kategori anmälningar rör asylärenden. Även här handlar det ofta om att klienten 
upplever att kommunikationen med advokaten inte fungerat, ibland med så allvarliga konse-
kvenser att ett överklagande inte getts in. Att inte fullgöra ett uppdrag att överklaga ger regel-
mässigt påföljden varning.

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Färre anmälningar samtidigt         som antalet advokater ökar

Lena Frånstedt Lofalk, ord-
förande i disciplinnämnden.

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

av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd och av dess 
styrelse.

Utifrån disciplinnämn
dens beslut har vägledande 
regler om god advokat

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

Om disciplinnämnden 
anser att en advokat brutit 
mot god advokatsed kan 
nämnden besluta att tilldela 
advokaten en disciplinär 
påföljd.
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disciplinnämnden

ADVOKATSAMFUNDETS DISCIPLINNÄMND tog emot 497 anmälningar mot advokater under 
2013. Det är 70 färre än under 2012. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 20 disciplin
ärenden på eget initiativ 2013. 

Den långsiktiga trenden är att disciplinanmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar 
kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497 anmälningar under 
2013. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 18 procent, trots att 
advokaterna har blivit 54 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 431 advokater år 2013.

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Färre anmälningar samtidigt         som antalet advokater ökar
Även fast det inte är lika vanligt anmäls advokater också inom det affärsjuridiska området. 

Sådana ärenden rör många gånger att en tidigare klient anser att advokaten inte iakttagit våra 
regler om intressekonflikter. Även de så kallade ”ramavtalen” har varit uppe till bedömning och 
här bekräftade nämnden vad som tidigare uttalats, nämligen att enbart det förhållandet att det 
finns ett ramavtal mellan anmälaren och advokatbyrån vilket ger möjlighet att anlita advokat-
byrån till överenskomna priser inte utgör jäv för advokatbyrån att ta uppdrag mot anmälaren. 
Bedömningen måste göras från fall till fall, bland annat mot bakgrund av hur omfattande verk-
samhet anmälaren har och vilken kunskap advokatbyrån har som kan ha betydelse i saken. Alltså 
en sedvanlig intressekonfliktbedömning.

TOTALT AVGJORDE NÄMNDEN under året 749 ärenden varav 161 i plenum. De återstående 588 
ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningarna. Av de 161 ärenden som avgjordes 
i plenum utdelades påföljd i 104 fall. I flertalet fall – 76 stycken – blev påföljden erinran. I 19 fall 
fick advokaten varning och i 8 fall förenades varningen med straffavgift. En advokat uteslöts. 
Det ärendet gällde brott mot restriktioner för häktad klient och utlämnande av uppgifter från 
förundersökningen i det aktuella målet.

Vad gäller de 588 ärenden som avgjordes av prövningsavdelningarna kan det vara bra att hålla 
i minnet att prövningsavdelningarna inte kan utdela någon påföljd. En prövningsavdelning får 
bara avgöra ärendet om ledamöterna är eniga om att det inte är påkallat med någon disciplinär 
påföljd. Annars ska ärendet hänskjutas till nämnden i plenum. Prövningsavdelningen kan också 
göra ett uttalande av innebörden att advokaten borde ha gjort på ett annat sätt men detta anses 
alltså inte utgöra någon disciplinär påföljd. 

Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande i disciplinnämnden

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

nämnden har även möj
lighet att enbart göra ett 
uttalande.

Disciplinnämnden består 
av elva ledamöter varav 
tre utses av regeringen 

(offentliga representanter). 
Nämnden är indelad i tre 
prövningsavdelningar. 
Justitiekanslern, som utövar 
tillsyn över Advokatsamfun
det, kan i vissa fall begära 

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

Disciplinnämndens sammansättning 2013
Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande. F. 1958. Advokat 1989, 
Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm
Börje Samuelsson
Vice ordförande. F. 1952. Advokat 
1985, Advokaterna Peyron KB, 
Helsingborg

Leif Ljungholm
Ledamot. F. 1945. Advokat 1977, Advo
katfirman Glimstedt Malmö AB, Malmö
Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000, 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Jan Karlsson
Ledamot. F. 1954. Advokat 1986, 
Advokatfirman Falk, Sjöberg & Part
ners AB, Stockholm
Olle Lindén
Ledamot. F. 1960. Advokat 1991, 
Advokatfirman Vinge KB, Göteborg

Bilden från vänster: Dan Bullarbo, Jesper Hansen, Eva Eriksson, Sofia Rahm, Olle Lindén, Leif Ljungholm, Anne Ramberg, Jan Karlsson, Lena Frånstedt Lofalk,                                                           Börje Samuelsson, Charlotta Falkman och Lars-Erik Lövdén. Ej med på bilden: Lotty Nordling.
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Bilden från vänster: Dan Bullarbo, Jesper Hansen, Eva Eriksson, Sofia Rahm, Olle Lindén, Leif Ljungholm, Anne Ramberg, Jan Karlsson, Lena Frånstedt Lofalk,                                                           Börje Samuelsson, Charlotta Falkman och Lars-Erik Lövdén. Ej med på bilden: Lotty Nordling.

Dan Bullarbo
Ledamot. F. 1959. Advokat 1996, 
Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Jesper Hansen
Ledamot. F. 1948. Advokat 1984, 
Advokatfirman Sylwan och Fenger
Krog AB, Falun

Eva Eriksson
Offentlig representant. F. 1947, 
Tidaholm
Lars-Erik Lövdén
Offentlig representant. F. 1950, 
Halmstad

Lotty Nordling
Offentlig representant. F. 1945, 
Stockholm
Sofia Rahm
F. 1973. Disciplinnämndens sekre
terare
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STATUS OCH TRENDER

Inträdesärenden 2013
Antalet inträdesärenden har minskat något under 2013 men har fortsatt legat på en relativt hög 
nivå jämfört med åren före 2011. Förklaringen till ett alltjämt högt antal sökande är delvis änd-
ringen i Advokatsamfundets stadgar avseende tidskravet (trädde i kraft den 1 januari 2012) och 
att biträdande jurister tidigare år har anställts i en förhållandevis jämn takt. Under året slutbe-
handlade styrelsen 390 ansökningar om inträde i samfundet. Av dessa bifölls 380 (jämfört med 
394 föregående år), varav 171 män och 209 kvinnor. Grund för avslag var i fem fall att sökanden 
inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes föreligga och i 
fem fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet.

Ledamöter
Den 31 december 2012 hade Advo-
katsamfundet 5 248 ledamöter. Under 
2013 har antalet ledamöter ökat med 
183 till sammanlagt 5 431 (varav 4 869 är 
verksamma). Av det totala antalet leda-
möter är 3 931 män och 1 500 kvinnor. 
Av nettoökningen med 183 ledamöter 
var 59 män och 124 kvinnor.  

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

Advokatkåren ökade
Advokatkåren ökade under 2013 med 183 ledamöter samtidigt som andelen kvinnor 
i yrket fortsatte att öka. Antalet biträdande jurister minskade dock under 2013. 

Advokaternas fördelning på avdelningarna
 2013 2012 12–13
Stockholm 2 619 2 522 +97
Västra 893 863 +30
Södra 860 826 +34
Mellersta 389 373 +16
Östra 328 318 +10
Norra 250 248 +2
Utland 92 98 −6
Summa 5 431 5 248 +183

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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STATUS OCH TRENDER

Biträdande jurister
De senaste åren har tillväxten bland biträdande jurister varit låg 
och antalet biträdande jurister minskade med 81 till 1 721 under 
2013. Anledningen till det minskade antalet är bland annat det 
sänkta tidskravet för inträde i Advokatsamfundet som innebu-
rit att fler biträdande jurister kunnat antas som ledamöter, men 
även en nedgång i antalet nyanställda biträdande jurister de se-
naste åren. Kvinnliga biträdande jurister minskade med knappt  
8 procent medan antalet manliga biträdande jurister är i stort sett 
oförändrat. Rörligheten bland biträdande jurister, och då särskilt 
övergång till annan advokatbyrå, har varit fortsatt hög under året. 
Vid utgången av 2013 fanns det sammanlagt 1 721 biträdande ju-
rister varav 1 577 är verksamma. Av det totala antalet biträdande 
jurister är en majoritet, 963, kvinnor och 758 män.

EU-advokater
Vid utgången av 2013 fanns det 22 EU-advokater, alltså advokater verksamma i Sverige men auk-
toriserade i ett annat land. Av dessa var 14 män och 8 kvinnor. Det innebär en markant ökning av 
antalet EU-advokater, som vid utgången av 2012 uppgick till 17.

Kvinnor i yrket
Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat något i förhållande till föregående år. Av det totala 
antalet ledamöter är knappt 28 procent kvinnor (1 500 av 5 431). Av den totala nettoökningen 
om 183 ledamöter var 124 kvinnor. För åttonde året i rad översteg antalet kvinnliga biträdande 
jurister antalet manliga. Andelen kvinnliga biträdande jurister minskade dock något och uppgick 
under 2013 till strax under 56 procent.

Byråstorlek
Mindre advokatbyråer utgör den största andelen av landets byråer. Av landets totalt 1 720 ad-
vokatbyråer var 1 111 enmansbyråer, vilket motsvarar knappt 65 procent. På 532 advokatbyråer 
fanns det 2–10 jurister. Endast 10 byråer hade fler än 70 jurister. Dessa byråer sysselsätter emel-
lertid nära 21 procent av den verksamma advokatkåren och nära 38 procent av de verksamma 
biträdande juristerna. •

Biträdande juristers fördelning på avdelningarna
 2013 2012 12–13
Stockholm 1 061 1 100 −39
Västra 241 254 −13
Södra 195 214 −19
Mellersta 71 72 −1
Östra 55 58 −3
Norra 43 33 +10
Utland 55 71 −16
Summa 1 721 1 802 −81

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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TIMKOSTNADSNORMEN

Under våren 2011 gav regeringen så äntligen Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av 
timkostnadsnormens beräkningsmodell. Uppdraget redovisades till regeringen i febru-
ari 2012 och har därefter varit föremål för remissbehandling. Advokatsamfundet riktade 

omfattande kritik mot innehållet och förslagen i rapporten, vilket framgår av samfundets remiss-
svar som avgavs den 14 juni 2012. Remissvaret finns tillgängligt på Advokatsamfundets hemsida. 

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

Anslaget Rättsliga biträden omfattar ersättning till offentlig försvarare, målsägandebiträde, 
rättshjälpsbiträde och offentligt biträde, dock inte offentligt biträde enligt utlänningslagen 
(2005:716) och lagen (1991:572) om särskild utlänningkontroll. Anslaget finansierar också utgifter 
för särskilda företrädare för barn samt utgifter för bevisning, parter, tolk, god man, förvaltar-
arvoden med mera i konkurser, ersättning till likvidatorer och ersättningsgaranti för bodelnings-
förrättare.

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

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

•  överväga en skärpning av reglerna kring återbetalningsskyldighet för dömda, 
•  föreslå begränsningar av möjligheten till byte av offentlig försvarare, 
•  överväga att justera inkomstgränsen och avgifterna vid rättshjälp, 
•  föreslå olika nivåer i timarvoderingssystemet för offentliga försvarare och målsägandebiträden, 
•  föreslå tidsfrister i timarvoderingssystemet för målsägandebiträden, 
•  föreslå en utökad användning av schablonersättning, så kallad taxa, i brottmål och 
•  föreslå ett timarvoderingssystem för konkursförvaltare. 
Av direktiven framgår att utgångspunkten för utredarens arbete ska vara att rättssäkerheten 

för både tilltalade och brottsoffer garanteras.
Advokatsamfundet är representerat i utredningen genom chefsjuristen Maria Billing. Även 

Rekon är representerat i utredningen genom advokaten Fredrik Tengström. 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober 2014.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har uttryckt oro för utredningens direktiv. 

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Översyn av statens utgifter för vissa           rättsliga biträden
Advokatsamfundet har alltsedan timkostnadsnormen tillkom påpekat felaktigheter 
i hur man beräknar normen, som styr ersättningen till bland andra försvarare, måls
ägandebiträden och offentliga biträden. Trots detta har inte systemet förändrats.

Maria Billing, chefsjurist.
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TIMKOSTNADSNORMEN

– Anslaget för rättsliga biträden hade varit ännu högre om inte rättshjälpen begränsats och 
gjorts subsidiär till rättsskyddet, om inkomstgränserna för rättshjälp följt normal kostnadsut-
veckling och om domstolarna inte varit så stränga i sin syn på vad som är ersättningsgillt arbete, 
sa hon. Hur alla de omständigheter som omfattas av direktivet ska kunna beaktas samtidigt som 
rättssäkerheten garanteras låter sig inte alldeles lätt besvaras. 

– Problemet är inte som direktivet synes utgå ifrån att advokater i onödan arbetar för mycket, 
utan att de inte ersätts för allt det arbete de ska göra för att kunna ta tillvara klientens och rätts-
samhällets intressen, sa Anne Ramberg.

Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen för 2014 ska uppgå till 1 276 kronor exklusive 
mervärdesskatt. •

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Översyn av statens utgifter för vissa           rättsliga biträden

Rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2014

• Rättsväsendet 5 %

• Övrig statsbudget 95 %

Timkostnadsnormen 2014 
totalt 1 276 kr exkl. moms

• Lön 516 kr

• Lönebikostnader 244 kr

• Biträden 213 kr

• Lokaler 85 kr

• Övrigt 218 kr

Finansiering av rättsväsendet 2014

• Polis (inkl. Säpo) 22,2 miljarder kr

• Kriminalvård 7,8 mdkr

• Domstolar 5,3 mdkr

• Rättsliga biträden 2,3 mdkr

•  Åklagare (inkl. Ekobrottsmyndig
heten) 1,9 mdkr

• Övrigt  0,8 mdkr
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JURISTNÄTVERKET HILDA

Inspiration och erfarenhetsutbyte med 
syfte att öka andelen kvinnliga chefer

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

SOFIA: Framgångsrikt och efterfrågat mentorskap
Den åttonde omgången av Sofia inleddes under 2013. Sofia är ett mentorprogram med korsvist 
utbyte mellan olika verksamheter som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen 
innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med projektet är 
att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på men-
torskap men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens och mentorns 
förutsättningar. 

Under 2013/2014 deltar femton mentorer och femton adepter i Sofia. Mentorerna är kvinnor 
verksamma i ledande positioner inom olika delar av rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna 
som har valts ut kommer från åklagarväsendet, domstolar, advokatbyråer och olika myndigheter. 
Projektet avslutas i maj 2014.

HILDARY: Välbesökta lunchklubbar med inspirerande föredrag 
Hildas lunchklubbar – Hildary – har till syfte att vara en mötesplats för kvinnliga jurister där de 
kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under 2013 har mer än 800 kvinnliga jurister deltagit 
i Hildarysammankomsterna.

Hildaryluncher samt kvällsarrangemang har under 2013 anordnats i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Jönköping. Bland talarna kan nämnas generaldirektören Anders Danielsson, Svens-
ka Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, generalsekreteraren för Institutet 

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Sammankomster 2013 Hildary i Stockholm: Åtta luncher, totalt cirka 280 deltagare. Hildary i Göteborg: Fyra luncher,  
totalt cirka 250 deltagare. Hildary i Malmö: Fyra luncher, totalt cirka 210 deltagare. Hildary i Jönköping: Tre sammankomster, 
totalt cirka 65 deltagare. Rakel: Konferensen Att verka som kvinna och chef – kompetens, engagemang och utveckling,  

Den 19 mars 2013 hölls den 
sjunde Rakelkonferensen 

i Spegelsalen på Grand 
Hôtel i Stockholm.

Anna Fridh Welin, ansvarig 
för Hildas olika projekt.
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mot mutor, Helena Sundén, vice riksåklagare Kerstin Skarp, Kinneviks vd Mia Brunell Livfors, 
rättschefen Charlotte von Essen, informationschefen Li Lejerstedt, retorikkonsulten Susanne 
Hedin, kriminalreportern Joakim Palmkvist, försäljningschefen Aurore Belfrage och advoka-
terna Charlotte Forsander och Anne-Marie Pouteaux.

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

Den 19 mars 2013 hölls den sjunde Rakelkonferensen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stock-
holm. Spegelsalen var fullsatt med över 300 kvinnliga jurister som samlats för att låta sig inspire-
ras och knyta kontakter.  »

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

Stockholm den 19 mars, drygt 300 deltagare. Sofia: 15 mentorer och 15 adepter ingår i projektet som pågår från senvåren 
2013 till maj 2014. Ruben – mentorskap i grupp: 72 adepter och 18 mentorer ingick i projektet som pågick under större 
delen av 2013.

Anders Danielsson, 
Mia Brunell Livfors och 

Anne-Marie Pouteaux var 
några av talarna 2013. 
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Konferensen inleddes med ett engagerande och uppskattat föredrag av Elaine Eksvärd under 
rubriken: ”Modern retorik – så får du folk att vilja lyssna.” Elaine Eksvärd är vd och grundare för 
Snacka Snyggt Retorikbyrå, och en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter och föreläsare. 
Hennes budskap var tydligt: 

– Retorik är inte konsten att tala. Retorik är konsten att få folk att vilja lyssna, sa Elaine Ek-
svärd.

Vid de tre parallella seminarierna samtalade svenska Googles vd Stina Honkamaa med Ad-
vokatsamfundets chefsjurist Maria Billing kring ledarskap och organisationer i förändring, 
lagmannen Petra Lundh talade utifrån sina erfarenheter om karriärval, familj, rädslan för 
att inte räcka till och utmaningen men också glädjen i att vara chef, och advokaten Maria-Pia 
Hope delade med sig av sina tankar kring utmaningar och glädjeämnen i att göra advokatbyrå-
karriär.

Programmet avslutades med att professorn och hjärnforskaren Martin Ingvar föreläste på te-
mat ”Besluten i min hjärna eller varför jag inte gör som jag säger”. Konferensen rundades av med 
mingel i Bolinderska palatset.

RUBEN: Mentorskap i grupp möjlighet till reflektion, insikt och motivation
Under 2013 genomfördes tredje omgången av Ruben – mentorskap i grupp. Projektet har bestått 
av nio mentorgrupper, sju i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. I varje grupp har en Ru-
benman och en Hilda, en vardera från rättsväsendet/förvaltningen och från advokatbyrå, fun-

»

Elaine Eksvärd inledde 
Rakelkonferensen 2013.
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gerat som mentorer åt sex–åtta adepter med varierande verksamhetsbakgrund. En av grupperna 
i Stockholm har därtill haft såväl kvinnliga som manliga adepter. 

Projektet inleddes med möten i de olika städerna under våren 2013 där mentorprojektet pre-
senterades och samtliga deltagande mentorer och adepter fick tillfälle att träffas och lära känna 
varandra. Därefter har deltagarna i de olika grupperna träffats vid flertalet tillfällen för att ge-
mensamt diskutera angelägna ämnen samt utbyta erfarenheter och tankar under ledning av men-
torerna. Projektet avslutades med möten på de olika orterna i januari 2014.

Under senhösten 2013 har projektet utvärderats. Sammantaget kan konstateras att den tredje 
upplagan har varit mycket uppskattad och har bidragit till såväl reflektion och erfarenhetsutbyte 
som värdefull insikt och inspiration hos såväl adepter som mentorer.

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

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

Hildas hemsida finns på 
www.advokatsamfundet.se/
hilda

En av grupperna i Ruben 
samtalar under ledning 
av Hildan och riksdags-

direktören Kathrin 
Flossing.

juristnätverket hilda
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Advokat i framtiden      attraherar de unga

Tre advokater startade egen M&A-byrå
Den 19 februari berättade advokaterna Daniel Thiel, Gustaf Cardelius och Niklas Carlbom om 
hur de 2010 lämnade den stora affärsjuridiska advokatbyrån Lindahl och grundade Advokatfir-
man Carthiel, en egen specialistbyrå med inriktning på M&A och finansiering.

Vid seminariet beskrev de bland annat hur de tänkte kring finansieringen av den nya verksam-
heten, hur det är att driva en liten advokatbyrå med praktiskt taget inga anställda och hur man 
skaffar nya klienter. De berättade också hur de hanterade uppbrottet från den tidigare arbetsgi-
varen: de avslutade snyggt, jobbade in i det sista och tog inte med sig några klienter. I dag har de 
ett långtgående samarbete med Lindahl.

Advokatfirman Carthiel startade sin verksamhet en måndag.
– Det var lite tyst måndag och tisdag, men på onsdagen ringde någon från England och ville bli 

klient, berättade Daniel Thiel.
– Sedan dess har verksamheten varit självackvirerande. Det sprids snabbt när man kommer ut 

med en egen byrå. Det väcker ens sovande nätverk, sa Gustaf Cardelius.

”Offentlig försvarare eller ofantlig försvårare”
Försvarsadvokaten Thomas Olsson gästade Advokat i framtiden den 22 mars och pratade om hur 
försvararrollen förändrats. Han tog upp hur partsställningen renodlas i brottmålen.

– Det blir tydligt att domstolarna lägger över mer och mer ansvar på parterna. Domstolen 
backar och blir en formell betraktare som ser till att rättegången genomförs enligt rättegångs-
balkens regler, sa Thomas Olsson.

Den här utvecklingen ställer större krav på försvarsadvokaten om att vara mer aktiv, göra egna 
utredningar, vara mer vaken inför vilka brister som finns i förundersökningarna och hur de ska 
rättas till eller användas i rättegången.

Advokat i framtidens stora och innehållsrika program fortsatte att engagera 
de yngre advokaterna och biträdande juristerna. Under 2013 medverkade 
ett stort antal unga advokater och jurister vid de olika arrangemangen. 
Chefsjuristen Maria Billing är ansvarig för Advokat i framtiden.

Gustaf Cardelius, Daniel 
Thiel och Niklas Carlbom.

Thomas Olsson.
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Thomas Olsson talade också om försvararens centrala roll när det gäller att upprätthålla 
grundläggande demokratiska principer.

– Det kan komma många saker emellan som exempelvis bekvämlighet, effektivitetskrav och 
prestige. Men som försvarare måste man hålla på de små principerna. Man får ta att man går från 
offentlig försvarare till ofantlig försvårare.

Olika vägar till delägarskap
Rikard Wikström, Jesper Schönbeck och Henrik Fieber var med när Advokat i framtiden star-
tade för fem år sedan, men i deras karriärer tycks fler år än så ha passerat. På lunchseminariet den 
24 april berättade de om sina olika resor mot delägarskapet.

Rikard Wikström blev delägare på White & Case men har en bakgrund som både rymmer en 
bachelor of arts i litteratur och journalistik samt försäljning av sportartiklar i New York. Jesper 
Schönbeck började efter studierna i juridik och ekonomi jobba som sommarnotarie på Vinge, 
där han numera är delägare. Och Henrik Fieber läste en domarutbildning och tänkte sig att han 
skulle in i ”något departement”, men blev delägare på Roschier i Stockholm.

Gemensamt för dem alla tre, trots så olika vägar in i yrket och delägarskapet, är att just del-
ägarskapet aldrig varit det primära eller det som styrt deras val.

– Det viktiga är att försöka hålla fokus på ditt långsiktiga mål, vilken plattform du vill ha och 
hur du vill driva din verksamhet, sa Jesper Schönbeck.

Det personliga mötet – vår tids bristvara
Den 23 maj talade Hélène Hernmarck Olsson om nätverkande och vikten av det personliga mö-
tet. Hon är grundare av och vd för Eyemeetings AB som hjälper företag och organisationer att 
arrangera möten som ska leda till långvariga nätverk. 

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

Rikard Wikström, Jesper 
Schönbeck och Henrik 
Fieber.

»
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– Jag brinner för det personliga mötet, det är vår tids bristvara, sa Hélène Hernmarck Olsson, 
men bedyrade samtidigt att hon inte alls är emot den digitala världen.

I boken ”Förför och berör – nätverk och event utvecklar människor och affärer” (Ekerlids för-
lag) beskriver hon hur lätt det är att tro att mötet på nätet kan ersätta det personliga mötet när 
det i själva verket är precis tvärtom. Det personliga mötet är viktigare än någonsin.

– Det utgör grundstenen för att bygga trovärdighet och förtroende i affärsrelationer. Jag skulle 
till exempel aldrig köpa en cykel av någon jag aldrig har träffat, sa Hélène Hernmarck Olsson och 
uppmanade seminariedeltagarna att gå ut och röra på sig, träffa människor och bygga långsiktiga 
relationer.

Vad krävs för att starta och driva en nischad humanbyrå?
Karin Gyllenring och Linn Öst Nori berättade på ett lunchseminarium den 24 november hur 
det är att starta en nischad humanbyrå, anställa biträdande jurister och ombilda från jurist- till 
advokatbyrå. Dessutom delade de med sig av sina bästa tips till alla som vill starta byrå och Linn 
Öst Nori redogjorde för sina erfarenheter av att gå från anställd till delägare i samma byrå.

Deras råd är att det krävs kunskap, passion, envishet och bra marknadsföring för att lyckas.
– Du måste brinna för ämnet. Fundera också över när det är rätt tid i livet för dig att starta en 

verksamhet. För mig var rätt tid innan jag fick barn. Du måste nämligen vara beredd att investera 
väldigt mycket av din tid, sa Karin Gyllenring, som 2006 grundade Stockholms Asylbyrå – Sveri-
ges enda advokatbyrå med asyl- och migrationsrätt som uttalad nisch.

Däremot menar hon att det går utmärkt att kombinera att driva byrå med att ha familj.
– Både jag och Linn är föräldrar. Vi gör det möjligt genom att ha en modern infrastruktur på 

byrån, stor förståelse oss delägare emellan och städerska i hemmet, men framför allt måste du 
som kvinna ha en jämställd man. 

Miljön påverkar könsskillnader i risktagande
Mäns och kvinnors risktagande och hur tävlingsinriktade de är påverkas inte bara av biologiska 
faktorer utan också av miljön. Det visar Anna Dreber Almenbergs studier, som hon presenterade 
på ett lunchseminarium med Advokat i framtiden den 14 november.

Hon är forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar främst 
inom området beteendeekonomi, som kombinerar nationalekonomi med psykologi. Bland an-
nat har hon studerat om könsskillnader i ekonomiska preferenser beror på sociala faktorer som 
stereotyper och normer eller biologiska faktorer som testosteron- eller dopaminnivåer.

– Studier visar att män är mer risktagande än kvinnor och det stämmer överens med vad vi 
ser på de finansiella marknaderna, men det finns intressanta undantag där man inte ser någon 
könsskillnad. När man jämför pojkar och flickor som går i blandade skolor med flickor som går 
i enkönade skolor så ser man att tjejerna där är lika risktagande som pojkarna i blandade skolor. 
Det skulle kunna tyda på att det är normer som påverkar deras risktagande, sa Anna Dreber 
Almenberg. •

»Hélène Hernmarck 
Olsson. 

Karin Gyllenring och Linn 
Öst Nori. 

Anna Dreber Almenberg.
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M. Cherif Bassiouni, världsledande 
expert på krigsbrott och den inter-
nationella straffrättens gudfader, 
tilldelades Stockholm Human Rights 
Award 2013.

Årets Stockholm Human Rights Award, 
det femte i ordningen, delades ut den 
26 november vid en högtidlig ceremoni i 
Berwaldhallen inför inbjudna gäster från 
medierna, rättsväsendet, politiken och 
advokatkåren.

– Jag är väldigt stolt och hedrad över 
att få överlämna Stockholm Human 
Rights Award 2013 till en mycket värdig 
pristagare, professor M. Cherif Bassiou
ni. Priset tilldelas honom för hans långa 
och ihärdiga arbete för att stödja rätts
säkerhet, mänskliga rättigheter i stort 
och internationell straffrätt i synnerhet, 
sa Advokatsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg.

M. CHERIF BASSIOUNI anses av många 
som den enskilda person som har betytt 
mest för framväxten av den moderna in
ternationella straffrätten. Han har under 
det senaste halvseklet haft sitt finger 
med vid tillkomsten av alla de viktigaste 
internationella konventionerna på den 
internationella straffrättens område.

Hans arbete till stöd för internationell 
straffrätt och mänskliga rättigheter har 
under flera decennier fört honom till 
alla de stora krigsskådeplatserna. Som 
företrädare för FN har han dokumente
rat krigsförbrytelser och förberett rät
tegångar mot gärningsmännen. Att våld 

mot kvinnor kommit att erkännas som 
en krigsförbrytelse efter de övergrepp 
som ägde rum i Bosnien i början av 
1990talet är till stor del hans förtjänst.

M. Cherif Bassiouni har under åren 
också varit aktiv i olika försök att skapa 
fred i Mellanöstern. Han var bland annat 
rådgivare till den egyptiske presidenten 
Anwar Sadat och en av arkitekterna 

bakom 1978 års avtal i Camp David om 
fred mellan Egypten och Israel.

M. CHERIF BASSIOUNI är professor i 
juridik vid Kairouniversitetet och profes
sor emeritus vid juridiska fakulteten vid 
DePaul University i Chicago, där han har 
undervisat i internationell straffrätt och 
mänskliga rättigheter sedan 1964.•

Internationell expert på krigsbrott prisas

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award tillkom 2009 på gemensamt initiativ av International Bar Association (IBA), International 
Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Priset delas ut årligen till en person eller organisation 
för särskilt framstående insatser till stöd för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

SUMMERAT

M. Cherif Bassiouni – pristagare av 2013 års Stockholm Human Rights Award.

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013



36

INTERNATIONELLT

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013

U nder 2014 kommer förhoppningsvis mycket av det internationella arbete som 2009 
inleddes under Stockholmsprogrammet att kunna färdigställas och därigenom visa på 
det europeiska samarbetets unika förutsättning att skapa nationellt förbättrade regler 

kring grundläggande rättigheter och rättssäkerhet för den enskilde medborgaren. Förhoppning-
en är också att advokater till fullo inser behovet och betydelsen av goda kunskaper i EU- och 
Europakonventionsrätt för att även på sikt kunna upprätthålla förmågan att konkurrera på den 
alltmer internationaliserade advokatmarknaden.

2013 VAR ETT ÅR SOM I MÅNGT OCH MYCKET liknade de närmast föregående åren i fråga om in-
riktning, omfattning och intensitet för Advokatsamfundets internationella arbete. Advokat-
samfundets internationella arbete är viktigt både för advokater, vårt rättsväsende och i förläng-
ningen den rättssökande allmänheten. Det har på senare tid också blivit alltmer uppenbart att 
ett internationellt inriktat arbete är nödvändigt för att även nationellt kunna upprätthålla den 
enskildes rättssäkerhet och advokatväsendets särställning i rättssamhället. För att effektivt och 
framgångsrikt kunna bedriva detta arbete krävs ett långsiktigt, tillmötesgående och kunnigt in-
ternationellt engagemang och ett brett kontaktnät. Det är mot denna bakgrund som Advokat-
samfundets internationella verksamhet ska ses.

ETT KRAFTFULLT INTERNATIONELLT ENGAGEMANG från samfundets sida är också viktigt av flera 
andra skäl. Inte minst sedan vårt medlemskap i EU har det stått klart att juridiken blir alltmer 
gränsöverskridande och internationaliserad. Vi har i dag vant oss vid att EU- och Europarådsin-
stitutionerna är upphovsmän till stora delar av den reglering och lagstiftning som direkt påver-
kar våra liv på olika sätt. Detta är ytterligare ett skäl till varför det internationella arbetet är så 
viktigt. 

EN STOR DEL AV DEN LAGSTIFTNING som härrör från europeiska initiativ utgör eller innehåller 
repressiva regleringar i syfte att öka säkerheten för medborgarna. Vi har alla, på ett eller annat 
sätt, i större eller mindre omfattning, förlorat sådant som dessförinnan ansågs som självklara 
rättigheter när det gäller personlig frihet, personlig integritet, rättssäkerhet och mänskliga rät-

Det gångna årets      internationella arbete

Johan Sangborn, 
stf. chefsjurist och chef för 
samfundets internationella 
arbete.
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tigheter i stort. Under det senaste årtiondet har vi sett vad som kan beskrivas som en oförtruten 
internationell kamp mot terrorism och annan grov brottslighet, där strävan efter en så effektiv 
brottsbekämpning som möjligt tyvärr ofta har inneburit att motsvarande krav på rättssäkerhet, 
rättvis rättegång och mänskliga rättigheter av olika slag har övergetts eller i bästa fall blivit styv-
moderligt behandlade. Den omfattande repressiva lagstiftning som under det gångna årtiondet 
införts både internationellt och nationellt på straffrättens och straffprocessens område är på-
taglig. Efter vad som uppdagats om den massavlyssning som förekommit över hela Europa och 
på många andra ställen i världen, är det sannerligen inte heller längre fiktion eller skrämselpro-
paganda att tala om ett övervakningssamhälle. I ett sådant samhälle har vi och alla övriga advo-
katorganisationer världen över en viktig roll att fylla: rollen som vakthund för de rättsstatliga 
principerna och de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

MED DEN VÄL FUNGERANDE gemensamma europeiska tjänstemarknaden, som vi är en del av, föl-
jer också ökad rörlighet för såväl varor och tjänster som tjänsteutövare (inte minst advokater). 
Denna ökade rörlighet har också fört med sig krav på ökad effektivitet och konkurrens bland 
de juridiska tjänsteutövarna, något som i sin tur har aktualiserat frågor om vem som ska få till-
handahålla juridiska tjänster, hur advokatverksamhet ska få bedrivas och i förlängningen frågor 
om advokatkårens självreglering och oberoende gentemot statsmakterna. I flera medlemsländer 
har mycket oroande statliga initiativ tagits för att begränsa advokaternas verksamhet och verk-
samhetsförutsättningar, liksom advokatsamfundens oberoende och självreglering, särskilt med 
anledning av den ekonomiska krisen. I kölvattnet av dessa händelser har nödvändigheten av en 
oberoende advokatkår och behovet av att upprätthålla advokatetiska kärnvärden som en förut-
sättning för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, också i ekonomiskt svåra tider, diskuterats 
intensivt under det gångna året, både nationellt och på det europeiska planet. 

I LJUSET AV DENNA SAMLADE UTVECKLING har också samarbetet med andra advokatorganisatio-
ner liksom internationella sammananslutningar av advokatorganisationer stärkts och kommit 
att bli en allt större och viktigare del av Advokatsamfundets arbete. Ett utökat utbyte av juridis-
ka tjänster och en allt öppnare juridisk tjänstemarknad, också utanför Europeiska unionen, gör 

Det gångna årets      internationella arbete
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det nödvändigt att aktivt delta i det internationella samarbetet för att bibehålla advokatetiska 
kärnvärden och den unika ställning som advokater trots allt fortfarande har i de flesta rättssta-
ter. Det internationella arbetet är dessutom nödvändigt för att vi själva här i Sverige ska kunna 
vidmakthålla vårt oberoende, vår självreglering och den interna tillsyn som råder och sedan länge 
har rått i Sverige. Att förhindra EU-kommissionens förslag om ytterligare försämrade villkor 
för Europas advokater, kan nämligen bara göras om det finns ett väl fungerande samarbete med 
andra nationella och internationella advokatorganisationer. Det är främst som ett gränsöver-
skridande advokatkollektiv som vi med framgång kan bevaka advokatkårens yrkesintressen 
och kärnvärden gentemot de stora makthavande institutionerna inom framför allt Europeiska 
unionen och Europarådet. Det är med detta synsätt som Sveriges advokatsamfund under flera år 
intagit en allt aktivare roll i framför allt den europeiska advokatorganisationen CCBE och den 
internationella advokatorganisationen IBA (se nedan om detta arbete). Advokatsamfundet har 
dessutom agerat på egen hand i en mängd centrala frågor som har europeisk och internationell 
anknytning. 

ADVOKATSAMFUNDET BEDRIVER även internationellt arbete på hemmaplan, bland annat genom 
samarbete med Justitiedepartementet. Sveriges advokatsamfund är till exempel sedan 2006 
medlem i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (European Judicial Net-
work, EJN). Detta nätverk består i huvudsak av de nationella ministerierna och de myndigheter 
som i varje medlemsland inom Europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet på pri-
vaträttens område. Genom arbetet kan Advokatsamfundet och dess medlemmar få del av den in-
formation och de internationella kontaktytor som nätverket tillhandahåller och nätverket kan få 
del av den svenska advokatkårens uppfattning om kommande och erfarenhet av antagen gemen-
skapslagstiftning. På det straffrättsliga området ingår Advokatsamfundet sedan 2007 i Justitie-
departementets samordningsgrupp för straffrättsligt samarbete, vilket möjliggör för samfundet 
att på ett tidigt stadium ta del av och lämna synpunkter även på den straffrättsliga lagstiftningen 
både nationellt och inom Europeiska unionen.  

SOM VANLIGT HAR DET GÅNGNA ÅRET präglats av en stor mängd internationella besök. Advo-
katsamfundet har tagit emot delegationer från de europeiska institutionerna, liksom företrä-

»

Det internationella arbetet är dessutom nödvändigt för att vi                   själva här i Sverige ska kunna vidmakthålla

vårt oberoende, vår självreglering och den                   interna tillsyn som råder och sedan länge har rått i Sverige. 
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dare för advokatorganisationer och rättsväsenden från länder i hela världen. Vid dessa besök har 
nationella rättsordningar och advokaters yrkesförutsättningar jämförts, och allt ifrån samfun-
dets syn på europeisk gemenskapslagstiftning till universella kärnfrågor som rättssäkerhet och 
grundläggande rättigheter för den enskilde individen har diskuterats. 

DET ÄR VIDARE GLÄDJANDE att kunna konstatera att 2013 varit ett år då medlemsländerna gått 
från ord till handling när det gäller förbättrade processuella rättigheter under straffrättsliga för-
faranden. Även om rättssäkerhetsfrågor även för de kommande åren kommer vara några av de 
absolut viktigaste frågorna, har vi kunnat konstatera att det numera införts regler kring översätt-
ning och tolkning under straffprocessen, rätt till information för misstänkta och tilltalade, rätt 
till försvarare och rätt för frihetsberövade att kommunicera med anhöriga och vissa andra. Ut-
över dessa exempel på medlemsländernas insikter i behovet att förbättra de processuella rättig-
heterna, har EU-kommissionen i november 2013 lagt fram ett paket med ytterligare förslag för 
att förbättra enskildas processuella rättigheter. Det rör sig om ett förslag till direktiv rörande en 
stärkt oskuldspresumtion och rätt att närvara vid domstolsförhandling, ett förslag till direktiv 
om särskilda skyddsregler för barn som misstänks för brott, ett förslag till direktiv om rättshjälp 
för misstänkta under förundersökningsstadiet, samt ett förslag till en rekommendation om sär-
skilda skyddsregler för särskilt sårbara personer (sjuka, gamla, barn med flera), liksom ett förslag 
till rekommendation om rätten till rättshjälp under hela brottmålsförfarandet. Advokatsamfun-
det kommer aktivt att följa beredningen även av dessa rättsakter. 

En annan fråga som rönt stor uppmärksamhet under året är behovet av utbildning i Euro-
parätt för advokater. Eftersom Europarätten i dag har stort inflytande över så gott som samtliga 
rättsliga verksamhetsområden för advokater, finns det här en stor och viktig förbättringspoten-
tial i fråga om advokaters kunskaper inom detta rättsområde. Utöver dessa exempel, har Advo-
katsamfundet varit involverat i och bevakat en mängd EU-frågor och har dessutom avgett ett 
flertal remissyttranden och andra policydokument rörande olika typer av europeiska lagstift-
ningsinstrument. •

NEDSLAG I ARBETET INOM NÅGRA AV DE INTERNATIONELLA ADVOKATORGANISATIONERNA
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CCBE (Council of Bars and Law So-
cieties of Europe)
Den svenska delegationen i CCBE 
består av advokaten Mats Bendrik, 
delegationschef, stf. chefsjuristen 
Johan Sangborn, agerande delega
tionsmedlem och informationsansva
rig, samt ordföranden Bengt Ivarsson 
och generalsekreteraren Anne Ram
berg som delegationsmedlemmar.

Axplock av de viktigaste frågorna 
inom CCBE under 2013: 

•  Utbildning av advokater i EUrätt 
och övriga professionella vidareut
bildningsfrågor.

•  Arbetet med ett nytt fjärde pen
ningtvättsdirektiv.

•  Processuella rättigheter för miss
tänkta och tilltalade i rättsliga för
faranden – där direktiven om rätt till 
försvarare och rätten att kommuni
cera med utomstående har beslu
tats och där arbetet nu inriktats på 
särskilda biträdesfrågor och försvar 
av misstänkta personer i utsatt el
ler sårbar situation (barn, psykiskt 
eller fysiskt handikappade).

•  Åtgärder till skydd för upprätthål
lande av klientsekretess i samband 
med uppdagandet av en europeisk 
massavlyssning (NSA).

•  Utvärdering av de så kallade ad
vokatdirektiven och synpunkter på 
eventuella förändringar i det legala 

ramverk som reglerar advokaters 
fria rörlighet och etableringsrätt 
inom EU.

•  Arbetet med mänskliga rättigheter 
på olika sätt, bland annat genom 
utdelning av CCBE Human Rights 
Award, som år 2013 tilldelades ord
föranden och styrelsen för Istan
buls advokatsamfund för deras 
heroiska arbete för upprätthållande 
av mänskliga rättigheter i Turkiet. 

•  Fortsatt arbete för att skydda advo
katetiska kärnvärden.

•  Arbete för att påverka innehållet i 
EU:s kommande rättspolitiska fem
årsprogram (2015–2019).

•  Ejustice, i olika hänseenden.
•  Övrigt: se CCBE:s senaste nyhets

brev CCBEINFO Nº 35 på  
www.ccbe.eu.

IBA (International Bar Association) 
Rättssäkerhet (rule of law), mänskliga 
rättigheter, advokaters oberoende, yr
kesintressefrågor och utbildningsfrågor 
är exempel på frågor som varit centrala 
för IBA:s verksamhet under 2013. 

IBA:s årskonferens hölls i Boston, 
USA, den 6–11 oktober 2013, där det vid 
ett hundratal seminarier diskuterades 
alla tänkbara rättsliga frågeställningar 
med anknytning till den internationella 
advokatrollen. Frågor som särskilt 
stod i fokus under konferensen var 

exempelvis arbetet mot korruption och 
penningtvätt och frågor om hur advo
katverksamhet bör och får organiseras, 
exempelvis i fråga om externt ägande 
av advokatbyråer och den påverkan 
detta har på de advokatetiska kärnvär
dena. Även frågor om hur rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter upprätthålls 
i ekonomiskt bittra tider behandlades i 
olika sammanhang under konferensen, 
liksom de rättsliga effekter som de se
nare årens terrorattentat haft världen 
över. Såsom skett alltsedan 2006 hölls 
det under konferensens sista dag ett 
särskilt rättssäkerhetssymposium, 
som denna gång fokuserade på kor 
ruptionens påverkan på rättsstaten, 
liksom den nästan 800 år gamla 
Magna Chartas betydelse för dagens 
uppfattning om rättssäkerhet. För 
ytterligare information om organisatio
nen IBA och dess verksamhet, se 
www.ibanet.org.

Advokatsamfundet representeras i 
IBA av generalsekreteraren Anne Ram
berg som är ledamot av IBA:s Public 
and Professional Interest Division 
(PPID), liksom ledamot av IBA:s Hu
man Rights Institute (IBAHRI Council). 
Ställföreträdande chefsjuristen Johan 
Sangborn är permanent sambandman 
(Permanent Liaison Officer) i IBA:s 
advokatsamfundskommission (Bar Is
sues Commission, BIC). Även Advokat

Nedslag i arbetet inom några av de internationella              advokatorganisationerna
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samfundets ordförande representerar i 
olika sammanhang samfundet i IBA. 

CEEBA (Chief Executives of 
European Bar Associations) är en 
sammanslutning bestående av gene
ralsekreterare i europeiska advokator
ganisationer. I dag ingår företrädare för 
ett tjugotal advokatorganisationer samt 
CCBE:s generalsekreterare i CEEBA. Det 
54:e  CEEBAmötet arran gerades av det 
tyska advokatsamfundet (Deutscher 
Anwaltverein) och hölls den 18 septem
ber 2013 i Berlin, Tyskland, i anslutning 
till den samtidigt pågående IILACEkon
ferensen (se nedan). Vid CEEBAmötet 
diskuterades bland annat pågående 
EUprojekt angående advokatverk
samhet, könsfrågor på advokatbyråer, 
advokaternas roll för upprätthållande av 
mänskliga rättigheter, penningtvätt och 
frågor om allmänhetens uppfattning om 
advokater. 

IILACE (International Institute of 
Law Association Chief Executives) är 
CEEBA:s motsvarighet på det interna
tionella planet och är en sammanslut
ning av generalsekreterare, CEO:s och 
andra ledande personer i advokator
ganisationer över hela världen. Även 
IILACE håller årligen en konferens med 
en mängd aktuella seminarier och 
workshops. 2013 hölls IILACE:s årskon

ferens i Berlin den 17–21 september. Vid 
konferensen behandlades exempel
vis frågor om statens inflytande över 
advokatorganisationer, förutsättningar 
för advokatorganisationer att ha regu
latoriska och representativa uppgifter, 
antagningskrav och utbildning av advo
kater med mera. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg 
medverkade i paneldebatter, bland 
annat om lednings och strukturfrågor 
inom advokatorganisationer. 

ECBA (European Criminal Bar 
Association) utgör en sammanslut
ning av både enskilda advokater och 
advokatorganisationer som är inriktad 
på det europeiska straffrättsliga och 
straffprocessuella arbetet. ECBA är 
bland annat en aktiv remissinstans 
av seende EUkommissionens be
redning av lagstiftning inom dessa 
rättsom råden. 

ILAC (International Legal Assistance 
Consortium), med huvudkontor i 
Stockholm, har nästan 50 advokator
ganisationer, såväl nationella advokat
samfund som internationella advokat
sammanslutningar, som medlemmar. 
Den svenske advokaten Christian 
Åhlund är ILAC:s executive director och 
leder konsortiets internationella arbete 
kring rättsligt bistånd. Advokatsamfun

det är även representerat av general
sekreteraren Anne Ramberg som ingår 
i konsortiets styrelse.

Nordiskt–baltiskt samarbete – för
utom samarbetet på internationell 
och europeisk nivå, samarbetar sedan 
länge de nordiska advokatsamfunden 
nära med varandra. Detta samarbete 
har under senare år expanderat till att 
även omfatta de baltiska staterna. Det 
nordisk–baltiska samarbetet sker i olika 
former, men årligen hålls alltid ett möte 
med samfundens generalsekreterare 
och ett annat möte med samfundens 
presidier (ordförande, vice ordförande 
och generalsekreterare). Under 2013 
träffades de nordiskbaltiska presi
dierna den 2–4 maj i Vilnius, Litauen, 
medan mötet med generalsekreterarna 
gick av stapeln den 25–26 augusti i 
Helsingfors.  

Förutom de ovan nämnda organisa
tionerna samarbetar Sveriges advo
katsamfund också exempelvis med 
American Bar Association (ABA), 
Union Internationale des Avocats 
(UIA), Association Internationale 
des Jeunes Avocats (AIJA), the 
Central European and Eurasian 
Law Initiative (CEELI Institute) 
samt International Commission of 
Jurists (ICJ). •

Nedslag i arbetet inom några av de internationella              advokatorganisationerna
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Ett urval av 
viktiga händelser 
under 2013

 JANUARI

Utredare rosar
EMR-reformen
Den 24 januari lämnade lagmannen 
KG Ekeberg sitt betänkande En moder
nare rättegång II – en uppföljning (SOU 
2012:93). Reformen en modernare 
rättegång trädde i kraft 2008 och 
KG Ekeberg hade uppdraget att 
utvärdera den. Ekeberg ansåg att för
utom några små ”barnsjukdomar” har 
reformen fallit mycket väl ut. Den har 
bland annat inneburit att det i tingsrät
ten ska göras en videoupptagning av 
vittnesmål så att hovrätten sedan inte 
behöver kalla förhörspersoner på nytt, 
utan istället kan använda sig av in
spelningen. En annan viktig förändring 
med reformen har varit att prövnings
tillstånden i hovrätten skulle gälla för 
alla domar och beslut i tvistemål och 
domstolsärenden. 

Advokat Tomas Nilsson avgav ett 
särskilt yttrande beträffande frågan om 
hänvisning till ljud och bildupptagning
ar i hovrätten. Han menade att ökning
en av upptagningar har varit blygsam, 
men att detta kommer att förändras 
genom utredningens betänkande. 
Något han inte kunde ställa sig bakom, 
bland annat med tanke på att den som 
sitter häktad inte har någon möjlighet 
att ta del av upptagningen eftersom 
bildfilen inte får lämna domstolen. Nils
son invände också mot att det skulle 
räcka, för de parter och ombud som 
varit närvarande i tingsrätten när bevis 
togs upp, att ta del av ljudupptagningen 
och inte bildupptagningen.

 FEBRUARI

Fortsatt stort 
förtroende för advokaterna
Förtroendet för advokatkåren har 
ökat bland både företagsledare och 
beslutsfattare. Och studenterna gillar 
advokatyrket och Advokatsamfundets 
arbete för rättssäkerhet. Det visade en 
ny omvärldsundersökning som Advo
katsamfundet låtit göra. Under 2012 
genomförde undersökningsföretaget 
Novus en omvärldsundersökning för 
Advokatsamfundets räkning som pre
senterades i februari. Undersökningen 
var en uppföljning av den omvärldsun
dersökning som gjordes 2006. Mål
gruppen var företagsledare, beslutsfat
tare, juriststuderande och allmänheten.

Gruppen företagsledare respektive 
beslutsfattare påminner om varandra i 
sina svar. Förtroendet för advokater har 
ökat i båda grupperna. 60 procent av 
de tillfrågade företagsledarna instäm
mer helt med att advokater följer goda 
etiska regler i sitt arbete och 58 pro
cent med att de är tillräckligt skickliga i 
arbetet. 

Beslutsfattarna, från yrkesgrup
per som politiker, ledande tjänstemän, 
åklagare, domare, bolagsjurister, revi
sorer, journalister och poliser, är också 
övervägande positiva i sin attityd till 
advokaterna. Advokatyrkets popularitet 
bland de unga håller i sig. Liksom i förra 
undersökningen vill 30 procent av de 
tillfrågade studenterna fortfarande i 
första hand bli advokater.

Regeringen utreder 
ersättning till rättsliga biträden
Regeringen vill sänka kostnaderna för 
advokater och andra rättsliga biträden 
och tillsatte därför en utredning för att 
se över ersättningarna. Advokatsam
fundet uttryckte oro för utredningens 
direktiv. Regeringens särskilda utreda

re, lagmannen KG Ekeberg, ska bland 
annat undersöka och föreslå på vilket 
sätt en utökad användning av taxa, en 
schablonersättning, istället för att tim
arvoderingssystemet tillämpas skulle 
kunna ha en kostnadsdämpande effekt.

Under 2012 beräknades anslaget 
Rättsliga biträden uppgå till nästan 2,2 
miljarder kronor vilket är en ökning med 
1,2 miljarder kronor sedan år 2000. Det 
totala anslaget till rättsväsendet upp
går till 39,4 miljarder kronor, varav mer 
än hälften går till polisen. Regeringen 
konstaterar i sitt direktiv till utredaren 
att det troligtvis finns flera samverkan
de orsaker till kostnadsökningen, men 

Skatteverkets taxeringsbeslut blev livligt debatterat.
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att en stor anledning är den målutveck
ling som skett i domstolarna.

– Anslaget hade varit ännu högre om 
inte rättshjälpen begränsats och gjorts 
subsidiär till rättsskyddet, om inkomst
gränserna för rättshjälp följt normal 
kostnadsutveckling och om domsto
larna inte varit så stränga i sin syn på 
vad som är ersättningsgillt arbete, sa 
Advokatsamfundets generalsekretera
re Anne Ramberg som tyckte att utred
ningsuppdraget ingav befogad oro.

Advokatsamfundets chefsjurist 
Maria Billing medverkar som expert i 
utredningen. Uppdraget ska redovisas 
senast i oktober 2014.

 MARS

Justitieministern 
kritiserade domstolar
”Domstolarna följer inte våra direktiv 
om straffskärpning”, skrev Beatrice 
Ask på debattsidan i Dagens Nyheter 
den 4 mars. Ask menade bland annat 
att den reform som regeringen sjö
satte 2010 inte gett det gensvar man 
förväntat sig. 

Syftet var att skärpa straffen för 
allvarliga våldsbrott, men trots tydliga 
reformer har, enligt justitieministern, 
inte domstolarna dömt ut längre straff 
när det gäller våldsbrott. 

Anne Ramberg skrev i sin blogg sam
ma dag: ”Alldeles oberoende vad man 
må ha för åsikt i frågan om straffskalor 
eller hur man lämpligast åstadkom
mer höjda straff kan jag tycka att det är 
en egenartad utveckling att statsråd i 
debattartiklar går ut och kritiserar sina 
myndigheter.” 

Ramberg avslutade med att konsta
tera att det kanske ändå hade varit 
bra med en författningsdomstol, som 
på ett tidigt stadium hade kunnat sätta 
stopp för en onödig och dålig lagstift
ningsprodukt när regeringen väljer 
att alltför ofta bortse från Lagrådets 
kritik.

 APRIL

Unikt projekt för att stärka 
tilltron till rättsväsendet
I Advokaten nr 3 presenterades hur 
Advokatsamfundet tillsammans med 
riksåklagaren och hovrättspresidenten 
vid Svea hovrätt inlett en dialog med 
syftet att identifiera och komma till 
rätta med några av de brister som de 
bedömer finns när det gäller tilltron till 
rätts väsendet. 

Bakgrunden till initiativet är en ut
veckling under senare år som inneburit 
att umgängesformerna i domstolarna 
mellan åklagare och advokater blivit 
stundtals väl aggressiv. 

Det har blivit särskilt tydligt i vissa 
medialt uppmärksammade enskilda 
rättsaffärer.

En arbetsgrupp med erfarna repre
sentanter för åklagare, domare och 
advokater har utsetts som ska arbeta 
fram ett diskussionsunderlag som kan 
bidra till att identifiera den underlig
gande verklighet som har drivit fram 
dagens situation och även föreslå 
åtgärder för att stärka tilltron till rätts
väsendet. »

3:12-reglerna 
väckte debatt
Frågan om de så kallade 3:12-reglerna om beskattningen 
av ägare i fåmansföretag debatterades livligt under året. 

I januari uppmärksammade Advokatsamfundet Skatteverkets 
beslut att taxera upp delägarna i revisionsbyrån PWC. Skatte
verket ansåg att de genom förvärv av aktier i byrån hade fått en 
förmån som skulle inkomstbeskattas.

Anne Ramberg menade att beslutet var ett försök att 
kringgå 3:12reglerna och att det skulle påverka rekryteringen 
av nya delägare negativt i flera branscher.

I december underkände förvaltningsrätten Skatteverkets 
beslut. 

Advokatsamfundet var en av flera remissinstanser som – 
liksom Lagrådet – riktade kraftig kritik mot regeringens förslag 
att begränsa användningen av 3:12reglerna.

Enligt samfundet skulle förslaget bland annat snedvrida 
konkurrensen mellan företag. Samfundet kritiserade också den 
snabba beredningen, liksom lagstiftningsmetoden att ändra 
reglerna genom beslut i budgetpropositionen, från principiell 
synpunkt.

Skatteutskottet höll en öppen utfrågning i riksdagen om re
geringens slutgiltiga förslag. Delar av oppositionen motionera
de med anmärkningar mot förslaget. Men regeringens förslag 
gick igenom och 3:12reglerna ändrades den 1 januari 2014. • Skatteverkets taxeringsbeslut blev livligt debatterat.
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Straffprocessutredningens
förslag presenterades
Straffprocessutredningen överlämna
de den 3 april sitt betänkande Brott
målsprocessen. Utredningen föreslog 
flera olika punkter som har som syfte 
att öka parternas inflytande och med
verkan i processen för att brottmåls
processen ska klaras av inom rimlig tid 
och med hög kvalitet.

Några av förslagen är:
•  Informationen till den tilltalade ska 

bli bättre.
•  Om den åtalade inte har en of

fentlig försvarare ska han eller hon 
ändå ha rätt till viss kostnadsfri 
rådgivning av advokat för att bättre 
kunna förbereda sig inför rätte
gången. 

•  Tydligare roller för domstol och 
åklagare.

•  Målsäganden ska kunna föra talan 
om ansvar för brott om åklagaren 
inte väcker åtal eller väljer att lägga 
ned ett åtal. 

•  En stödperson som följer med en 
målsägande till en rättegång ska i 
vissa fall kunna få ersättning.

 MAJ

Advokatsamfundet
kritiserade spionlag
Ett lagförslag som ska ge polisen större 
befogenheter att använda hemlig 
avlyssning och kameraövervakning fick 
kritik av både Advokatsamfundet och 
Datainspektionen. 

Utredningen Spioneri och annan 
olovlig underrättelseverksamhet 
föreslog att polisen ska få möjlighet 
att använda hemlig teleavlyssning 
och hemlig kameraövervakning för att 
förhindra och utreda nya kategorier av 
brott som rör spioneri. 

Advokatsamfundet skrev i sitt 

remissyttrande att man är medveten 
om att det finns ett behov av att ändra 
lagstiftningen, men att samfundet inte 
kan ansluta sig till förslaget i alla dess 
delar. Detta gäller särskilt de föreslagna 
begränsningarna i den grundlagsskyd
dade yttrande och informationsfrihe
ten, samt ändringar i tryckfrihetsförord

ningen och i yttrandefrihetsgrundlagen. 
I denna del avstyrkte Advokatsam
fundet förslagen. Även Datainspektio
nen riktade kritik mot förslaget i sitt 
yttrande och menade att det saknas en 
analys som belyser vilka konsekvenser 
lagförslaget har för skyddet av den 
personliga integriteten.

God stämning vid 
fullmäktigemötet
Advokatsamfundets ordinarie full-
mäktigemöte hölls den 14 juni på 
Grand Hôtel i Stockholm. Vid mötet 
valdes advokat Bengt Ivarsson från 
Linköping till ny ordförande i Advo-
katsamfundet. Fullmäktige beslu-
tade också om en stadgeändring.

Vid mötet utdelades 
Advokatsamfundets 
journalistpris till Sveri
ges Televisions utrikes
korrespondent i Mellan
östern och Nordafrika, 
Samir Abu Eid. 

Efter journalistpris
utdelningen vidtog full
mäktigeförhandlingarna.

Advokatsamfundets generalsekre
terare Anne Ramberg beskrev tillstån
det i samfundet, som enligt henne är 
mycket gott, med god ekonomi, god 
tillväxt av nya ledamöter och ett fort
satt stort intresse för att bli ledamot 
av samfundet.

Anne Ramberg pekade dock på två 
stora utmaningar som just nu disku
teras. Det handlar för det första om de 
av regeringen aviserade förändring
arna av de så kallade 3:12reglerna 

om beskattning av fåmansbolag. Om 
regeringens ändringar genomförs kan 
det innebära stora problem för och 
stora motsättningar både mellan och 
inom advokatbyråer, sammanfattade 
Ramberg.

För det andra tog generalsekretera
ren också upp den 
utredning som just nu 
arbetar med uppdraget 
att minska kostnaderna 
för rättshjälpen, genom 
att begränsa rätten till 
offentlig försvarare och i 
ökad utsträckning tilläm
pa fasta taxor i brottmål.

Advokatsamfundet fick 
ett nytt presidium vid

årets fullmäktigemöte, när vice 
ordföranden Bengt Ivarsson tog över 
ordförandeklubban efter Claes Zet
termarck. Till ny vice ordförande valdes 
Dick Lundqvist. Fullmäktige beslutade 
slutligen om en stadgeändring, som 
innebar att styrelsen fick arton ordina
rie ledamöter, förutom ordförande och 
vice ordförande. I och med stadgeänd
ringen fick också Utlandsavdelningen 
en ordinarie styrelseplats, något som 
avdelningen länge arbetat för. •

Tomas Nilsson, journalist-
priskommitténs ordförande, 
Ingrid Törnqvist, SVT:s utri-
keschef, och Samir Abu Eid.
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 JUNI

Samir Abu Eid prisas för
engagerande rapportering
Advokatsamfundets journalistpris 
2013 delades vid fullmäktigemötet ut 
till Sveriges Televisions korrespondent 
i Mellanöstern och Nordafrika, Samir 

Abu Eid. Enligt priskommitténs motive
ring får han priset för att han ”sakligt, 
engagerande och skickligt” rapporterar 
om upproren och de politiska omvälv
ningarna i norra Afrika och Mellanös
tern. 

Kommittén skriver vidare att ”Samir 
Abu Eids intervjuer med människor vars 

liv påverkas av de dramatiska hän
delserna engagerar och bidrar till en 
djupare förståelse av skeendet. Hans 
bevakning understryker betydelsen av 
internationell rätt och mänskliga rättig
heter, liksom vikten av att upprätthålla 
rättsstatliga principer”.

– Det är en tuff miljö att arbeta i, men 
priset gör att jag känner mig ännu mer 
motiverad, eftersom det visar hur vik
tigt mitt arbete är, sa pristagaren som 
själv har palestinsk bakgrund och talar 
arabiska. Det underlättar arbetet, sa 
Samir Abu Eid.

 AUGUSTI

Polisen får inte hemligstämpla
en hel förundersökning
Stockholmspolisen gjorde fel när man 
vägrade att lämna ut en hel förun
dersökning till en advokatbyrå, med 
hänvisning till sekretess. Det fastslog 
Kammarrätten i Stockholm, som prövat 
polisens beslut.

Advokatbyrån begärde att få ta 
del av handlingarna kring en nedlagd 
förundersökning, men fick bara själva 
beslutet samt byråns egen korrespon
dens med polisen. 

Polisen ansåg nämligen att ”omstän
digheterna i sin helhet” var sådana att 
man inte kunde utesluta att utlämnan
det kunde orsaka skada eller men för 
någon enskild. 

Enligt kammarrätten fick inte polisen 
hantera ett begärt material på detta 
sätt. Visserligen fanns det uppgifter 
i handlingarna som kan omfattas av 
sekretess. Men andra uppgifter kunde 
lämnas ut. Polisen måste därför göra 
en noggrann prövning av varje enskild 
uppgift. 

Kammarrätten återförvisade därför 
ärendet till Stockholmspolisen för ny 
handläggning.

Bengt Ivarsson valdes till ny ordförande för Sveriges advokatsamfund vid fullmäktigemötet den 14 juni.
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Oenig domarnämnd om chefspost
i Försvarsunderrättelsedomstolen
När Domarnämnden i augusti fattade 
sitt beslut om förslag till ordförande 
och administrativ chef i Försvarsunder
rättelsedomstolen var tre ledamöter 
skiljaktiga. Maria Abrahamsson och 
Anne Ramberg ansåg att det var ute
slutet att föreslå Maria Hedegård, som 
är rättschef i Försvarsdepartementet, 
till ordförandetjänsten. Sören Lekberg 
anslöt sig till deras skiljaktiga mening 
i fråga om Hedegård. Enligt dem finns 
det skäl att uppställa lämplighetskrav 
som går utöver vad som annars fordras 
för en domarbefattning, när det gäller 
en myndighet som Försvarsunderrät
telsedomstolen, som är beroende av 
allmänhetens förtroende för att fullgöra 
sin verksamhet.

Mot bakgrund av att Försvarsunder
rättelsedomstolen lämnar tillstånd till 
signalspaning, en mycket integritets
kränkande åtgärd, på ansökan av För
svarets radioanstalt, finns det skäl att 
ställa särskilda krav på oberoende, in
tegritet och skicklighet på domstolens 
ordförande, menade de bland annat.

 SEPTEMBER

Tällbergsdagarna bjöd
på varierat program
Mellersta avdelningens studiedagar 
lockade 65 advokater och biträdande 
jurister till vackra Tällberg den 20–21 
september. Simhopp, dubbelbestraff
ning och tekniska bevis var några av 
de ämnen som avhandlades vid Mel
lersta avdelningens Tällbergsdagar. 
Som vanligt fick deltagarna också rika 
möjligheter till umgänge, motion och 
kultur. 

Bland föreläsarna fanns simhop
perskan Anna Lindberg, advokat Börje 
Leidhammar, ITforensikern Michael 

Nylén och Anna Fridh Welin, Advokat
samfundets styrelses sekreterare.

Hovrätten prövar
Rwandamålet
I juni 2013 dömde Stockholms tingsrätt 
en 54årig svensk medborgare för folk
mord och grovt folkrättsbrott till livstids 
fängelse. Åtalet gällde händelser i 
Rwanda 1994. Enligt tingsrätten hade 
den åtalade personen haft en ledande 
roll på lägre nivå och, i samverkan med 
andra, medverkat till mord, försök till 
mord, anstiftan av mord samt männi
skorov. Tingsrätten fann också att den 
åtalade personligen gjort sig skyldig 

till försök till mord genom att under 
flera massakrer skjuta mot folk med ett 
automatvapen.

Domen överklagades av såväl den 
dömde som åklagaren och målsägan
dena. Svea hovrätt inledde huvudför
handlingen den 9 september. Rät
tegången planeras pågå i ungefär ett 
halvår. Under den tiden kommer hovrät
ten också att hålla syn i Rwanda.

Förlikning nåddes
i Prosolviamålet
Turerna i Prosolviamålet tog en ny och 
dramatisk vändning då parterna förlik
tes innan Högsta domstolen meddelat 

Advokatsamfundet tillstyrkte Nämndemannautredningens förslag.
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om den skulle bevilja prövningstillstånd 
eller inte.

Den 24 september meddelade Pro
solvias konkursförvaltare och PWC att 
parterna träffat en förlikning i den tvist 
som Hovrätten för Västra Sverige dömt 
i. Enligt uppgörelsen ska PWC betala 
742,5 miljoner kronor. Förlikningslik
viden skulle betalas omgående. Enligt 
den tidigare domen från hovrätten 
uppgick skadeståndet till Prosolvias 
konkursbo till sammanlagt 2,2 miljarder 
kronor. Som en följd av uppgörelsen 
återkallade PWC sitt överklagande till 
Högsta domstolen, och det blev alltså 
inte någon prövning i HD.

 OKTOBER

Den fjärde migrations-
domstolen öppnade
Den 1 oktober öppnade landets fjärde 
migrationsdomstol i Luleå. Asylsökan
de i norra Sverige och deras biträden 
slipper därmed resa till Stockholm för 
att få sina ärenden prövade. Den fjärde 
migrationsdomstolen inrättades efter 
ett regeringsbeslut i maj 2012. För
valtningsrätten i Luleå, där domstolen 
finns, har efter beslutet fördubblat sin 
personalstyrka. Tanken är att domsto
len ska kunna ta emot omkring 3 000 
migrationsmål per år.

Rekordmånga deltagare
på Advokatdagarna 
Tredje upplagan av Advokatdagarna 
samlade över 600 entusiastiska delta
gare den 17–18 oktober på Grand Hôtel 
i Stockholm. 

Advokatsamfundets pris för fram
stående gärningar inom advokatyrket 
delades ut till Biörn Riese, som fick 
priset för att han på ett föredömligt 
sätt har satt affärsadvokaten på kartan. 
Enligt motiveringen har hans insatser 
tydliggjort affärsjuridikens betydelse i 
ett komplicerat samhälle. Efter prisut
delningen och en inledande föreläsning 
av Percy Barnevik delade deltagarna 
upp sig på olika seminarier. Liksom 
förra året fanns sex parallella semina
riespår att välja mellan, inom områdena 
process och skiljedom, affärsjuridik, hu
manjuridik, brottmål, offentlig rätt och 
rule of law samt advokatverksamhet.

Första domen om 
kränkande fotografering
En 47årig man, som hade smygfilmat 
en kvinna och hennes son i duschen, 
blev den första som dömdes med stöd 
i den nya lagen om kränkande fotogra
fering. Varbergs tingsrätt dömde den 
16 oktober mannen till 80 dagsböter 
om 230 kronor. Mannen ålades också 
att betala 7 000 kronor i skadestånd 
till kvinnan. Tingsrätten fann att med 
stöd av förarbetena till den nya lagen 
straffvärdet inte når upp till fängelse
nivå. När det gällde påföljden konstate
rade tingsrätten att det saknas praxis 
eftersom den nya lagen trädde i kraft 
den 1 juli. Mannen erkände gärningen 
men förnekade brott.

Enligt åtalet hade mannen filmat 
kvinnan och hennes son i duschen på 
en campingplats i Halland. Smygfilm
ningen var kortvarig och skedde genom 
att mannen höll upp en videokamera 
under en duschvägg.

Flera radikala 
förslag från
Nämndemanna-
utredningen
Den 25 juni lämnade Nämndemannautred-
ningen över sitt betänkande, som innehöll flera 
radikala förslag. 

Bland annat att hälften av nämndemännen ska 
väljas från en fri kvot, att de tas bort helt i överrät
terna och att fler brottmål ska avgöras utan nämn
demän i tingsrätten.

När remissinstanserna yttrade sig var de 
generellt sett positiva till utredningens förslag. 
Nämndemännens riksförbund avstyrkte det nya 
rekryteringsförfarandet och ifrågasatte de förslag 
som minskar nämndemännens medverkan i dom
stolarna. Från domstolsväsendet framhölls i flera 
av svaren att förslagen när det gäller nämnde
männens medverkan i brottmål måste samordnas 
med Straffprocessutredningens förslag. Advokat
samfundet hade inte någon erinran mot förslagen 
i betänkandet. • 
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 NOVEMBER

IMM:s etiknämnd fattade 
sitt första beslut
I november publicerade etiknämnden 
vid Institutet mot mutor (IMM) sitt 
första beslut. I beslutet kom nämnden 
fram till att ett erbjudande om gratis 
hotell och middag till lärare och studie
vägledare inte var förenligt med IMM:s 
näringslivskod. En branschorganisation 
planerade att bjuda 100 yrkeslärare och 
studievägledare på middag och hotell
övernattning i samband med en mässa. 
Etiknämnden bedömde att erbjudandet 
inte var förenligt med näringslivskoden. 
Värdet på den erbjudna förmånen var 
för högt, och de inbjudna hade sådana 
positioner att det fanns en viss risk att 
förmånen skulle kunna påverka beslut 
som andra i deras organisationer fattar. 
Förmånen hade inte heller tillräckligt 
samband med mottagarnas arbete. In
bjudan riktades dessutom till personer 
som är anställda i den offentliga sek
torn, utan att arbetsgivaren hade fått ta 
del av inbjudan eller godkänt den.

Sverige bröt mot
Europakonventionen
Sverige bröt mot Europakonventionens 
artikel 8 genom att inte tillhandahålla 
något straffrättsligt eller civilrättsligt 
rättsmedel till skydd för privatlivet för 
en 14årig flicka som blev smygfilmad 
2002. Vid den tiden fanns inte något 
förbud i svensk lag mot olovlig foto
grafering. Det fann Europadomsto
lens stora kammare i en dom den 12 
november. 

Domstolen fann att svensk lag vid 
tiden för gärningen inte tillförsäkrade 
flickan skydd för hennes privatliv enligt 
Sveriges åtaganden som framgår av 
artikel 8 i Europakonventionen, och 
dömde Sverige att betala henne skade
stånd med 10 000 euro.

Svensk rättspraxis när det gäller 
dubbel bestraffning och dubbel 
lagföring för samma brott (ne bis in 
idem) ändrades av Högsta domsto-
len och Högsta förvaltningsdom-
stolen. 

Efter EUdomstolens dom den 26 
februari fann HD i ett pleniavgörande 
den 11 juni att det svenska systemet 

med skattetillägg och skattebrott för 
samma gärning strider mot Europa
konventionen och EU:s rättighets
stadga.

Enligt HD:s beslut den 16 juli änd
rades det svenska rättsläget den 10 
februari 2009. För den som efter den 
dagen har påförts skattetillägg och 
sedan dömts för skattebrott kan det 
finnas grund för resning.

Ändrad rättspraxis 
om dubbelbestraffning
ledde till resningsbeslut
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Polisens registrering
av romer var olaglig
Skånepolisens registrering av romer 
var olaglig, men registreringen ba
serades inte enbart på etnicitet. Den 
slutsatsen drog Säkerhets och integri
tetsskyddsnämnden (SIN) i sin gransk
ning av polisens romska register, som 
avslöjades av Dagens Nyheter i okto
ber. ”Polismyndighetens behandling av 
personuppgifter är i flera avseenden 
olaglig” menade SIN. Det allvarligaste 
felet var enligt SIN att ändamålet med 
registreringen var alldeles för brett. 
Enligt polisen var ändamålet att ”kart
lägga allvarlig brottslighet och nätverk 
kring dessa”. SIN konstaterade också 
att integritetsskyddet har satts ur spel 
och att det inte fanns anledning att 
registrera alla i registret. SIN drog däre
mot inte slutsatsen att registreringen 
baserats enbart på etnicitet. Nämnden 
konstaterade att ”grunden för regist
reringen är brottsmisstankar mot 
personer eller släktskap med sådana 
personer”.

Kommission ska granska
Thomas Quick-fallet
Regeringen tillsatte den 28 november 
en kommission som ska granska Tho
mas Quickärendet. Utredningen ska 
granska rättsväsendets och rättspsyki
atrins roll när Quick, som numera heter 
Sture Bergwall, fälldes för åtta mord 
men senare blev frikänd från brotten 
efter att ha beviljats resning. Det finns 
starka skäl att utreda processerna, 
skrev regeringen i direktiven till kom
missionen. Analysen ska också omfatta 
advokaters och sakkunnigas agerande.

Daniel Tarschys, professor i stats
vetenskap och tidigare folkpartist
isk statssekreterare, har utsetts till 
särskild utredare. Utredningen ska 
redovisa sitt uppdrag senast den 29 
januari 2015.

 DECEMBER

En svensk jubilar i tiden
Justitiekanslern firade sin trehundra
årsdag år 2013. Genom århundradena 
har JK haft en rad olika uppgifter och 
stått i olika förhållanden till statsmak
ten. Även i dag är rollerna många och 
skiftande. I Advokaten nr 9 beskrevs 
myndigheten och dess utveckling 
ingående.

”Datalagringsdirektivet strider 
mot EU:s rättighetsstadga”
EUdomstolens generaladvokat Pedro 
Cruz Villalón ansåg i ett utlåtande att 
EU:s datalagringsdirektiv som helhet är 
oförenligt med kravet i EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna på att 
varje begränsning i att utöva en grund
läggande rättighet ska vara föreskriven 
i lag.

Generaladvokaten menade att direk
tivet innebär en allvarlig inblandning i 
medborgarnas grundläggande rätt till 
respekt för privatlivet, genom att den 
gör teleoperatörer skyldiga att samla in 
och lagra trafikdata. Han påpekade att 
dessa trafikdata kan göra det möjligt 
att ingående kartlägga en stor del av 
en persons beteende, eller till och med 
skapa en fullständig bild av hennes 
identitet. Därför borde direktivet i första 
hand ha definierat de grundläggande 
principer som skulle styra minimiga
rantierna för att få tillgång till trafikupp
gifterna och för att få använda dem. •

HFD ändrade sin praxis på mot
svarande sätt när det gäller beslut 
om skattetillägg efter det att åtal för 
skattebrott har väckts för samma 
oriktiga uppgifter. 

Riksåklagaren beslöt att granska 
alla 2 000 ärenden där personer 
lagförts enligt skattebrottslagen 
efter den 10 februari 2009, för att se 
om grund för resning fanns. • 

Ändrad rättspraxis 
om dubbelbestraffning
ledde till resningsbeslut
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Justitiekanslern firar i år sin trehundraårsdag. 
Genom århundradena har JK haft en rad olika 

uppgifter och stått i olika förhållanden till 
statsmakten. Även i dag är rollerna många och 

skiftande. Myndigheten beskrivs ibland som en 
kameleont eller ett ämbete med många hattar.

Det är också de många olika hattarna som 
emellanåt väcker diskussion. För går det 

verkligen att agera självständigt som granskare 
av förvaltningen och skyddare av enskilda 

när man samtidigt har uppgiften att 
företräda staten? Meningarna går isär.

TEXT TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER 
FOTO TOM KNUTSON, TT »

jubilar

Fokus JK 300 år

Fokus JK 300 år

En svensk

i tiden
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UTBILDNING

N ästan 3 600 personer deltog under året i Advokatsamfundets 112 olika utbildningsakti-
viteter – eller 151 inklusive alla seminarier på Advokatdagarna. Motsvarande siffra för 
2012 var 3 700 personer. Utbildningarna består av förberedande advokatkurser (del-

kurs 1–3), examinationer samt fortbildning inklusive konferenser och kostnadsfria kurser. Årets 
största arrangemang var den tredje upplagan av Advokatdagarna med rekordantalet 600 delta-
gare och Rakelkonferensen för kvinnliga jurister på våren med drygt 300 deltagare, även det ett 
rekord. Nära 1 800 personer deltog i Advokatsamfundets fortbildningar inklusive kostnadsfria 
kurser. Antalet deltagare på advokatkurserna var i stort sett oförändrat med 1 369 deltagare, 
medan antalet som gick upp på advokatexamen ökade från 399 till 443.

Advokatkurser och examen
På advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog 1 369 personer jämfört med 1 376 under 2012. Ett 50-
tal kvalificerade kursledare och gästföreläsare – advokater, domare, chefsjurister, ekonomer och 
and ra experter – vägleder de blivande advokaterna genom de tre förberedande kurserna. 

Den muntliga examen ställer examinanden inför olika rådgivningssituationer och advokat-
etiska problem. Antalet examinander ökade till 443 jämfört med 399 föregående år. Av dessa var 
238 kvinnor och 205 män jämfört med 209 kvinnor och 190 män året innan. Av 443 examinander 
underkändes 36 personer (14 kvinnor och 22 män). Två överklaganden av underkänd examen 
behandlades av Advokatsamfundets utbildningsnämnd, men utan att bedömningen ändrades. 

Fortbildning
Advokatsamfundet genomförde 57 fortbildningskurser och konferenser – varav 25 kostnadsfria 
(se nedan) – med sammanlagt 1 766 deltagare, jämfört med 1 965 föregående år. 

Följande kurser var nyheter under året: 
Förskott vid arv – förutsättningar och tillämpningsproblem med advokaten Theddo Rother-

Schirren; Modern Legal Drafting in English med konsulten Kevin Harris; Konstruktiv process-
föring med justitieråden Stefan Lindskog och Lars Edlund; Elektronisk informationshantering 
i brottmål med advokaten Henrik Olsson Lilja; Skadeståndsrätt och försäkring med professor 
emeritus Bill Dufwa; Ekobrott – bevisvärdering och påföljdsfrågor med advokaten Börje Leid-
hammar och t.f. rådmannen Per-Erik Andersson; Sambandsfrågor inom personskaderätten 
med advokaten Mats Wikner, juristen Ola Schönning och leg. läkaren Gunilla Bring; Särskild 
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företrädare för barn under ledning av advokaten Lena Feuk och informationschefen vid Brotts-
offermyndigheten Gudrun Nordborg; Ledarskapsprogram 2 – fördjupning med konsulterna 
Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell.

Kostnadsfria kurser
Satsningen på kostnadsfria kurser fortsatte under året med Advokatetik, Stresshantering, Kli-
entpsykologi och Penningtvättslagen. Sammanlagt 25 kostnadsfria kurser genomfördes i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Dessa kurser är fortsatt mycket uppskattade och syftar till en lång-
siktig kompetenshöjning inom särskilt angelägna advokatspecifika områden.

Advokatdagarna
Den tredje upplagan av Advokatdagarna genomfördes på Grand Hôtel i Stockholm den 17–18 
oktober. Konferensen var mycket uppskattad och fick helhetsbetyget 5,18 på en 6-gradig skala. 
Konferensprogrammet innehöll 40 seminarier och gemensamma föreläsningar i sex parallella 
seminariespår: Process & Skiljedom, Affärsjuridik, Brottmål, Rule of Law/Offentlig rätt, Advo-
katverksamhet samt Humanjuridik. 

Inledningstalare var dr Percy Barnevik, företagsledaren som sedan 12 år ägnar sig åt filantropi 
genom Hand in Hand, en organisation som mobiliserar och tränar fattiga till entreprenörskap. 
Percy Barnevik delade frikostigt med sig av sina omfattande erfarenheter av ledarskap med en 
blandning av handfasta råd och en stor portion humor. 

Senare samma dag följde Colin Moon, kommunikationsexpert och årets talare 2012, på temat 
”Are Swedes really that normal – om kulturkrockar, kommunikation och kemi”. Med en mycket 
underhållande exposé över kulturella koder och egenheter gav han publiken insikt i sin egen och 
andras kulturella bakgrund. En lärdom som kan vara nog så viktig för den som arbetar i mångkul-
turella team och över nationsgränserna.

På fredagen lyssnade publiken i Vinterträdgården till generaldirektören och chefen för Säker-
hetspolisen, Anders Thornberg, som berättade vad Säpo ”egentligen gör”. Han redogjorde för 
den svenska moderna säkerhetstjänstens uppdrag med den nationella säkerheten och i demokra-
tins tjänst, och vikten av att det sker med bibehållet förtroende hos medborgarna. 

Den första kvällen avslutades med stor fest i Vinterträdgården med 460 gäster och underhåll-
ning av Andreas Lundstedt. •
ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Under året blev det märkbart hur de juridiska och politiska maktsfärerna griper in i var-
andra allt påtagligare; det märktes till exempel i Högsta domstolens och Högsta för-
valtningsdomstolens avgöranden om dubbelbestraffning. En annan stor diskussion un-

der året som också debatterades i tidskriften handlade om Thomas Quick-målen. I tidskriften 
ägnades även stort utrymme åt bland annat Skatteverket och 3:12-reglerna, hur yttrandefrihet 
och skydd för enskildas integritet ska vägas mot varandra och frågor som rör hemliga tvångsme-
del. Stort redaktionellt utrymme ägnades åt advokatkårens utveckling, bland annat trenden med 
allt fler nischbyråer, den nya generationen som arbetar med skiljeförfarande och advokater som 
arbetar med offentlig upphandling. 

Tendensen sedan flera år att tidskriften växer i omfång fortsatte 2013 och nummer 9 blev den 
största utgåvan hittills med 76 sidor. För tio år sedan uppgick utgåvorna till cirka 30 sidor. Tid-
skriftens upplaga ökade och den TS-kontrollerade upplagan är numer 8 500 exemplar. 

DE SOCIALA MEDIERNA är numer en etablerad och viktig kompletterande kanal, vid sidan om tid-
skriften Advokaten och Advokatsamfundets hemsida, i Advokatsamfundets kommunikations-
arbete. Framförallt genom många inlägg på generalsekreterarens blogg och twitterkonto. Ad-
vokatsamfundets webbplats lockar stadigt allt fler besökare, såväl från advokatkåren som från 
allmänhet och opinionsbildare. Under året loggades över 650 000 unika besökare på samfundets 
webbplatser.

Advokatsamfundets kommunikationskanaler är idag: Tidskriften Advokaten, Advokatsam-
fundets hemsida, Advokatsamfundets nyhetsbrev, generalsekreterarens blogg och twitterkonto, 
redaktionens twitterkonto, Facebook samt pressmeddelanden. •

Spännande år
fyllt av debatt

2013 blev ett händelserikt år och flera av de stora rättsfrågorna debatterades och upp
märksammades i tidskriften Advokaten. Samtidigt blev tidskriftens ledare och andra 
artiklar vid flera tillfällen ämnen som andra medier fångade upp och diskuterade. 

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Advokatens redaktion/ 
sam fundets informationsavdelning
Här görs och leds arbetet med att 
producera, driva och utveckla:

•  Tidskriften Advokaten

•  Samfundets och tidskriftens webb
platser

•  Nyhetsbrev, cirkulär och andra utskick

•  Sociala medier

•  Pressmeddelanden

•  Bokproduktioner

•  Advokatsamfundets verksamhetsbe
rättelse

•  Riktade tematidningar och bilagor

•  Broschyrer och informationsblad

Redaktionsråd
Anne Ramberg, Tom Knutson, André 
Andersson, Emma Seth, Jonas Tamm, 
Magnus Andersson, Mats Cato 

Årets gästkrönikörer
1.  Olle Wästberg, tidigare riksdags

ledamot och chefredaktör för 
Expressen

2.  Bitte Hammargren, frilansjournalist 
som bevakar Turkiet och Mellan
östern

3.  Clarence Crafoord, advokat, tidigare 
vd för Centrum för rättvisa

4.  Robert Hårdh, människorätts 

jurist och chef för Civil Rights  
Defenders

5.  Ove Bring, professor emeritus  
i internationell rätt

6.  Samir Abu Eid, Sveriges Televisions 
korrespondent i Mellanöstern och 
Nordafrika och mottagare av  
Advokatsamfundets journalistpris 
2013

7.  Kristina Svahn Starrsjö, general
direktör, Datainspektionen

8.  Mårten Schultz, professor i civil 
rätt

9.  Mats Melin, justitieråd (ordförande), 
Högsta förvaltningsdomstolen

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2013 ÅRGÅNG 79

Fortsatt strid om
3:12-förslaget

Dubbelbestraffningsförbudet:
RÅ och HD tar krafttag

Advokaten
”Jag brukar säga att arbetet är oavlönat men inte utan ersättning.” 

Advokatsamfundets tidigare ordförande Claes Zettermarck 

Fokus: Skiljeförfarande 

Nu kommer den
nya generationen

Gästkrönikör: 
Samir Abu Eid

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 4 2013 årgång 79

Finansdepartementet
vill ändra 3:12-reglerna

Bejublad
Rakelkonferens

Advokaten
”Gör dig inte smart, gör dig förstådd – för det är smart!”  
  Elaine Eksvärd, inledningstalare vid Rakelkonferensen

Fokus: 

Migration 
och rättssäkerhet

Gästkrönikör: Robert Hård,
chef för Civil Rights Defenders

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79

Han får Stockholm
Human Rights Award 

Så fungerar säkerhets-
kontrollen i domstol

Advokaten
”Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta 
världen runt.” Publicisten Bertil Torekull

Fokus: Offentlig upphandling 

Advokater 
i mötet mellan 

två världar

Gästkrönikör: 
Kristina Svahn Starrsjö

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2013 årgång 79

Regeringen backar
inte om 3:12-förslaget

Årets journalistpristagare:
Samir Abu Eid

Advokaten
”Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida.”

Pauliine Koskelo, president i Finlands Högsta domstol 

Fokus: Meddelarfrihet 

Rättighet 
under press

Gästkrönikör:
Ove Bring

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2013 ÅRGÅNG 79

HFD ändrar praxis om
”dubbelbestraffning”

Den första kvinnliga
advokaten i Saudiarabien

Advokaten
”Jag är extrem. Om jag fascineras av något och drar igång blir det jättestort.” 
 Percy Barnevik

Gästkrönikör: Mats 
Melin, HFD:s ordförande

Rekordmånga 
deltagare på

Advokatdagarna

Fokus: 
Justitiekanslern

300-årsjubilerar

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2013 ÅRGÅNG 79

Så ska förtroendet för
rättsväsendet värnas

Maktkamp i Syrienkonflikten
om vem som ska skipa rättvisa

Advokaten
”Vi ska ha domare som tar befälet i rättssalen och som leder förhandlingen på 
ett aktivt sätt. Det är så att säga nyckeln.” Hovrättspresident Fredrik Wersäll

Fokus: Övervakning 

Granskarnas
granskare

Gästkrönikör:
Mårten Schultz

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 1 2013 årgång 79

Fokus: Konsten 
att skriva domar

Stor etiksatsning 
gav lyckat resultat

Advokaten
”När tåget rusar måste du som jurist bestämma dig för om du ska hänga med 
eller kliva av.”  Charlotte Rydin, Riksgäldens chefsjurist

Stockholm Human Rights Award: 

De prisas för sin 
kamp för romerna 

Månadens advokat: 
Sven Unger

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 3 2013 årgång 79

Straffprocess-
utredningens förslag

Projekt för att värna
tilltron till rättsväsendet

Advokaten
”Vi arbetar med en rättegångsbalk som har sina grunder i ett annat samhälle.”  
  Johan Hirschfeldt, tidigare president i Svea hovrätt och justitiekansler

Fokus: Nischbyråer

Att arbeta
med det
utvalda

Gästkrönikör:
Clarence Crafoord

Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsberättelse 2012

Fokus: 

Integritet 
och yttrandefrihet

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 2 2013 årgång 79

Rättsliga biträdens 
ersättning utreds

Utlandsavdelningen föreslås
få en ordinarie styrelseledamot

Advokaten
”I varje åklagare bor det en skådespelare. Eller skulle behöva göra det.”  
  Vice riksåklagaren Kerstin Skarp

Gästkrönikör:
Bitte Hammargren

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Stiftelsen Juridiska biblioteket har en väl uppdaterad juridisk 
boksamling som omfattar cirka 60 000 volymer svensk och ut-
ländsk litteratur. Böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar, en stor 

samling offentligt tryck och tillgång till svenska och nordiska rättsda-
tabaser, bland annat norska Lovdata och danska Karnovs lovsamling. 
Biblioteket köper in i stort sett all ny juridisk litteratur som publiceras 
i Sverige och ett begränsat urval från Norden och övriga länder. 

Nästan all litteratur är tillgänglig för besökaren på öppna hyllor. 

BÅDE BESÖKSFREKVENSEN och utlåningen ökade förra året. Nästan 
1 200 personer besökte biblioteket, mot tidigare år där siffran legat på 
700–800 besök/år. Många juriststudenter satt här och pluggade, skrev 
sina uppsatser och examensarbeten. Men också allt fler advokater och 
biträdande jurister verksamma både i och utanför Stockholm besökte 
eller kontaktade biblioteket. 

Även utlån och allmänna förfrågningar ökade, liksom besöksstatisti-
ken för bibliotekets webbkatalog som nästan fördubblades i jämförelse 
med 2012. •

Rekordmånga besök under året

Om biblioteket
•  Juridiskt fackbibliotek grundat 1935. 

•  Ligger i Advokatsamfundets 
lokaler och håller öppet varje 
vardag 8.30–17.00 för alla med 
juristexamen och för juridik
studerande. 

•  Enligt statistiken besökte 1 173 per

soner biblioteket och 1 003 böcker 
lånades ut. Drygt 11 000 besök note
rades för bibliotekets webbplats och 
127 500 för bibliotekets webbkatalog 
under året. 430 nya böcker förvär
vades varav ungefär 85 procent  var 
svensk juridisk litteratur.   

•  Mest utlånade ämnesområden var 
avtalsrätt och associationsrätt. 

•  www.juridiskabiblioteket.se. På biblio
tekets webbsida finns  mer informa
tion om bibliotekets tjänster och 
informationsresurser och möjlighet 
att söka i bibliotekets webbkatalog. 

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

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Avgifter
Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om avgifternas storlek. 2013 lämnades årsavgiften och 
serviceersättningen oförändrade, det vill säga 4 200 kronor respektive 6 200 kronor. Huvudde-
len av serviceersättningen, 4 600 kronor, avser premien i den obligatoriska ansvarsförsäkringen. 
Avgifterna var 2013, med hänsyn tagen till förändringen av KPI, på åttiotalsnivå och avgifterna 
exklusive ansvarsförsäkringspremier har minskat med så mycket som 21,2 procent sedan 1992. 
I absoluta tal har avgifterna inte varit lägre sedan 1995. Årsavgifter och serviceersättningar ut-
gjorde 2013 69,8 procent av intäkterna (69,2 procent). Fjolårets siffror anges inom parentes. Av-
giftsintäkterna ökade 2013 med 1,3 Mkr eller 2,1 procent. 

Solid ekonomi och 
fortsatt låga avgifter
Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters Service AB,  
SASAB, har en solid ekonomi. Koncernen omsatte under verksamhetsåret drygt 91 Mkr, 
vilket motsvarar en ökning med 1,1 Mkr eller 1,2 procent jämfört med 2012. 
Årets resultat uppgår till –1,5 Mkr.

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2013, 
med hänsyn till KPI-förändring

Försäkringar
+5 %

Avgifter
−12 % Avgifter 

exkl. 
försäkringar

−21 %

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Övriga intäkter
Kursverksamhetens intäkter ökade också 2013, med 0,2 Mkr eller 0,7 procent. Efterfrågan på 
delkurser är alltjämt hög och kursverksamheten gick totalt sett bra 2013 och gav ett täcknings-
bidrag om drygt 2,5 Mkr, en minskning med 4,8 procent jämfört med 2012. Kursverksamhetens 
intäkter utgjorde 2013 24,9 procent (25,0 procent) av de totala intäkterna. Annonsintäkterna 
från tidskriften Advokaten minskade 2013 med drygt 0,3 Mkr eller 14,0 procent på grund av 
branschgenerella svårigheter i annonsförsäljningen. Annonsintäkterna utgjorde knappt 2,1 Mkr, 
vilket motsvarade 2,3 procent (2,7 procent). Tidskriften mottog även detta år ett generöst bidrag 
från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond om 1,3 Mkr.  

Kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 93,0 Mkr, vilket motsvarar en 
ökning med 5,5 Mkr eller 6,2 procent jämfört med 2012. Ökning-
en förklaras dels av att två nya tjänster, en tredje registrator och 
en sekreterare, tillsattes under året, dels av gjorda avsättningar. 
Dessa var avsättning till en reparationsfond (avsedd för renove-
ring av fastighetens yttertak under 2014) med 2,4 Mkr, till utbild-
ning med 1,0 Mkr samt med 0,2 Mkr till pro bono-verksamhet. 
Kurskostnaderna ökade med nära 0,3 Mkr eller 1,4 procent till 
följd av något förhöjda föreläsararvoden. Tidskriften Advokatens 
kostnader ökade med nära 0,5 Mkr eller 18,1 procent främst till 
följd av kvalitetshöjningar och ökat sidomfång. 

Försäkringar
Genom Advokatsamfundets upphandling hösten 2011 erhöll försäkringsbolaget Zurich uppdra-
get som försäkringsgivare i den obligatoriska försäkringen i ett avtal för åren 2012 till och med 
2014. Försäkringen omfattar skydd om upp till 3 Mkr per skada, jurist och år.

Zurich har under 2013 även haft uppdraget som försäkringsgivare i den frivilliga tilläggsförsäk-
ringen som samfundet erbjuder. Försäkringen, tecknad med ettårsavtal, omfattar skydd på valfri 
nivå inom intervallet 3 – 50 Mkr.

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

Under åren 2008 till och med 2013 har för dessa utbildningar ianspråktagits cirka 6,0 Mkr 
varför cirka 3,1 Mkr återstår per 2013-12-31, vilket med nuvarande omfattning klarar behovet de 
närmaste tre åren, det vill säga till och med 2016. •

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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uppgick till 93,0 Mkr, 
vilket motsvarar en 
ökning med 5,5 Mkr 

eller 6,2 procent 
jämfört med 2012.
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Resultaträkning KONCERNEN ADVOKATSAMFUNDET    
 2013-01-01– 2012-01-01– 2013-01-01 - 2012-01-01–
 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31    
Intäkter 91 044 89 964 26 620 26 381    
Externa kostnader –66 139 –63 316 –12 614 –10 425
Personalkostnader –25 993 –23 312 –15 076 –13 138
Avskrivningar –873 –925 –679 –673
Summa rörelsens kostnader –93 005 –87 553 –28 369 –24 236    
Rörelseresultat –1 961 2 411 –1 749 2 145    
Finansiella poster 498 800 185 227
Skatt –61 –128 — 0    
Årets resultat –1 524 3 083 –1 564 2 372

    
Balansräkning KONCERNEN  ADVOKATSAMFUNDET    
 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31    
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 19 368 19 378 17 449 17 887
Omsättningstillgångar 44 670 43 505 11 826 10 855
Summa tillgångar 64 038 62 883 29 275 28 742    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Bundet eget kapital 4 670 5 737 5 408 5 408
  Balanserad vinst 45 294 41 144 19 616 17 243
  Årets resultat –1 524 3 083 –1 564 2 372
Summa eget kapital 48 440 49 964 23 460 25 023    
Avsättningar 6 859 4 475 2 600 —
Kortfristiga skulder 8 739 8 444 3 215 3 719
Summa eget kapital och skulder 64 038 62 883 29 275 28 742    
Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Förslag till disposition av organisationens resultat       
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att   
  årets resultat –1 564  
  jämte balanserade medel 19 616  
  tillhopa 18 052  
balanseras i ny räkning.       
Av koncernens fria egna kapital 43 770 föreslås 0 bli överfört till bundna reserver.

Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2013
  Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater och 
biträdande jurister senast den 15 mars 2014. (Alla belopp i tkr)

•  Årsavgifter  23 %
• Serviceersättningar 
 47 %
• Kursintäkter  25 %
• Tidskriften  2 %
• Övriga intäkter  3 %

• Personalkostnader
 28 %
• Kontorskostnader
 5 %
•  Rese och samman 

trädeskostnader 3 %
•  Kurskostnader 22 %
•  Tidskriften  3 %
•  Obligatoriska 

försäkringar 29 %
•  Fastigheten 2 %
•  Avskrivningar 1 %
•  Avsättningar 4%
•  Övriga kostnader 3 %

Fördelning 
intäkter 2013

Fördelning 
kostnader 2013

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2013
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Fråga har uppkommit om en bout
redningsman enligt god advokatsed, 
utan dödsbodelägarnas samtycke, kan 
belåna en fastighet i dödsboet för att 
täcka kostnader för reparationsarbeten 
på fastigheten och sakkunnigutlåtande 
i pågående process samt arvode till 
advokaten.

Av 19 kap. 13 § ÄB framgår att fast 
egendom inte får överlåtas av boutred
ningsmannen utan delägarnas skriftli
ga samtycke. Om sådant samtycke inte 
kan erhållas krävs tillstånd från rätten 
för att överlåta fastigheten. Av 19 kap.  
11 § ÄB tredje stycket framgår att bout
redningsman ska inhämta delägarnas 
mening, om det lämpligen kan ske, i frå

ga om rättshandlingar som i avsevärd 
mån inverkar på delägarnas behållning 
i boet samt beträffande vissa andra 
angelägenheter av vikt såsom avyttring 
av egendom som har särskilt värde för 
delägarna, avveckling av rörelse som 
den döde idkat eller uppgörelse med 
borgenärerna. 

Styrelsen för Sveriges advokatsam
fund har vid sitt möte den 19 april 2013 
antagit följande vägledande uttalande.

I ett dödsbo bevakas dödsboets 
intressen primärt av boutrednings
mannen. I den mån ett dödsbo saknar 
likvida medel har boutredningsmannen 
att bereda dödsbodelägarna möjlighet 
att svara för nödvändiga kostnader.

Om dödsbodelägarna inte tillför boet 
likvida medel till täckande av nödvändi
ga kostnader kan boutredningsmannen 
uppta lån och upplåta säkerhet i fast 
egendom för dödsboets räkning, om 
det krävs för att kunna tillvarata boets 
intressen. Kostnader för nödvändiga 
reparationsarbeten på en fastighet och 
sakkunnigutlåtande inom ramen för en 
process kan finansieras på detta sätt. 
Däremot saknar boutredningsmannen 
möjlighet att uppta lån och upplåta sä
kerhet i fastighet för att täcka kostna
der för arvode till honom. 

Advokatsamfundets styrelse 
14 maj 2013 

Vägledande uttalande angående 
möjligheten för boutredningsman 
att belåna fastighet i dödsbo
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Fråga har uppkommit i vilken omfatt
ning nya eller andra företrädare eller 
ägare i ett aktiebolag kan lösa advoka
ten från tystnadsplikten avseende vad 
som förekommit innan förträdarnas/
ägarnas inträde i bolaget. Till detta 
kommer frågan om advokatens skyldig
het att utlämna handlingar i ärendet till 
klient sedan uppdraget upphört, och 
då särskilt avseende handlingar som 
sparats elektroniskt.

Tystnadsplikt
Regelverk m.m.
Av Advokatsamfundets Vägledande 
regler om god advokatsed framgår bl.a. 
följande. 

2.2.1 En advokat har tystnadsplikt av-
seende det som anförtrotts advokaten 
inom ramen för advokatverksamheten 
eller som advokaten i samband därmed 
fått kännedom om. Undantag från tyst-
nadsplikten gäller om klienten samtyckt 
därtill eller laglig skyldighet att lämna 
upplysning föreligger. Undantag gäller 
vidare i den mån yppandet är nödvän-
digt för att advokaten skall kunna värja 
sig mot klander från klientens sida eller 
hävda befogat ersättningsanspråk av-
seende det ifrågavarande uppdraget.

I styrelsens kommentar till bestäm
melsen framgår att det är advokat

verksamheten, som utgör ramen för 
tystnadsplikten.

I Claes Peyrons bok Advokatetik – En 
praxisgenomgång, behandlas frågan 
om omfattningen av tystnadsplikten 
när klientföretag gått i konkurs el
ler fått nya ägare (se s. 171 f.). Därav 
framgår att ett företags revisor i praxis 
har ålagts en plikt att lämna konkurs
förvaltare upplysningar. Någon sådan 
plikt kan emellertid inte generellt antas 
föreligga för ett företags advokat. En 
tidigare ställföreträdare kan ha anspråk 
på att advokaten iakttar diskretion om 
överväganden och diskussioner vari 
advokaten deltagit eller som eljest är 
kända för advokaten och som kan vara 
ofördelaktiga för ställföreträdarna. När 
det gäller konkursförvaltare har styrel
sen avgivit ett vägledande uttalande 
den 14 december 2000 och därvid 
angivit följande. 

En advokat skall iaktta diskretion om 
sin klients angelägenheter och inte, om 
inte laglig skyldighet föreligger, utan 
vederbörligt samtycke yppa något som 
i hans verksamhet förtrotts honom eller 
som han i samband med sådant förtro-
ende erfarit, se 19 § Vägledande regler 
om god advokatsed. Detta gäller också 
om klienten försatts i konkurs. Även i 
det fallet krävs enligt god advokatsed 

således att den som tystnadsplikten 
gäller till förmån för, som beroende 
på omständigheterna kan vara också 
annan än bolaget om ett klientbolag 
försatts i konkurs, lämnar sitt medgi-
vande för att advokaten skall ha rätt att 
lämna ut uppgifter om konkursgäldenä-
ren, vilka omfattas av sekretessen, till 
konkursförvaltaren. Detta innebär dock 
inte att en advokat har rätt att innehålla 
egendom som ingår i gäldenärens bo, 
t.ex. avtal i original.

Vad gäller konkursförvaltare torde 
advokaten gentemot förvaltaren inte 
vara bunden av tystnadsplikten avse
ende omständigheter som har bäring 
på själva företaget. Däremot kvarstår 
tystnadsplikten i övrigt. Inte heller en ny 
styrelse i ett aktiebolag torde generellt 
kunna lösa advokaten från tystnads
plikten avseende vad som tidigare 
förekommit. 

Utlämnande av handlingar
Regelverk m.m.
Av Advokatsamfundets Vägledande 
regler om god advokatsed framgår bl.a. 
följande. 

7.12.1 När ett uppdrag slutförts eller 
på annat sätt upphört, skall advokaten 
utan dröjsmål till klienten lämna ut 
sådana handlingar som tillhör denne 

Vägledande uttalande angående omfattningen              av advokatens tystnadsplikt m.m.
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om inte klienten särskilt begär att 
handlingar skall fortsatt förvaras av 
advokaten och denne accepterar detta. 
En advokat får inte som villkor för att 
lämna ut handlingarna uppställa krav 
på att av advokaten debiterat arvode 
eller av advokaten avgiven redovisning 
godkänns av klienten.

I styrelsens kommentar till bestäm
melsen framgår att advokaten är skyl
dig att lämna ut handlingar, som tillhör 
klienten. För kopieringen har advokaten 
rätt till skälig ersättning. I kommenta
ren hänvisas också till styrelsens väg
ledande uttalande den 17 mars 1995 
om advokats skyldighet att, sedan ett 
uppdrag upphört, utlämna handlingar 
i ärendet till klient. I sammanhanget 
kan också hänvisas till styrelsens 
vägledande uttalande den 28 januari 
2011 angående advokats skyldighet 
att, sedan ett gemensamt uppdrag för 
två klienter upphört, till en av klienterna 
utlämna samtliga handlingar i ärendet 
oavsett från vem handlingarna härrör. 
(Se härom Peyron a.a. s. 51 ff.) 

Vägledande uttalande
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund 
har vid sitt möte den 13 juni 2013 anta
git följande vägledande uttalande.

En advokat ska iaktta diskretion om 

sin klients angelägenheter och inte, 
med mindre än laglig skyldighet förelig
ger, utan samtycke yppa något som 
omfattas av tystnadsplikten. När det 
gäller klientbegreppet noteras att detta 
kan sträcka sig längre än bara till den 
som i advokatens register har anteck
nats som klient eller som slutligt blir 
fakturerad för uppdraget.

Även om uppdrag utförs för ett bolag 
kan således den tystnadsplikten gäl
ler till förmån för även vara annan än 
bolaget. Om således ett bolag har fått 
nya företrädare eller ägare kan tidigare 
ställföreträdare eller ägare ha anspråk 
på att advokaten iakttar tystnadsplikt 
eller diskretion avseende överväganden 
och diskussioner, som har förts inom 
eller med den tidigare styrelsen eller 
med andra ställföreträdare för bolaget. 
Även andra förhållanden kan föreligga 
som innebär att advokaten måste iaktta 
tystnadsplikt till förmån för andra än 
bolaget i fråga. Någon möjlighet att 
lösa advokaten från tystnadsplikten 
avseende vad som tidigare förekommit, 
torde inte finnas för nya företrädare 
eller ägare. Oavsett om advokaten har 
varit ombud för eller styrelseledamot i 
bolaget föreligger således inte någon 
generell plikt för advokaten att lämna 
upplysningar eller utlämna samtliga 

handlingar till en ny styrelse eller andra 
bolagets företrädare. Advokatens 
skyldighet att lämna ut handlingar eller 
lämna upplysningar kan i stället komma 
att begränsas på grund av advokatens 
tystnadsplikt, som, i enlighet med vad 
som ovan anförts, också kan gälla till 
förmån för annan än bolaget. En pröv
ning av vilken information eller vilka 
handlingar som kan utlämnas måste 
därför göras från fall till fall. 

Om prövningen av tystnadspliktens 
omfattning enligt ovan leder till att en 
advokat i det enskilda fallet kan ut
lämna alla eller vissa handlingar gäller 
följande.

Advokatens skyldighet att utlämna 
handlingar till klient sedan ett uppdrag 
upphört, behandlas i styrelsens väg
ledande uttalande den 17 mars 1995. 
Denna skyldighet gäller på motsva
rande sätt för handlingar som endast 
finns i elektroniskt format, vilket även 
omfattar epostmeddelanden. På mot
svarande sätt är advokaten inte skyldig 
att lämna ut egna minnesanteckningar 
och annat liknande internt arbetsma
terial och detta oavsett om det sparats 
elektroniskt eller på annat sätt. 

Advokatsamfundets styrelse 
20 juni 2013

Vägledande uttalande angående omfattningen              av advokatens tystnadsplikt m.m.
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R-2013/2087   Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vat
tenrättsliga regler (SOU 2013:69)

R-2013/2088    Ersättning vid rådighetsinskränkningar 
(SOU 2013:59)

R-2013/1994  Säkerheter vid clearing hos central motpart 
(Ds 2013:68)

R-2013/1928  Förslag till direktiv om havsplanering och 
integrerad kustförvaltning

R-2013/1929  Hushållning med havsområden

R-2013/1941  Förändrad instansordning för vamålen

R-2013/2083  Säkerheter och avräkningar – ett alternativt 
genomförande av två direktiv (Ds 2013:71)

R-2013/1927  Behandling av personuppgifter i Skattever
kets verksamhet med brottsutredningar

R-2013/1893  Nya bestämmelser om Tullverkets säker
ställande av skyddet för immateriella 
rättigheter

R-2013/1924  Vem ska göra vad? – Om fördelningen av 
arbetsuppgifter mellan polisens anställda 
(Ds 2013:64)

R-2013/2111  Europeiska kommissionens förslag till direk
tiv om skyddet för företagshemligheter

R-2013/1754  Förslag till inrättande av försöksverksam
het med extern adjunktion vid tingsrätt och 
förvaltningsrätt

R-2013/1810  Genomförande av direktivet om ansöknings
förfarandet för vissa uppehålls och arbets
tillstånd (Ds 2013:62)

R-2013/2031  Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta 
hyresgäster

R-2013/1991  Mer fokuserad nedsättning av socialavgif
terna för de yngsta

R-2013/1832  Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas 
samlingar (Ds 2013:63)

R-2013/2021  Erkännande av utländska fullmaktsäkten
skap

R-2013/1925  Elektronisk kommunikation vid rättspsykia
trisk vård m.m. (Ds 2013:65)

R-2013/1142  Mellanchefsstrukturen i domstol och nya 
befordrade domaranställningar utan chef
skap m.m. (Ds 2013:41)

R-2013/1023  En ny lag om personnamn (SOU 2013:35)

R-2013/1731  Tekniska egenskapskrav och kommunala 
markanvisningar

R-2013/1733  Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 
2013:65)

R-2013/1930  Domsmeddelande

R-2013/1926  Viss kreditgivning till konsumenter (revide
rad) (Ds 2013:26)

R-2013/1726  Verkställighet av utländska domar och be

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 129 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2013. 
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.
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slut – en ny Bryssel Iförordning m.m. (SOU 
2013:63)

R-2013/1739  Åtgärder mot missbruk av reglerna för ar
betskraftsinvandring (Ds 2013:57)

R-2013/1627  Skärpt straff för mord (Ds 2013:55)

R-2013/1691  Samordnade bullerregler för att underlätta 
R-2013/1805 bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt 
 Flygbuller och bostadsbyggande 
 (SOU 2013:67)

R-2013/1892  Förslag till ändring av Domstolsverkets 
föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap 
vid tingsrätterna för prövning av häktnings
frågor m.m.

R-2013/1833  Förslag till ändring av Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

R-2013/1869  Möjligheten att säkra egendom som miss
tänks vara föremål för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism (komplettering)

R-2013/1891  Svensk översättning av förordning om refe
rensvärden

R-2013/1033  Det svenska medborgarskapet  
(SOU 2013:29)

R-2013/1038  Patentlagen och det enhetliga europeiska 
patentsystemet (SOU 2013:48)

R-2013/1593  Förslag till ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) 

om åtgärder mot penningtvätt och finansie
ring av terrorism

R-2013/1748  En komplettering av förslagen i betänkandet 
Spioneri och annan olovlig underrättelse
verksamhet (SOU 2012:95)

R-2013/1044  Europarådets konvention om ITrelaterad 
brottslighet (SOU 2013:39)

R-2013/1065  Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden 
med unga misstänkta och unga målsägande 
(Ds 2013:30)

R-2013/1032  Skydd av personuppgifter för hotade och 
förföljda personer (Ds 2013:47)

R-2013/1161  Brottsoffermyndighetens skadestånds
rättsliga bedömningar

R-2013/0986  Tillsyn över polisen (SOU 2013:42)

R-2013/0994  Olovlig hantering av avkodningsutrustning 
(Ds 2013:43)

R-2013/1344  Försämrad säkerhet som grund för betal
ning i förtid

R-2013/1020  Energimarknadsinspektionens rapport Enk
lare för kunden – förslag som ökar förutsätt
ningarna för en nordisk slutkundsmarknad 
(Ei R2013:09)

R-2013/1019  Straffansvar för eftersupning – om använd
ning av alkohol och andra berusande medel 
efter färd (Ds 2013:28)

Advokatsamfundet anser

»
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R-2013/0924  Förslag till genomförande av energieffektivi
seringsdirektivet i Sverige

R-2013/1057  Nämndemannauppdraget – breddad 
rekrytering och kvalificerad medverkan 
(SOU 2013:49)

R-2013/1233  Begripliga beslut på migrationsområdet 
(SOU 2013:37)

R-2013/0997  Förslag till nya föreskrifter och allmänna 
råd om styrning, riskhantering och kontroll i 
kreditinstitut

R-2013/1056  Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
jämförbarhet för avgifter som avser betal
konto, byte av betalkonto och tillgång till 
betalkonto med grundläggande funktioner 
(COM[2013] 266 final)

R-2013/0870  Genomförande av det ändrade direktivet om 
varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares 
ställning (Ds 2013:32)

R-2013/0871  Rätta byggfelen snabbt! – med effektivare 
förelägganden och försäkringar 
(SOU 2013:10)

R-2013/0815  Energimarknadsinspektionens rapport Pris
förändringsprövning och likabehandlings
princip för fjärrvärme (Ei R2013:07)

R-2013/0805  En enklare plan och bygglovsprocess 
(SOU 2013:34)

R-2013/0967  Ränteskillnadsersättning m.m. vid bolån 
(Ds 2013:38)

R-2013/0814  Energimarknadsinspektionens rapport  
Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten  
(Ei R2013:04)

R-2013/0942  Den nya polisorganisationen – komplette
rande författningsändringar (Ds 2013:34)

R-2013/0786  Energimarknadsinspektionens rapport 
Förslag till ändrat regelverk för bedömning 
av elnätsföretagens intäktsramar – författ
ningsförslag inför andra tillsynsperioden 
2016–2019 (Ei R2013:06)

R-2013/0801  Ett teknikoberoende skydd för den enskildes 
integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27)

R-2013/0688  Internationell straffverkställighet 
(SOU 2013:21)

R-2013/0944  Inspelning av förhör under förundersökning
en

R-2013/0845  Vissa frågor om gode män och förvaltare 
(SOU 2013:27)

R-2013/0993  Europeiska kommissionens förslag till 
direktiv om ändringar i direktiv 2011/16/EU 
vad avser automatiskt informationsutbyte i 
fråga om beskattning

R-2013/0980  Promemoria om vissa skattefrågor

»

Advokatsamfundet anser – forts.
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R-2013/0643  Behandlingen av personuppgifter vid Statens 
kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22)

R-2013/0617  Brottmålsprocessen (SOU 2013:17)

R-2013/0931  Allmänhetens insyn i partiers och valkandi
daters finansiering (Ds 2013:31)

R-2013/0935  Lantmäteriets rapport Underrättelseskyldig
het vid inskrivning

R-2013/0582  Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 
2013:7) och Avlyssning mot grova vapen
brott? (SOU 2012:85)

R-2013/0405  Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

R-2013/0780  Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal  
(Ds 2013:25)

R-2013/0685  Konkurrensbegränsande avtal om teknik
överföring – anpassning till nya EUrättsliga 
regler

R-2013/0517  Tillstånd och medling (SOU 2013:4)

R-2013/0447  Goda affärer – en strategi för hållbar offent
lig upphandling (SOU 2013:12)

R-2013/0501  Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16)

R-2013/0736  Utkast till proposition Fler avdelningar i  
Lagrådet

R-2013/0490  Genomförande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om rätten till information vid 
straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18)

R-2013/0446  Prospektansvar (Ds 2013:16)

R-2013/0594  Lagvalsregler på obligationsrättens område 
– Rom I och Rom IIförordningarna  
(Ds 2013:21)

R-2013/0379  Att förebygga och hantera finansiella kriser 
(SOU 2013:6)

R-2013/0569  Viss kreditgivning till konsumenter  
(Ds 2013:26)

R-2013/1748  Spioneri och annan olovlig underrättelse
verksamhet (SOU 2012:95)

R-2013/0648  Begränsningar av möjligheten att göra av
drag för koncernbidrag

R-2013/0259  Processrättsliga konsekvenser av Påföljds
utredningens förslag (Ds 2012:54)

R-2013/0260  En modernare rättegång II – en uppföljning 
(SOU 2012:93)

R-2013/0646  Avgifter med anledning av AIFM

R-2013/0523  Vissa frågor om förfarandet avseende skatt 
på alkoholvaror, tobaksvaror och energipro
dukter

R-2013/0445  Gemensamt konsumentskydd i EU  
(Ds 2013:15)

R-2013/0665  Avgifter för tillsyn och prövning enligt EU
förordningarna om Europeiska riskkapital
fonder och Europeiska fonder för socialt 
företagande

Advokatsamfundet anser – forts.
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R-2013/0608  Vissa skattefrågor inför budgetpropositio
nen för 2014

R-2013/0534  EUkommissionens förslag till ändringar i 
EU:s varumärkessystem

R-2013/0212  Domstolsverkets rapport Ansöknings och 
kungörandeavgifter vid allmän domstol

R-2013/0139  Ökat bostadsbyggande och samordnade 
miljökrav – genom enhetliga och förutsäg
bara byggregler (SOU 2012:86) samt Ett ef
fektivare plangenomförande (SOU 2012:91)

R-2013/0110  Näringsförbud – Tillsyn och effektivitet  
(SOU 2012:84)

R-2013/0211  Förändrad hantering av importmoms  
(SOU 2013:1)

R-2013/0386  WIPO:s diplomatkonferens avseende ett 
internationellt avtal om undantag i upphovs
rätten till förmån för personer med synned
sättning/läsnedsättning

R-2013/0389  Förslag till direktiv om förhindrande av att 
det finansiella systemet används för pen
ningtvätt och finansiering av terrorism samt 
förslag till förordning om uppgifter som ska 
åtfölja överföringar av medel

R-2013/0367  Förslag till förordningsändringar till följd av 
prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning 
och bokföringsbrott samt några revisors
frågor

R-2013/0203  Förslag till föreskrifter om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder och ändrade 
fondföreskrifter m.m.

R-2013/0090  Hyres och arrendetvister i framtiden  
(SOU 2012:82)

R-2013/0013  Uppföljning av rörlighetsdirektivets genom
förande (Ds 2012:60)

R-2013/0196  Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade 
lagarna om hemliga tvångsmedel

R-2012/2230  En tydligare organisation för Säkerhets
polisen (SOU 2012:77) och En samman
hållen svensk polis – följdändringar i för
fattningar (SOU 2012:78)

R-2013/0257  Europeiska kommissionens förslag Proposal 
for a Council Directive implementing en
hanced cooperation in the area of financial 
transaction tax (COM[2013] 71 final)

R-2013/0091  Nya regler för finansiella konglomerat och 
grupper

R-2013/0173  Lag om straff för folkmord, brott mot mänsk
ligheten och krigsförbrytelser (utkast till 
lagrådsremiss)

R-2013/0086  Kommissionens förslag till förordning 
om ändring av rådets förordning (EG) nr 
1346/2000 av den 29 maj 2000 om insol
vensförfaranden (Insolvensförordningen) 
och meddelande

»

Advokatsamfundet anser – forts.
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R-2013/0047  Ändringar i miljöbalken med anledning av 
nya EUregler om bekämpningsmedel

R-2012/1915  Förstärkt försäkringstagarskydd 
(SOU 2012:64)

R-2012/2192  Erkännande och verkställighet av utevarodo
mar inom Europeiska unionen (Ds 2012:53)

R-2012/2194  Förslag om ändringar i strafftidslagen

R-2012/2179  Sveriges tillträde till Europarådets konven
tion om förebyggande och bekämpning av 
våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt 
vissa frågor om kontaktförbud avseende 
gemensam bostad (Ds 2012:52)

R-2012/2147  Genomförande av EU:s direktiv om bekäm
pande av sexuella övergrepp mot barn, 
sexuell exploatering av barn och barnporno
grafi (Ds 2012:45)

R-2012/2102  Erkännande och verkställighet av beslut 
om utvidgat förverkande inom Europeiska 
unionen (Ds 2012:51)

R-2012/0016  Verkställande direktör i registrerade  
revisionsbolag

R-2012/2163  Kemikalieinspektionens rapport Överlåtelse 
av viss kemikalietillsyn – rapport från ett 
regeringsuppdrag

R-2012/2252  Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åt
gärd vid djupa kriser (Ds 2012:59)

R-2012/1986  Förverkande av fordon vid trafikbrott  
(Ds 2012:42)

R-2012/1987  Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71)

R-2012/1988  Högre ersättning vid mastupplåtelser  
(SOU 2012:61)

R-2012/2206  Förslag till ändrade marknadsplatsföre
skrifter

R-2012/1932  Ett gränsöverskridande informationsutbyte 
om trafiksäkerhetsrelaterade brott  
(Ds 2012:47)

R-2012/1860  Uppsägningstvister – En översyn av regel
verket kring tvister i samband med uppsäg
ning av arbetstagare (SOU 2012:62)

R-2012/1930  Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid 
avyttring av delägarrätter och fordrings
rätter m.m. – hemställan om lagändring

R-2012/1805  App to date – Konsumenternas rättsliga 
ställning när varor eller tjänster betalas via 
telefonräkningen, m.m. (Ds 2012:31)

R-2012/2106  Begreppet beskattningsbar person – en tek
nisk anpassning av mervärdesskattelagen

R-2012/2056  Myndigheters tillgång till tjänster för elektro
nisk identifiering

R-2012/1785  Förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(SOU 2012:67)

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

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

Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Rune Brännström
Ersättare: Lena Frånstedt Lofalk

Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen
Ledamot: Anne Ramberg

Försvarsunderrättelsedomstolen
Integritetsskyddsombud: Tobias Fälth, 
Ghita HaddingWiberg, Ewa Lilliesköld

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Anne Ramberg

Pressens opinionsnämnd
Ledamöter: Leif Ljungholm, Claes Lundblad

Stockholms universitets styrelse
Ledamot: Anne Ramberg

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

Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen 
Ledamot: Anne Ramberg

Säkerhetspolisens referensgrupp
Ledamot: Anne Ramberg

Samrådsgruppen för penningtvätt
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare: Johan Sangborn 

International Bar Association Human Rights 
Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt 
juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Bengt Ivarsson

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

Utredningen om internationell straffverk-
ställighet
Expert: Tobias Fälth

Utredningen om användning av straffrätt
Expert: Anders Malmsten

Kronofogdens insynsråd
Ledamot: Claes G. Hansson

Referensgruppen för ny reglering om  
marknadsmissbruk
Erik Sjöman

Samordningsgruppen för internationellt 
straffrättsligt samarbete
Ledamot: Johan Sangborn

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

Utredningen med anledning av direktiven 
Tillträde till Europarådets konvention om it-
relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll 
(dir. 2011:98)
Expert: Per Furberg

Utredningen om vissa civilrättsliga för-
valtningsärenden
Expert: Peter Adamsson

Åklagarmyndighetens projekt Skadestånd 
– ökad enhetlighet och kvalitet
Sophie Palmgren Paulsson

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Straffprocessutredningen (Ju 2010:10)
Expert: Thomas Olsson

Utredningen om utformning av beslut och 
domar inom migrationsområdet 
(Ju 2012:02)
Expert: Anne Ramberg

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

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

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

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

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

Åklagarmyndighetens uppdrag att över- 
väga hur användningen av restriktioner 
för häktade kan minskas och hur långa 
häktningstider kan undvikas
Bengt Ivarsson

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

Barnrättscentrum Stockholms universitet
Styrelseordförande: Anne Ramberg

Skogssällskapet
Styrelseledamot: Anne Ramberg

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

Referensgrupp för utredningen om utvidgat 
förverkande
Jan Kyrö

Biträdeskostnadsutredningen
Expert: Maria Billing

Utredningen om tillträde till Kapstads-
konventionen och luftfartsprotokollet
Expert: Maria Chambers
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  Södra avdelningen
 ORDFÖRANDE Magnus Lindsten

 VICE ORDFÖRANDE Karin Amédro

 LEDAMÖTER Johan Granehult
  Lars O. Modéer
  Alf Lindskog
  Sofia Olsson
  Maria Adielsson

 SUPPLEANTER Pär Andersson
  Jens Kinnander (sekreterare)
  Mats Håkansson
  Melka Kjellberg
  Therese Ståhlnacke

 SEKRETERARE Jens Kinnander (suppleant)

  Västra avdelningen
 ORDFÖRANDE Fredrik Andersson

VICE ORDFÖRANDE  Catharina Wikloff

 LEDAMÖTER Per Jadelind
  Christian Olsen
  Peter Ekelund
  Olof Jisland
  Åsa Erlandsson
  Anna Heurlin

 SUPPLEANTER Agnes Andersson
  Niklas Odén
  Henrik Gallus

 SEKRETERARE Jörgen Larsson

  Mellersta avdelningen
 ORDFÖRANDE Robert Wikström

VICE ORDFÖRANDE  Per Gisslén

 LEDAMÖTER Hilda Bokvist
  Stefan Liliebäck
  Amanda Hikes
 SUPPLEANTER Anders Wallin
  Johanna Näslund 
   (sekreterare)
  Ulrika Åsåker
  Katerina Tomis
  David Lindberg

 SEKRETERARE Johanna Näslund (suppleant)

  Stockholmsavdelningen
 ORDFÖRANDE Sara Kersby Mindus

VICE ORDFÖRANDE  Christina Malm

 LEDAMÖTER Carl Svernlöv
  Ulrika Forsberg
  Kristoffer Ribbing
  Johannes Lundblad
  Pamela Lannerheim Angergård

 SUPPLEANTER Mattias Göransson
  Christel Rockström
  Theddo RotherSchirren

 SEKRETERARE Emma Berglund

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund
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Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund

  Östra avdelningen
 ORDFÖRANDE Bo Nilsson

 VICE ORDFÖRANDE MarieLouise Landberg

 LEDAMÖTER Hans Ahlstedt
  Helena Karlsson
  Marie Gerrevall

 SUPPLEANTER Anders Kihlstedt
  Anna von Knorring
  Carl Tauson

 SEKRETERARE Henrik Snellman

  Norra avdelningen
 ORDFÖRANDE Catharina Ytterbom Schönfeldt

VICE ORDFÖRANDE  Andreas Victor 
   (sekreterare/kassör)

 LEDAMÖTER Hans Andersson
  Petter Hetta
  Erik Boberg
  Gustav Andersson

 SUPPLEANTER Magnus Müchler
  Ann Gerklev
  Fredrik Burvall

 SEKRETERARE/ Andreas Victor 
 KASSÖR  (vice ordförande)

  Utlandsavdelningen
 ORDFÖRANDE Karl Woschnagg

VICE ORDFÖRANDE  Karolina Ullman

 LEDAMÖTER Jan E. Frydman
  Artur Swirtun
  Pontus Lindfelt
  Christina Griebeler 
   (sekreterare)
  Massimo Caiazza
  Fredrik Svensson

 SEKRETERARE Christina Griebeler 
   (ledamot)
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Försvararkollegiet Stockholm 
(Föreningen har varit vilande under 2013)
Claes Borgström
Ghita HaddingWiberg
Ewa Lilliesköld
Peter Mutvei

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

Östergötlands Försvararkollegium
Agneta Stangel, Norrköping, ordförande
Bertil Dahl, Norrköping, utbildningsansvarig
Lena Orrenius Edwall, Linköping, kassör
Anders Kihlstedt, Linköping, sekreterare
Per Sandell, Nyköping

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

Försvararkollegiet i Malmö
Johan Sarvik, ordförande
Jesper Montan, sekreterare
Ulla Ståhlberg
Charlotta Sundqvist Olin

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Cecilia Runesson, ledamot
Therese Ström, ledamot
Lars Hurtig (ställt sin plats till förfogande under 

året)
David Massi (ställt sin plats till förfogande under 

året)

REKON Rekonstruktör- och konkurs-
förvaltarkollegiet (fr. o. m. 24/5 2013)
Odd Swarting, ordförande
Fredrik Tengström, vice ordförande/ledamot
Kamilla Burman, sekreterare
Erik Gabrielsson, vice sekreterare/ledamot
Magnus Nedstrand, kassör/ledamot
Styrelseledamöter: Arne Rohdin, Olof Riesen
feldt, Bertil Wingqvist, Peter Bengtsson, Lars 
Ederwall, Hans Andersson, Bo Ransnäs, Erik 
Gabrielsson, Peter Rimo, Fredrik Tengström, 
Lars Nylund och Magnus Nedstrand.
Suppleanter: Anders Lundberg, Tuomas Heino
nen, Staffan Fjellström, Anders Norman, Lars 
Hallkvist, Peter Thoms, Henrik Schef, Peter Ra
der, Christian Andersch, Björn Christoffersson, 
Johan Lider och Magnus Lindblom.

Kollegiernas styrelser 2013
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 GENERALSEKRETERARE

Advokat Anne Ramberg

ASSISTENT

Kät Berglund

CHEFSJURIST

Advokat Maria Billing

STF. CHEFSJURIST

Johan Sangborn

STYRELSENS SEKRETERARE 
Anna Fridh Welin

HANDLÄGGARE

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw
Jur. kand. Catherine Forchheimer
Jur. kand. Malin Hellner
Jur. kand. Josefin Landqvist
Jur. kand. Andreas Puhasmägi
Jur. kand. Sofia Rahm, disciplinnämndens 

sekreterare

EKONOMICHEF

 Jonas Hultgren

EKONOMIASSISTENTER

Marika Nordén
Ulrika Viberg

CHEFSREGISTRATOR

Lillemor Stålnacke

REGISTRATOR OCH ANSVARIG FÖR MEDLEMSREGISTRET 
Lena Weidling

REGISTRATOR

Linda Mogel

SEKRETERARE

Heléne Dahlqvist
Anna Gustafsson
Marianne Granér
Christina Mattsson

TEKNIK- OCH FASTIGHETSSERVICE

Stefan Westlund
Jonas Dunroth

RECEPTIONIST

Irma Lahtinen

UTBILDNINGSANSVARIG

Jonas Olbe

KURSADMINISTRATÖRER

Jenny Abrahamsson
Lisen Boman – tjänstledig
Maria Staiger Olsson

HUSFRU

Lisen Hagberg

Tidskriften Advokaten
– webbredaktion och information
CHEFREDAKTÖR OCH INFORMATIONSANSVARIG

Tom Knutson

WEBBANSVARIG OCH JOURNALIST

Magnus Andersson

JOURNALIST OCH WEBBREDAKTÖR

Mats Cato

Juridiska biblioteket
BIBLIOTEKARIE

Bitte Wölkert

Advokatsamfundets kansli  (januari 2014) 
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