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Generalsekreteraren har ordetGeneralsekreteraren har ordet

Vi har en gemensam 
uppgift att vårda 
advokatyrkets etos

”Advokatsamfundets röst i det 
rättspolitiska samtalet är viktig och 
har på senare år stärkts betydligt.”

I år fyller Advokatsamfundet 125 år.  Det är då naturligt 
att göra några reflektioner inte bara över det som hänt 
under året utan också över advokatyrkets ställning i vårt 

land.
Advokatens uppdrag är att lojalt företräda klienten och 

därigenom vara en garant 
för att denne kan göra sin 
röst hörd och komma till 
sin rätt. Dessa uppgifter gör 
sig särskilt starkt gällande 
när motparten är staten. För 
detta krävs oberoende advo-
kater med hög etik och inte-
gritet som vågar stå upp när 
det blåser – även när detta är obekvämt. Advokatsamfundet 
och dess ledamöter har därtill ett särskilt ansvar som sträcker 
sig utanför det enskilda klientuppdraget, nämligen att försva-
ra rättsstatens principer. Det handlar bland annat om att be-
vaka att lagstiftning och rättstillämpning sker på ett korrekt 
sätt och att man värnar mänskliga rättigheter och vedertagna 
principer för ett rättssamhälle.  Det innebär att följa vad re-
gering, riksdag, myndigheter och domstolar gör. Men det 
handlar också om att bevaka den fjärde statsmakten det vill 
säga media. Ett uttryck för detta är att Advokatsamfundets 
ordförande tillsammans med chefs-JO utser allmänhetens 
representanter i Pressens Opinionsnämnd. PON utgör en ga-
rant för upprätthållandet av god pressetik och säkerställer 
därigenom en effektiv självreglering. Härigenom minskas ris-
ken för att lagstiftaren drivs att göra inskränkningar i Sveriges 
unika tryck- och yttrandefrihetslagstiftning.

Med dessa utgångspunkter var det för mig mycket 
naturligt att förra året reagera i frågan om den bristande 
källgranskningen och de pressetiskt utmanande publice- 
ringarna av de förfalskade bilderna på Sveriges statschef. 
Som sådan är även kungen, inte minst som samhällelig  

institution, förtjänt av  
rättsstatens skyddsmeka- 
nismer. Debatten som 
följde innehöll såväl extern 
som intern kritik av att jag, 
i min egenskap av general- 
sekreterare, uttalat denna 
(i mitt tycke självklara) 
åsikt. Lugnet har numera 

lagt sig och de omtalade bilderna visade sig mycket riktigt 
vara förfalskade.

utvecklingen på nätet och i vissa medier är i viktiga avse-
enden bekymmersam. Publicering av namn och bild på miss-
tänkta brottslingar har ökat betänkligt. Felaktiga och krän-
kande påståenden om enskilda personers föregivet 
klandervärda beteenden florerar fritt. Inte utan stort vemod 
tror jag att utvecklingen sannolikt riskerar att leda till att vår 
tryckfrihet kommer att beskäras. Det blir den naturliga och 
oundgängliga konsekvensen när enskildas integritet opåkal-
lat allvarligt kränks genom förtal på nätet och i tabloidpress. 
Vissa nättidningars policy beträffande oredigerade läsarkom-
mentarer tillhör de värsta avarterna. Så flagranta övergrepp 
kan inte få fortgå. Men eftersom medierna inte genom egna 
insatser tycks kunna komma till rätta med övertrampen, 
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Generalsekreteraren har ordet
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”125 år efter bildandet av Advokat
samfundet ser det svenska sam
hället betydligt bättre ut än vad 
som var fallet 1887.”

trots alla kloka journalister och publicister, kan man befara 
ingripanden från staten.  Självregleringen riskerar därigenom 
att gå förlorad.

advokatsaMfundets röst i det rättspolitiska samtalet är 
viktig och har på senare år stärkts betydligt. Det har i sin tur 
även bidragit till att stärka varumärket advokat. Man ska dock 
komma ihåg att auktoriteten och tilltron till advokaten myck-
et fort kan undermineras. Det handlar om att vårda det som 
är yrkets etos och de kärnvärden som utgör grundvalen för 
advokatyrket. Det handlar om den kämpande advokaten 
som med integritet, oberoende, lojalitet och konfidentialitet 
tillvaratar sin klients intressen. I likhet med pressetiken krävs 
det att advokatetiken upprätthålls för att vi inte ska riskera att 
också advokaterna mister sin självreglering. Den är ju inte 
något självändamål i sig, varken för pressen eller för advokat-
kåren, utan en garant för oberoende från statsmakten och 
andra ovidkommande intressen.

när advokatsaMfundet på enskilt initiativ grundades 
1887 var det i ljuset av det moraliska och professionella moras 
som kännetecknade dåtidens sakförare. Initiativtagarna till 
det svenska advokatsamfundet var inte bara insiktsfulla och 
framsynta. De var inte minst goda förebilder som förmedlade 
de yrkesetiska principer och värden som kännetecknar det 
fria advokatyrket. Under lång tid uppfattades advokatyrket 
närmast som ett kall i den meningen, att den fria och obero-
ende advokaten såg sig som en förkämpe för de svaga i sam-
hället. Långt in på 1900-talet var den allmänna inställningen 
att advokaten inte bara hade givits en särställning i samhället, 
utan att denna också var starkt förbunden med ett samhälls-
ansvar på ett mer allmänt plan.

tyvärr har den äldre generationen av advokater del-
vis misslyckats med att till den yngre generationen förmedla 
advokatyrkets innersta själ. Det finns givetvis även idag 
många äldre advokater som, med engagemang och intresse, 
driver och har drivit angelägna rättighetsfrågor. Men, jag öns-
kar ändå att fler advokater följde dessa exempel. Advokater 
är inte och ska inte vara affärsmän eller konsulter. Jag gläds 
därför åt och hoppas att den trend som synes finnas bland 
unga studenter – att göra gott och att engagera sig för det 
goda samhället – kan utgöra en positiv kraft inom advokatkå-
ren.

125 år efter bildandet av Advokatsamfundet ser det 
svenska samhället betydligt bättre ut än vad som var fallet 
1887. Välfärdsstaten har förhoppningsvis kommit för att stan-
na. I omvärlden har antalet krig kraftigt reducerats och anta-
let demokratier ökar. Det är glädjande. Fortfarande finns 
dock en rad utmaningar i form av allvarliga orättvisor, kvin-
noförtryck, terrorism, brott mot mänskliga rättigheter, eko-
nomiska kriser och allvarliga miljöproblem. De utgör säker-
hetspolitiska och rättsstatliga utmaningar som måste tas på 
största allvar. Inför dessa hot är det alltid den enskilde som i 

Generalsekreteraren har ordet
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Anne Ramberg
Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

första hand riskerar att drabbas. Det är under dessa förhål-
landen som advokatens uppdrag är särskilt angeläget. Därför 
är det viktigt att försvara advokatens särställning i samhället, 
som är tillkommen i klientens och ytterst rättsstatens intres-
se. Den måste försvaras. Men den måste också förtjänas. Det 
görs bäst genom ett etiskt högtstående och gott professionellt 
advokatarbete.

Jag är övertygad oM att advokatens ställning och där-
med klientens skulle vinna på om advokaten i sin advokatgär-
ning också på ett mer allmänt plan verkar för de demokratis-
ka rättsstatsprinciper som hela vårt samhälle bygger på. 
Advokatkåren borde till exempel med en röst kräva att tortyr 
införs som brott i brottsbalken och att regeringen omgående 
rättar till de pinsamma revor i rättsstatens skyddsnät som 
alltjämt finns i Sverige. Man kan börja med att följa de rekom-
mendationer som såväl Europarådets som FN:s tortyrkom-
mittéer vid upprepade tillfällen framfört. 

det är Min förhoppning att alla svenska advokater, obero-
ende av inriktning, med lönsamhet ska kunna driva advokat-
byråer som är attraktiva arbetsplatser för unga jurister och 
som samtidigt medger att dessa kan engagera sig i samhälls-
frågor inom eller utom Advokatsamfundet. Tyvärr talar inte 
utvecklingen hittills för att så är fallet. Många unga lämnar 
yrket tidigt. Kan det vara så illa att alla de utomordentligt 
duktiga unga kvinnor och män som väljer domarbanan efter 
att varit på advokatbyrå några år gör det för att man tycker att 
advokatyrket kommit att likna vilket konsultjobb som helt 
och att yrket tappat sin särställning? Det vore i så fall en dys-
ter bekräftelse på att den traditionella advokatrollen utar-
mats.

för länge sedan var ordet klient synonymt med ”skydds-
ling”. Det åskådliggör mycket tydligt skillnaden mellan kon-
sultens och advokatens respektive uppdrag och ansvar. Ut-
vecklingen de senaste åren med vikande tillväxt inom 
humanjuridiken är därför en av Advokatsamfundets stora 
utmaningar. Förra året inledde Statskontoret på uppdrag av 
regeringen en översyn av timkostnadsnormen. Med nuvaran-
de utformning riskerar färre klienter att få åtnjuta skyddet av 
advokaters nit och omsorg. Istället kommer enskilda att vara 
hänvisade till allehanda konsulter utan reglering, utan etiska 
regler, utan tillsyn och utan de privilegier som ger den enskil-
de stärkt skydd mot statens maktutövning.

detta JubileuMsår har vi en gemensam uppgift att verka 
för förstärkandet av respekten för det som är unikt med att 
vara advokat och som gör advokatyrket till ett av de förnäm-
sta. Detta är lika angeläget inom affärsjuridiken som inom 
humanjuridiken. Den enskilt viktigaste utgångspunkten för 
att uppnå en långsiktigt framgångsrik advokatverksamhet är 
nämligen att vårda yrkets grundpelare och därmed varumär-
ket advokat.

Generalsekreteraren har ordet
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Advokatsamfundet i korthet

Advokatsamfundets ändamål
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig 
sammanslutning, som bildades på ett enskilt 
initiativ 1887. Advokatsamfundet fick officiell 
status när rättegångsbalken trädde i kraft 1948. 
När samfundet bildades hade det 38 ledamö-
ter. Under de senaste 20 åren har antalet leda-
möter mer än fördubblats. I dag har Advokat-
samfundet drygt 5 000 ledamöter. Enligt 
stadgarna för Sveriges advokatsamfund har 
samfundet till ändamål

•  att till främjandet av god rättsvård upprätt-
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advo-
katkår,

•  att följa rättsutvecklingen och verka för att 
samfundets erfarenheter kommer denna 
till godo,

•  att tillvarata advokaternas allmänna yrkes-
intressen samt

•  att verka för sammanhållning och samför-
stånd mellan advokater.

Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning 
som remissorgan och avger yttranden över i 
stort sett alla förslag till central lagstiftning.

Dessutom deltar Advokatsamfundet i den 
offentliga debatten i ämnen som är särskilt an-
gelägna för rättsutvecklingen. Advokatsamfun-
det har även givits en i viss mån offentligrätts-
lig ställning, framför allt i fråga om den 
disciplinära verksamheten.

Så styrs Advokatsamfundets 
verksamhet 
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rätte-
gångsbalken. Av 1 § framgår att det ska finnas 

ett allmänt advokatsamfund i Sverige och att 
samfundets stadgar fastställs av regeringen. 
Endast den som är ledamot av Advokatsam-
fundet får använda titeln advokat. Av rätte-
gångsbalken framgår att en advokat är skyldig 
att följa god advokatsed. Vad som är god advo-
katsed framgår av Vägledande regler om god 
advokatsed. God advokatsed är inte något som 
är en given storhet för alla tider utan den för-
ändras 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.

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

Fullmäktige sammanträder en gång per 
år och väljer Advokatsamfundets styrelse, 
som består av ordförande, vice ordförande, 
nio ordinarie ledamöter och nio supplean-
ter. Fullmäktige väljer också ordförande, vice 
ordförande och sex ledamöter till disciplin-
nämnden. De återstående tre ledamöterna av 
disciplinnämnden, de offentliga representan-
terna, utses av regeringen. 

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djur-
gården i Stockholm. Kansliet leds av en gene-

ralsekreterare. I Advokatsamfundets fastighet 
finns även Juridiska biblioteket, som är ett av 
Sveriges främsta juridiska fackbibliotek med 
en boksamling på uppemot 50 000 band. Bib-
lioteket är öppet för alla som har avlagt exa-
men vid juridiska fakulteter och för juridikstu-
derande.

På samfundets kansli finns även den redak-
tion/informationsavdelning som producerar 
Advokatsamfundets 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 utbild-
ning. Efter cirka fem års juridisk utbildning 
och jur.kand.-examen vid universitet krävs tre 
års juridiskt arbete. Under dessa tre år ska 
man ha arbetat som biträdande jurist vid en 
advokatbyrå eller drivit egen juridisk byrå. 
Från och med den 1 januari 2004 krävs dess-
utom att sökanden har avlagt advokatexamen 
för att inträde ska beviljas.

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

Advokatsamfundets kontroll i etiskt hän-
seende utövas av samfundets disciplin - 
nämnd. Ett disciplinärt ingripande kan leda 
till påföljderna uteslutning, varning med 
straffavgift på maximalt 50 000 kronor, 
varning eller erinran. n

Detta är Sveriges advokatsamfund
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Advokatsamfundet i korthet

tidskrift för sveriges advokatsamfund 

nummer 9 2011 årgång 77

Elisabet Fura
blir ny chefs-JO

Mänskliga rättighets-
dagarna 2011

Rädda Barnens jurist om
barnkonventionens betydelse

Advokaten
”Sedan första gången jag besökte ett flyktingläger har flyktingfrågan aldrig lämnat mig.”  Barbara Hendricks, goodwillambassadör för UNHCR

Fokus:

Kvinnor som 
begår brott 
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Claes Zettermarck
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Vi måste ständigt 
bli bättre på det vi gör

Under 2011 passerade vi 5 000 ledamöter i Advokat-
samfundet. År 2003 var vi drygt 4 000 ledamöter. 
En del av ökningen förklaras av att inträdeskravet på 

fem års praktisk juridisk verksamhet under 2011 sänktes till 
tre år. I huvudsak förklaras tillväxten av en ökad efterfrågan 
på advokattjänster. Det är glädjande. Det är också glädjande 
att ett stort antal jurister anser att det är motiverat att vara 
ledamot i samfundet.

Det är viktigt att kunna förklara varför den som behöver 
juridisk rådgivning ska vända sig till advokat. För Advokat-
samfundet är det också av vikt att kunna förklara varför det 
är väl motiverat att vara advokat och inte juristkonsult.

I egenskap av advokat svarar vi för vissa viktiga kärnvär-
den. Oberoende, lojalitet och trohet mot klient, frånvaro av 
intressekonflikt och sekretess. Att en advokat har en särskild 
ställning och ett särskilt ansvar kan ibland te sig avlägset från 
det vardagliga arbetet. Det är en felaktig uppfattning. Skatte-
verket för till exempel process mot en bank i syfte att få till-
gång till advokaters klientmedelskonton. Prövningstillstånd 
har meddelats av Högsta förvaltningsdomstolen, men saken 
är ej avgjord. EBM har under 2011, efter beslut av domstol, ge-
nomfört husrannsakan hos en advokatfirma. EU-domstolen 
har slagit fast att den sekretess som gäller mellan advokat och 
klient inte gäller mellan bolagsjurist och dennes uppdragsgi-
vare. Vårt etiska regelverk strävar ytterst efter att bevara och 
bevaka klientens förtroende. Det gäller för alla advokater. 
Motsvarande fokus på klientens rätt till sekretess och förtro-
ende finns inte hos andra jurister. I det avseendet skiljer vi 
oss som advokater från andra yrkesgrupper. Den som söker 
juridisk rådgivning har alltså mycket att vinna på att anlita en 
advokat. I de vägledande reglerna om god advokatsed sägs 
”En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda 
regler utvecklade av advokaterna själva är en viktig del av 
rättssamhället och en förutsättning för att enskildas fri- och 
rättigheter skall kunna hävdas.” Kloka ord som förtjänar att 
upprepas.

Att vara advokat innebär alltså att ha en särställning. Det 
innebär också att ha ett särskilt ansvar för att skydda de för-
troenden klient lämnar oss och att försvara dessa även när 
det är obekvämt t.ex. i förhållande till skattemyndighet eller 
polis.

Utöver att vi som advokater delar kärnvärdena är vi också 
lika i det att vi verkar på en konkurrensutsatt marknad. Varje 
dag. Året runt. Konkurrensen kan komma från stora interna-
tionella advokatfirmor, från revisionsbyråer, från juristbyrå-
er, från någon affärskedja som driver rådgivning på familje-
rättens område och sist men inte minst från andra advokater. 

Det gäller för oss alla att ständigt bli bättre på det vi gör för att 
klara denna konkurrens. Vi måste vidareutbilda oss. Vi måste 
hitta system och lösningar som gör att verksamheten kan dri-
vas kostnadseffektivt och lönsamt. Det är uppenbart, oavsett 
vilken slags advokatverksamhet vi driver, att såväl prispress 
som ökade kostnader är frågor som ökar i betydelse. Investe-
ringar i IT drar till exempel stora resurser. Vi måste vara duk-
tiga företagare och vi måste ständigt bli bättre. 

Den expansion jag nämnde inledningsvis har i huvudsak 
skett hos de större affärsjuridiska byråerna. Att de lyckats 
med att bygga ut och expandera sin verksamhet är utmärkt. 
Det har skett i stark konkurrens. Motsvarande utbyggnad och 
expansion har inte skett när det gäller de advokater som i hög 
grad har privatpersoner som klienter. I vissa orter har det till 
och med gått så långt att det inte finns advokat att tillgå för till 
exempel viktiga familjerättsliga angelägenheter. Det är ett 
rättssäkerhetsproblem. Här måste vi alla hjälpas åt. Timkost-
nadsnormen måste naturligtvis höjas, men det räcker inte. Vi 
måste också arbeta för att sådan juridisk rådgivning skall kun-
na bedrivas lönsamt och på för advokaten acceptabla villkor. 
Om andra kan driva sådan verksamhet, bör vi som advokater 
också kunna göra det. Detta är en fråga som är föremål för 
styrelsens intresse.

Det är vårt gemensamma ansvar att verka på sådant vis att 
advokattiteln borgar för hög kvalitet, oberoende och integri-
tet. Då bör en advokat alltid bli förstahandsvalet för den som 
söker juridisk rådgivning. Det är min förhoppning att vi skall 
kunna fortsätta att stärka advokattiteln och vad den står för. 
Då bör vår expansion kunna fortsätta oaktat att de ekonomis-
ka utsikterna för 2012 ter sig osäkra. Sist men inte minst. Det 
är roligt och stimulerande att vara advokat. Bättre arbete 
finns inte.

”Det är vårt gemensamma 
ansvar att verka på sådant vis att
advokattiteln borgar för hög 
kvalitet, oberoende och integritet.”

Ordföranden har ordet
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Vi måste ständigt 
bli bättre på det vi gör

Ordföranden har ordet
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Styrelsen

Styrelsen

Ordinarie 
ledamöter
 

Claes Zettermarck
Ordförande, f. 1947. 
Advokat 1980, White & 
Case Advokataktiebolag
Bengt Ivarsson
Vice ordförande, f. 1963. 
Advokat 1994, Kihlstedts 
Advokatbyrå, Linköping
Claes Langenius
F. 1962. Advokat 1994, 
Advokatfirman Hammar-
skiöld & Co, Stockholm

Ghita Hadding-Wiberg
F. 1958. Advokat 1993, 
Stockholms Advokatbyrå, 
Stockholm
Catharina Wikloff
F. 1952. Advokat 1986,  
Rosengrens Advokatbyrå 
i Göteborg, Göteborg
Lena Isaksson
F. 1958. Advokat 1995,  
Advokat Lena Isaksson, 
Umeå

Dick Lundqvist
F. 1962. Advokat 1998, 
Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, Stockholm
Pär Andersson
F. 1954. Advokat 1985, 
Mannheimer Swartling  
Advokatbyrå, Malmö
Anders Forkman
F. 1964. Advokat 1996,  
Advokatfirman Vinge,  
Malmö

Fredrik Sandberg
F. 1951. Advokat 1994, 
Advokatfirman Sylwan 
och Fenger-Krog, Mora
Per Sandell
F. 1960. Advokat 1993, 
Heilborns Advokatbyrå, 
Nyköping

Advokatsamfundets styrelse består av ordfö-
rande, vice ordförande och nio andra leda-
möter jämte nio suppleanter. Styrelsen sam-

manträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena 
är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presi-
diemöten. Cirka tio dagar innan styrelsemötet äger 
rum läggs alla handlingar till de ärenden som ska be-
handlas på mötet ut i ett datarum på nätet. Vid tre 
tillfällen under året brukar mötena även ske på nätet. 
En föredragningslista till ett styrelsemöte innehåller 
cirka 100 ärenden: inträdesärenden, utträdesären-
den, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, in-
komna framställningar, arvodesärenden och remis-
ser. I anslutning till styrelsemötet brukar samfundet 
gästas av personer från rättsväsendet och närliggan-
de områden. n
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Styrelsen

Suppleanter Christer Wahlgren
F. 1947. Advokat 1980, 
Amber Advokater Halm-
stad, Halmstad
Andreas Victor
F. 1962. Advokat 1993, 
F Victors Advokatbyrå, 
Östersund
Lili-Ann Tapper Tullborg
F. 1958. Advokat 2003, 
LAW & TAX Advokatbyrå, 
Göteborg

Johan Wilkens
F. 1949. Advokat 1987, 
Setterwalls Advokatbyrå, 
Göteborg
Robert Wikström
F. 1964. Advokat 1998, 
Advokatfirman Upsala 
Juridiska Byrå, Uppsala
Sophie Palmgren Paulsson
F. 1965. Advokat 1998, Tre 
Advokater, Malmö

Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003, 
Advokatfirman Lindahl, 
Stockholm
Henrik Snellman
F. 1970. Advokat 2002, 
Växjö Advokatbyrå, Växjö
Martin Wallin
F. 1964. Advokat 2003, 
Hannes Snellman 
Advokatbyrå, Stockholm

Karl Woschnagg 
Adjungerad, f. 1961. 
Advokat 2001, Buse, 
Heberer, Fromm, Frankfurt 
am Main, Tyskland
Heléne Lövung
F. 1968. Stf. chefsjurist, 
huvudstyrelsens 
sekreterare

Från vänster övre raden: Per Sandell, 
Andreas Victor, Fredrik Sandberg, Karl 
Woschnagg, Robert Wikström, Dick 
Lundqvist, Eva-Maj Mühlenbock, Hen-
rik Snellman, Sophie Palmgren Pauls-
son, Heléne Lövung, Catharina Wikloff, 
Anders Forkman, Christer Wahlgren, 
Lena Isaksson, Pär Andersson och 
Claes Langenius.
Från vänster nedre raden: Martin Wal-
lin, Ghita Hadding-Wiberg, Bengt 
Ivarsson, Anne Ramberg, Claes Zetter-
marck och Johan Wilkens.
Ej med på bilden: Lili-Ann Tapper Tull-
borg
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Disciplinnämnden

Från vänster övre raden: 
Olle Lindén, Dan Bullar-
bo, Jan Karlsson, Lotty 
Nordling, Charlotta Falk-
man, Marie Wahlgren och 
Jesper Hansen.

Från vänster nedre raden: 
Anne Ramberg, Lena 
Frånstedt Lofalk och Leif 
Ljungholm.

Ej med på bilden: Börje 
Samuelsson och Alice 
Åström.
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Disciplinnämnden

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd slutbehandlade totalt 
496 ärenden under 2011. De 

flesta ärendena avgjordes av någon av 
nämndens tre prövningsavdelningar. 
Disciplinnämnden i sin helhet avgjorde 
215 ärenden. Av dessa fälldes advoka-
ten i 136 ärenden. Därutöver gjorde 
nämnden eller någon av prövningsav-
delningarna ett uttalande i 6 ärenden. 

Statistiken från disciplinnämnden 
visar i korthet följande: Under år 2011 
kom det in 497 (538) ärenden till Advo-
katsamfundet (2010 års siffror inom 
parentes). Disciplinnämnden avgjorde 
slutligt 215 (200) ärenden. En advokat 
uteslöts ur Advokatsamfundet (1). I 26 
(13) ärenden tilldelades varning med 
straffavgift. I 31 (17) fall tilldelades var-
ning. Erinran tilldelades i 78 (86) ären-
den. I 6 (29) ärenden gjorde disciplin-
nämnden ett uttalande och i 73 (492) 
ärenden vidtogs inte någon åtgärd.  
Prövningsavdelningarna slutbehand-
lade 281 (662) ärenden under året, va-
rav 70 (146) hänsköts till disciplin-
nämnden. Advokatsamfundets styrelse 
hänsköt 47 (42) ärenden till disciplin-
nämnden.

Under 2000-talet har Sveriges advo-
katkår ökat i antal med 40 procent – 
från 3 635 advokater år 2000 till 5 063 
advokater år 2011. Trots ökningen av 
antalet advokater fortsätter antalet an-
mälningar mot advokater till disciplin-
nämnden att minska. År 2000 kom 
604 anmälningar in till disciplinnämn-
den, mot 497 anmälningar under 2011. 

Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn 
över advokater. Alla advokater ska i sin 
verksamhet iaktta god advokatsed. Vad 

som är god advokatsed avgörs av Advokatsam-
fundets disciplinnämnd och av dess styrelse.

Utifrån disciplinnämndens beslut har vägle-
dande regler om god advokatsed utvecklats. I 
reglerna behandlas bland annat vilka skyldighe-
ter och rättigheter en advokat har i förhållande 
till sin klient och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat 
brustit mot god advokatsed kan nämnden beslu-
ta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. 

Påföljderna är erinran, varning (som kan kombi-
neras med en straffavgift om högst 50 000 kro-
nor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Dis-
ciplinnämnden har även möjlighet att enbart 
göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter 
varav tre utses av regeringen (offentliga repre-
sentanter). Nämnden är indelad i tre prövnings-
avdelningar. Justitiekanslern, som utövar tillsyn 
över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära 
om- eller överprövning av beslut av nämnden. 
En advokat som uteslutits ur samfundet kan 
överklaga beslutet till Högsta domstolen. n

Antalet anmälningar
fortsätter att sjunka

Kort om disciplinnämnden

Disciplin
nämndens 
sammansättning

Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande, född 1958, 
advokat 1989, Nord & Co 
Advokatbyrå KB, 
Stockholm.
Börje Samuelsson
Vice ordförande, född 1952, 
advokat 1985, Advokaterna 
Peyron KB, Helsingborg.
Leif Ljungholm
Född 1945, advokat 1977, 

Advokatfirman Glimstedt 
Malmö AB, Malmö.
Charlotta Falkman
Född 1969, advokat 2000, 
Gernandt & Danielsson Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm.
Jan Karlsson
Född 1954, advokat 1986, 
Advokatfirman Falk, 
Sjöberg & Partners AB, 
Stockholm.

Olle Lindén
Född 1960, advokat 1991, 
Advokatfirman Vinge KB, 
Göteborg.
Dan Bullarbo
Född 1959, advokat 1996, 
Setterwalls Advokatbyrå 
AB, Göteborg.
Jesper Hansen
Född 1948, advokat  
1984, Advokatfirman  

Sylwan och Fenger-Krog 
AB, Falun.
Alice Åström
Offentlig representant, 
född 1959, Vaggeryd.
Marie Wahlgren
Offentlig representant, 
född 1962, Arlöv.
Lotty Nordling
Offentlig representant, 
född 1945, Stockholm.

Trots rekordmånga advokater och biträdande jurister sjunker antalet anmälningar för 
tredje året i rad. Det visar statistiken över Advokatsamfundets disciplinärenden 2011.

Det innebär att antalet anmälningar 
under denna tid har minskat med 18 
procent, trots att advokaterna har bli-
vit 40 procent fler.

Advokatsamfundets styrelse tog upp 
47 disciplinärenden mot advokater på 
eget initiativ. De ärendena ingår som 
ett led i Advokatsamfundets förstärkta 
tillsyn över advokaterna. De flesta av 
de ärenden som styrelsen tog upp gäl-
ler advokater som inte har lämnat in 
intyg i tid om att de har deltagit i den 
vidareutbildning som är obligatorisk 
för alla advokater.

– Tendensen med ett minskat antal 
anmälningar håller i sig. Det visar att 
advokatkåren håller en hög etisk stan-
dard, säger Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg.

Under det senaste decenniet har Ad-

vokatsamfundet satsat långsiktigt på 
att öka kunskaperna i advokatetik hos 
både advokater och biträdande juris-
ter. 

År 2004 införde Advokatsamfundet 
krav på avlagd advokatexamen, där 
tyngdpunkten ligger på etiska frågor, 
för att kunna beviljas inträde i Advo-
katsamfundet. Samma år infördes ock-
så ett krav på professionell vidareut-
bildning för alla verksamma advokater, 
vilket innebär att de varje år har att ge-
nomgå minst 18 timmars utbildning. 
Advokatsamfundet ordnar också gra-
tiskurser i advokatetik runt om i landet 
och har de senaste åren givit ut flera 
böcker med samlingar av advokatetis-
ka regler, kommentarer och praxis, 
som alla advokater och deras anställda 
jurister har fått. n



16 Advokatsamfundets verksamhetsberättelse • 2011

Status och trender

Advokatsamfundet välkomnade 
sin femtusende ledamot
Under år 2011 ökade advokatkåren med 351 ledamöter. Andelen kvinnliga 
advokater fortsätter att öka. Antalet biträdande jurister minskade.

Heléne Lövung, 
stf. chefsjurist.

Inträdesärenden 2011
Den 1 januari 2011 trädde en ändring av 
Advokatsamfundets stadgar i kraft vad 
avser tidskravet för inträde i Advokat-
samfundet. Ändringen innebar att tids-
kravet beträffande praktisk juridisk 
verksamhet ändrades från fem till tre 
år. Det sänkta tidskravet i kombination 
med de stora affärsjuridiska advokatby-
råernas omfattande rekrytering av bi-
trädande jurister under 2007 och för-
sta halvåret 2008 innebar att antalet 
inträdesärenden nästan fördubblades i 
förhållande till tidigare år. Under året 
slutbehandlade styrelsen 529 ansök-
ningar om inträde i samfundet (272 
män och 257 kvinnor) jämfört med 282 
föregående år. Av dessa bifölls 520 (280 
föregående år). Grund för avslag var i 
fyra fall att sökanden inte uppfyllde 
kravet på kvalifikationstid och att skäl 
för dispens inte bedömdes föreligga 
och i fyra fall att sökanden inte styrkt 
sin lämplighet. I ett fall avslog styrelsen 
ansökan på grund av att sökanden inte 
uppfyllde kravet på att ha avlagt erfor-
derligt kunskapsprov. 

Ledamöter
Den 31 december 2010  hade Advokat-
samfundet 4 712 ledamöter. Under 2011 
har antalet ledamöter ökat med 351 till 
sammanlagt 5 063 (varav 4 550 är verk-
samma). Av det totala antalet ledamö-
ter är 1 273 kvinnor och 3 790 män. Av 
nettoökningen med 351 ledamöter var 
189 kvinnor och 162 män.

Advokaternas fördelning 
på avdelningarna
 2011  2010  10–11*

Stockholm 2 418 2 209 +209
Västra    842    784 +58
Södra    782    744 +38
Mellersta     361    342 +19
Östra     314    302 +12
Norra          243     235 +8
Utland    103      96  +7
Summa 5 063 4 712    351
 * Förändring i antal mellan 2010–2011

Antalet advokater fortsätter att öka. Det 
är framför allt i storstadsområdena 
som expansionen sker. 

Bland annat som en följd av att till-
växten bland biträdande jurister varit 
mycket stark under 2007–2008 och det 
ändrade tidskravet för inträde i Advo-
katsamfundet, som trädde i kraft den 1 
januari 2011, har ökningen av antalet 
ledamöter i advokatkåren för tredje 
året i rad varit större än tidigare år. Rör-
ligheten inom advokatkåren har fort-
satt att öka under året, dels genom att 
ledamöterna i större utsträckning byter 
till annan advokatbyrå, dels genom att 
fler ledamöter övergår till att lämna ad-
vokatkåren till förmån för tjänster inom 
övriga näringslivet och rättsväsendet. 

  

Biträdande jurister
Under 2011 minskade antalet biträdan-
de jurister med 51 eller knappt 3 pro-
cent jämfört med 2010. Anledningen 
till det minskade antalet biträdande ju-
rister är främst det sänkta tidskravet för 
inträde i Advokatsamfundet. Med hän-
syn till ändringen har fler biträdande 
jurister uppfyllt tidskravet och därmed 
kunnat antas som ledamöter. Antalet 
kvinnliga biträdande jurister ökade nå-
got medan antalet manliga biträdande 
jurister minskade med drygt 6 procent. 
Rörligheten bland biträdande jurister, 
och då särskilt övergång till annan ad-
vokatbyrå, har varit fortsatt hög under 
året. Vid utgången av 2011 fanns det 
sammanlagt 1 805 biträdande jurister 
varav 1 676 var verksamma. Av det to-
tala antalet biträdande jurister är en 
majoritet, 1 024, kvinnor och 781 män.

Biträdande juristernas 
fördelning på avdelningarna
  2011 2010 10-11*

Stockholm 1 123 1 122 +1
Västra       229    261  –32
Södra       237    236 +1
Mellersta           64      65 –1
Östra           50      49 +1
Norra           26      33 –7
Utland           76      90 –14
Summa 1 805 1 856  –51 
 * Förändring i antal mellan 2010–2011

EUadvokater
Vid utgången av 2011 fanns det 16 EU-
advokater, alltså advokater verksamma 
i Sverige men auktoriserade i ett annat 
land. Av dessa var 4 kvinnor och 12 
män.  

Kvinnor i yrket
Andelen kvinnor i advokatyrket har 
ökat i förhållande till föregående år. Av 
det totala antalet ledamöter är drygt 25 
procent kvinnor (1 273 av 5 063). Av 
den totala nettoökningen om 351 leda-
möter var 189 kvinnor. För sjätte året i 
rad översteg antalet kvinnliga biträdan-
de jurister antalet manliga. Andelen 
kvinnliga biträdande jurister uppgick 
under 2011 till knappt 57 procent.

Byråstorlek
Mindre advokatbyråer utgör den störs-
ta andelen av landets byråer. Av Sveri-
ges totalt  1 633 advokatbyråer var 1 174 
enmansbyråer, vilket motsvarar cirka 
72 procent. På 505 advokatbyråer 
fanns det mellan 2–10 jurister. Endast 
10 byråer hade fler än 70 jurister. Dessa 
byråer sysselsätter emellertid drygt 22 
procent av den verksamma advokatkå-
ren och nästan 44 procent av de verk-
samma biträdande juristerna. n
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TimkostnadsnormenStatus och trender

Statskontoret fick i uppdrag av regeringen att göra en översyn 
av timkostnadsnormens beräkningsmodell.

Advokatsamfundet har alltsedan tim-
kostnadsnormen tillkom påpekat felak-
tigheter i hur man beräknar normen, 
som styr ersättningen till bland andra 
försvarare, målsägandebiträden och 
offentliga biträden. Trots detta har inte 
systemet förändrats.

Regeringen gav så äntligen den 14 
april 2011 Statskontoret i uppdrag att 
göra en översyn av timkostnadsnor-
mens beräkningsmodell. 

Av uppdraget framgår att Statskonto-
ret ska överväga om beräkningsmodel-

len för timkostnadsnormen bör föränd-
ras. Övervägandena ska i första hand 
omfatta hur biträdenas kostnader bör 
beaktas och hur nedlagd tid bör ersät-
tas. 

I uppdraget anges att Statskontoret 
får överväga också andra frågor som 
rör timkostnadsnormens beräknings-
modell, om Statskontoret anser att det 
behövs. 

Uppdraget ska, efter beslut om för-
längning, redovisas till regeringen se-
nast i mars 2012.

Som ett led i Statskontorets uppdrag 
har en enkätundersökning genomförts. 
Under hösten 2011 skickade Statskonto-
ret ut en enkät till 1 000 advokater och 
biträdande jurister verksamma inom 
timkostnadsnormens område. Enkäten 
innehöll bland annat en rad frågor om 
kostnader och nedlagd tid. Trots upp-
repade påminnelser blev svarsfrekven-
sen enbart 44 procent.

Timkostnadsnormen för 2012 är för 
den som innehar F-skattsedel 1 205 kro-
nor exklusive mervärdesskatt. n

n Rättsväsendet 4 %
n Övrig statsbudget 96 %

n Polis (inkl. Säpo) 21,1 miljarder kr
n Kriminalvård 7,5 miljarder kr
n Domstolar 4,9 miljarder kr
n Rättsliga biträden 2 miljarder kr
n Åklagare (inkl. EBM) 1,7 miljarder kr
n Övrigt 0,7 miljarder kr

n Lön 481 kr
n Lönebikostnader 228 kr
n Biträden 200 kr
n Lokaler 83 kr
n Övrigt 213 kr
 

Översyn av timkostnadsnormen 
beslutad av regeringen

Rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2012

Finansieringen av 
rättsväsendet 2012

Timkostnadsnormen 2012 
totalt 1 205 kr exkl. moms
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Juristnätverket Hilda

Sofia är ett mentor- och praktikpro-
gram med korsvist utbyte mellan olika 
verksamheter som syftar till att ge del-
tagarna 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. Pro-
grammet fokuserar i huvudsak på men-
torskap men det finns även möjlighet 
till praktik som kan anpassas utifrån 
adeptens och mentorns förutsättning-
ar. 

Deltagarna i Sofia 2011/2012 består av 
nio mentorer och nio adepter. Mento-
rerna, alla Hildor, är kvinnliga chefer 
från olika delar av rättsväsendet/för-
valtningen och advokatkåren. Adepter-
na som har valts ut kommer från poli-
sen, åklagarväsendet, domstolarna, 
advokatbyråerna, Kronofogden och 
Justitiekanslern. Projektet avslutas i 
maj 2012. n

Framgång för nya mentorprojektet 
Ruben – mentorskap i grupp

Samman-
komster 
2011Hildas lunchklubbar – Hildary – har till 

syfte att vara en mötesplats för kvinn-
liga jurister där de kan utbyta erfaren-
heter och stödja varandra. Under 2011 
har mer än 700 kvinnliga jurister delta-
git i Hildarysammankomsterna. 

Hildaryluncher har under 2011 hållits 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönkö-
ping och Blekinge. Bland talarna kan 
nämnas vd:n Jessica Bjurström, för-
handlingschefen Monica Dahlbom, 
riksdagsdirektören Kathrin Flossing, 
vd:n och koncernchefen Eva Swartz, 
näringsministern Annie Lööf, styrelse-
proffset Peggy Bruzelius och riksrevi-
sorn Gudrun Antemar. n

Rakel är Advokatsamfundets och Hil-
das årliga konferens med syfte att inspi-
rera kvinnor i rättsväsendet, advokat-
kåren och förvaltningen att våga pröva 
på chefsrollen. 

Den 5 april 2011 hölls den femte Ra-
kelkonferensen i Spegelsalen på Grand 
Hôtel i Stockholm. Cirka 225 kvinnliga 
jurister samlades för att låta sig inspire-
ras och knyta kontakter.

Inledningstalare på Rakelkonferen-
sen var justitierådet och Högsta dom-
stolens ordförande Marianne Lundius. 
Hon berättade om sin yrkeskarriär och 
delade med sig av de goda råd som hon 
brukade ge till unga kvinnliga jurister 
på advokatbyrån där hon tidigare var 
verksam. Hon betonade hur viktigt det 
är att skapa kontakter, delta i nätverk 
och våga visa sin kompetens. 

Därefter berättade Kungliga Operans 
första kvinnliga vd någonsin, Birgitta 
Svendén, om att det krävs både tydlig-
het och känsla för människor när man 
leder konstnärer. Hon har själv gått den 
långa vägen via sångarkarriär till ledar-
skapet, vilket förmodligen gjort det lätt-
are att få personalens förtroende. 

Vid de tre parallella seminarierna på 

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 rätts-
väsendet. 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 projekt är stf. chefsjurist Heléne Lövung.

SOFIA. Sjätte 
omgången av upp- 
skattat mentorprogram 

HILDARy. Lunchklubb 
med föreläsare  

RAKEL. Att vara kvinna                      och chef

Hildary i Stock-
holm: Nio luncher, 
totalt ca 370 del-
tagare. Hildary i 
Göteborg: Två lun-
cher, totalt ca 160 
deltagare. Hildary 
i Malmö: Fyra lun-
cher, totalt ca 290 
deltagare. Hildary 
i Jönköping: Två 
luncher, totalt ca 
80 deltagare.
Rakel: Konferen-
sen Att vara kvin-
na och chef – 
spännande, 
stimulerande, ut-
vecklande, Stock-
holm den 5 april, 
ca 225 deltagare.
Sofia: Nio mento-
rer och nio adep-
ter ingår i projek-
tet som pågår från 
september 2011 till 
maj 2012.
Ruben – Mentor-
skap i grupp: 88 
adepter och 20 
mentorer ingick i 
pilotprojektet som 
pågick under 2012.
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Juristnätverket Hilda

Hildas pilotprojekt Ruben – mentorskap i grupp – har bestått 
av tio mentorgrupper, sex i Stockholm och två vardera i Göte-
borg och Malmö. I varje grupp har två Rubenmän (en från 
rättsväsendet/förvaltningen och en advokat) fungerat som 
mentorer åt åtta–tio adepter (några vardera från rättsväsen-
det/förvaltningen och advokatbyrå). Ett uppstartsmöte, där 
projektet presenterades och samtliga medverkande mento-
rer och deltagande adepter fick tillfälle att träffas, hölls i 
Stockholm, Göteborg och Malmö i början av februari 2011. 
Därefter har deltagarna i de olika grupperna träffats vid cirka 
sex mötestillfällen för att diskutera och utbyta tankar och er-
farenheter under ledning av mentorerna. Grupperna har haft 
vissa obligatoriska teman att diskutera under projektets gång. 
Under hösten 2011 har projektet utvärderats, och vid gemen-
samma avslutningsträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö i 
slutet av 2011 har utvärderingen presenterats. Sammantaget 
kan konstateras att Ruben – mentorskap i grupp – har varit 
mycket framgångsrikt. Deltagarna, såväl adepter som mento-
rer, har varit väldigt nöjda, och Hilda har därför beslutat att 
under 2012 starta en ny omgång av Ruben – mentorskap i 
grupp – med en Hilda och en Rubenman i varje grupp som 
mentorer. n

På Hildas mycket välbesökta hemsida 
finns förutom bakgrund, information 
om nätverket Hilda och de olika projek-
ten, kalendarium samt presentation av 
Hildas medlemmar, också Månadens 
Hilda – en personlig krönika skriven av 
någon av Hildas medlemmar. Via Hil-
das hemsida kan kvinnliga jurister från 
rättsväsendet/förvaltningen och advo-
katkåren anmäla intresse för deltagan-
de i Hildas projekt Hildary och Ruben 
– mentorskap i grupp. På hemsidan 
finns också en presentation av de män i 
ledande positioner inom rättsväsendet/
förvaltningen och advokatkåren som 
ingår i Ruben och som vill stödja unga 
kvinnliga jurister att våga ta steget och 
bli chefer eller delägare.  n

RAGnA. Hildas 
välbesökta hemsida 

RAKEL. Att vara kvinna                      och chef RUBEn. Mentorskap i grupp

Hildas hemsida går att hitta på 
www.advokatsamfundet.se/hilda

www

konferensen talade Charlotte Erkham-
mar, vice koncernchef för Kreab Gavin 
Anderson, under rubriken Kommuni-
kation: Nödvändigt – eller ett nödvän-
digt ont? Fil. dr. Christin Mellner, fors-
kare vid psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet, föreläste om 
det gränslösa arbetet. Utvecklingen har 
gjort att gränssättandet i sig är en viktig 
yrkeskompetens i fria och krävande yr-
ken. Och hur väl man sätter upp sina 
gränser påverkar faktiskt hälsan, visar 
forskning om dagens gränslösa arbets-
liv. 

Direktören för Raoul Wallenberg-in-
stitutet Marie Tuma berättade om sina 
erfarenheter från sitt arbete som åkla-
gare vid den internationella krigsför-
brytartribunalen för forna Jugoslavien 
(ICTY) i Haag och som internationell 
domare vid Stadsdomstolen i Bosnien-
Hercegovina i Sarajevo.

Programmet avslutades med att 
trendspanaren och etnografen Ida Hult 
rappt, roligt och relevant berättade 
om mänskligt beteende på och utan-
för jobbet. Konferensen rundades av 
med mingel i Grand Hôtels vackra sa-
longer. n

Rakel samlade 2011 över tvåhundra kvinnliga jurister.

Ruben – mentorskap i grupp.

Eva Swartz och Kathrin Flossing är två av alla de som gästade Hildary under 2011.
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Framtidsfrågor engagerar

Forumet Advokat i framtidens aktiviteter fortsatte att engagera 
de yngre advokaterna och biträdande juristerna. Under 2011 
med verkade cirka 1 000 unga advokater och jurister vid 
arrangemang i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Komplex konst 
att ta rätt betalt
Disciplinnämndens ordförande, advo-
kat Lena Frånstedt Lofalk, betonade 
advokatens skyldighet att alltid sätta kli-
entens intresse före egenintresset när 
hon vid ett välbesökt Advokat i framti-
den-seminarium talade om hur man 
som advokat kan ta betalt.

Hon konstaterade inledningsvis att 
arvodet självklart är en förutsättning för 
advokatverksamheten, men att advoka-
tens skyldighet att vara oberoende och 
ha integritet också kommer in i bilden 
när man ska diskutera sätt att ta betalt.

– I portalparagrafen står att advoka-
ten ska som oberoende rådgivare före-
träda och tillvarata klientens intressen 
och inte får låta sitt handlande påver-
kas av egna fördelar eller obehag, vilket 
är bra att ha i minnet när vi talar om 
olika arvodesupplägg, framhöll Lena 
Frånstedt Lofalk.

Regelverket vid riskavtal berördes, 
avtal där advokaten tar en risk eller om 
ersättningen på något sätt är beroende 
av utfallet. Den ekonomiska risken får 
inte vara oproportionerlig och så stor 
att den påverkar advokatens agerande 
negativt. Det finns även en bestämmel-
se som förbjuder att en viss procent av 
skadestånd eller liknande tillfaller ad-
vokaten, såvida inte särskilda skäl före-
ligger.

Konsten att ta betalt för advokattjäns-
ter behandlades vid Advokat i framti-
den-seminarier också i Göteborg, av 
advokat Stefan Ruben, och i Malmö av 
advokat Bo Ahlenius. n

Storbyråer och yngre advokater 
diskuterade viktiga framtidsfrågor
Den 7 februari samlades managing partners eller motsvaran-
de från 13 av de största advokatbyråerna i Sverige på Advokat-
samfundets kansli. Där träffade de delar av rådet för Advokat 
i framtiden tillsammans med Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg och chefsjurist Maria Billing.

Den kvalificerade gruppen möttes för att diskutera svaren 
på den enkät med fem påståenden om karriären på affärsju-
ridisk advokatbyrå, som skickades i november till alla advo-
kater och biträdande jurister under 40 år. Enkäten var en 
uppföljning på Advokat i framtidens välbesökta och anime-
rade debatt i september med rubriken ”Måste arbete på af-
färsjuridisk advokatbyrå innebära dygnet runt-arbete fram 
till pensionen?”. Hela 370 personer svarade på enkäten.

Representanterna för storbyråerna instämde i allt väsent-
ligt i de fem påståendena som rådet för Advokat i framtiden 
hade formulerat och sänt ut.

De var också i stor utsträckning överens om att det är vik-
tigt att ta frågorna om hur man ska behålla de yngre medar-
betarna i yrket på största allvar och bekräftade att de yngre 
medarbetarna har andra förväntningar på arbetet än för nå-
got decennium sedan.

Men några MP-ar framhöll också att man väljer advokatyr-
ket frivilligt – ett yrke som innebär att man måste vara flexibel 
och tillgänglig för sina klienter.

Flera av byrårepresentanterna betonade att det är särskilt 
viktigt att man inte bjuder över varandra med utfästelser om 
hur förmånlig tillvaron som biträdande jurist är, bara för att 
låta de nyanställda snart upptäcka att bilden inte stämmer 
med verkligheten.

Anne Ramberg sammanfattade diskussionen genom att 
konstatera att det är nödvändigt att fundera över varför en 
del av de duktigaste nyutexaminerade juristerna söker sig till 
bolagsjuristkarriären eller till rättsväsendet i stället för till ad-
vokatbyråerna. n

Advokat i Högsta 
domstolen
Vill du ha prövningstillstånd? Akta dig 
för att åberopa bevisning! Det var justi-
tierådet Stefan Lindskogs råd till om-
bud när han talade på Advokat i framti-
dens lunchseminarium den 23 mars. 
Rubriken för föredraget var ”Advokat i 
Högsta domstolen”. 

Advokatsamfundets tidigare ord-
förande, numera justitierådet Stefan 
Lindskog talade först utifrån sina er-
farenheter som verksam advokat om 
hur det är att processa i Högsta dom-
stolen, och förklarade att han som om-
bud alltid kände sig mycket välkom-
men när han kom till HD för 
huvudförhandling.

– Jag har aldrig varit med om att do-
mare tar en på så stort allvar som i Hög-
sta domstolen, mindes Stefan Lind-
skog.

Stefan Lindskog berättade också om 
hur det var att komma till HD som nytt 
justitieråd på nyåret 2008 och om det 
särskilda ceremoniel från slutet av 
1700-talet som fortfarande används för 
att ta emot en ny ledamot av domsto-
len. Han avslutade med en rad mycket 
praktiskt inriktade råd om vad ett om-
bud bör tänka på för att öka chanserna 
att få prövningstillstånd i HD. Viktigast 
är att lyfta fram och fokusera på en 
enda prejudikatfråga, att absolut inte 
argumentera för att man har rätt – och 
att undvika att åberopa bevisning.

– Att åberopa bevisning i sin överkla-
gandeinlaga är som att be om ”ej pt”! 
sade Stefan Lindskog tillspetsat. n

Maria Billing, ad-
vokat och chefs-
jurist, ansvarar för 
projektet Advokat 
i framtiden.
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Advokat i framtiden
Advokat i framtiden är ett forum för 
biträdande jurister och yngre advoka-
ter. Målet med projektet är att skapa 
möjligheter för dessa att på olika sätt 
stärka sitt engagemang och därmed 
sitt inflytande i Advokatsamfundet.

Rapport från 
Birger jarls torn
Vid Advokat i framtidens lunchsemina-
rium den 23 februari var justitiekansler 
Anna Skarhed gäst. Hon berättade om 
JK:s verksamhet under rubriken ”Vad 
händer i Birger jarls torn?”.

Anna Skarhed sade att många blir 
överraskade av att myndigheten JK kla-
rar av att varje år handlägga ett stort 
antal ärenden av en mängd olika slag, 
på en så liten myndighet med bara om-
kring 25 anställda. JK hanterade cirka 
8 500 ärenden under 2010. Det motsva-
rar 450 ärenden per handläggare. 
Anna Skarhed framhöll att arbetet krä-
ver mycket av myndighetens handläg-
gare och föredragande. Av de 20 juris-
terna som bereder ärenden är de flesta 
föredragande assessorer, men bland 
dem finns också tre tidigare advokater.

JK har sex huvudsakliga ansvarsom-
råden: att utöva tillsyn över den offent-
liga förvaltningen för regeringens räk-
ning; att vara exklusiv åklagare i mål 
om tryckfrihets- och yttrandefrihets-
brott; att svara för statens skaderegle-
ring; att som statens advokat bevaka 
statens rätt i rättegångar; att vara reger-
ingens juridiska rådgivare samt att vär-
na enskildas integritet.

JK utövar också tillsyn över advoka-
terna. Syftet är att bidra till ett gott för-
troende för advokatväsendet. Tillsynen 
sker främst genom bevakning av Advo-
katsamfundets disciplinverksamhet 
vilket i praktiken innebär genomgång 
av alla disciplinnämndens protokoll. n

Advokat i framtiden 
besökte Säpo
På Advokat i framtidens sammankomst 
hos Säkerhetspolisen den 27 januari 
talade chefen för Säkerhetspolisen An-
ders Danielsson under rubriken ”Om 
Säkerhetspolisen – våra utmaningar”. 

Anders Danielsson konstaterade in-
ledningsvis att det är viktigt för Säker-
hetspolisen, Säpo, att vara med i sam-
hällsdebatten och det offentliga 
samtalet för att berätta om hur Säpo ser 
på olika händelser och företeelser.

– Ska vi ändra mytbildningen om Sä-
kerhetspolisen måste vi själva gå ut och 
tala, sa Anders Danielsson vid mötet, 
och menade att Säpo dras med ett visst 
”trovärdighetsunderskott”. Ett sätt att 
minska detta underskott är att vara så 
öppen som det går mot omvärlden.

Säpos instruktion från regeringen är 
helt öppen, medan myndighetens reg-
leringsbrev är hemligt – till skillnad från 
andra myndigheters. För att förhindra 
att det inträffar brott bedriver Säker-
hetspolisen underrättelseverksamhet. 
Det gör man för att kunna reducera hot 
eller helst ta bort det innan det har bli-
vit så allvarligt att det har skadat rikets 
säkerhet. n 

Anders 
Danielsson.

Stefan 
Lindskog.

Lena 
Från stedt 

Lofalk.
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2011 blev ett händelserikt år i Rättssverige och för 
Advokatsamfundet. Här är några av de viktigaste 
frågorna som rörde samfundet.

Året som gått

Årsavgiften inte 
avdragsgill
Årsavgiften till Advokatsamfun-
det är en personlig medlemsav-
gift och därmed inte avdragsgill. 
Om advokatbyrån har betalat 
årsavgiften utgör detta en sådan 
skattepliktig förmån för vilken 
advokatbyrån ska påföras ar-
betsgivaravgifter och den enskil-
de advokaten förmånsbeskattas. 
Det klargjordes via en dom från 
kammarrätten i Sundsvall i janu-
ari 2011. Domen innebar ingen 
förändring i förhållande till vad 
som gällt tidigare. 

Serviceavgiften till Advokat-
samfundet är däremot avdrags-
gill. 

Advokatsamfundet begärde utökat disciplinansvar
För att värna allmänhetens förtroende för advokatkåren 
bör Advokatsamfundets disciplinnämnd kunna ingripa 
mot advokater som begår grova eller upprepade brott 
– även om det skett utanför advokatverksamheten. Det 
ansåg Advokatsamfundets styrelse, och vände sig till 
regeringen för att få till stånd en lagändring som gör 
detta möjligt.

Under 2010 beslutade Advokatsamfundets styrelse 
att låta presidiet tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag 
att utforma förslag till lagändring och motivering som 
skulle möjliggöra disciplinära ingripanden mot advoka-
ter som begår brott utanför sin advokatverksamhet. 

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag i en prome-
moria i februari 2011. 

Enligt arbetsgruppen finns det mycket som talar för 
ett utvidgat disciplinansvar, och gruppen föreslog där-
för att samfundet ska hemställa om en ändring av rätte-
gångsbalken. Disciplinansvaret ska, enligt förslaget, ut-
vidgas enbart till att omfatta fall där advokat gjort sig 

skyldig till allvarligt brott eller till brott av mindre allvar-
ligt slag, men då det är fråga om upprepad brottslighet 
och synnerliga skäl föreligger. För att uppnå detta före-
slog arbetsgruppen att rättegångsbalken 8 kap. 7 § 
kompletteras med ytterligare ett stycke: 

”En advokat som utan samband med verksamheten 
gör sig skyldig till allvarlig brottslighet får uteslutas ur 
Advokatsamfundet. Detsamma gäller om en advokat 
gör sig skyldig till upprepad brottslighet och synnerliga 
skäl föreligger.”

Advokatsamfundets styrelse sände ut promemorian 
till alla ledamöter. Den behandlades också vid lokalav-
delningarnas årsmöten och vid fullmäktigemötet i juni. 
Förslagen mottogs genomgående positivt, och styrel-
sen beslöt därför att driva förslaget vidare. I oktober 
vände sig styrelsen till Justitiedepartementet med en 
hemställan om en lagändring avseende möjligheterna 
till disciplinärt ingripande mot advokat i linje med försla-
get i promemorian.

Januari februari

Krav på prövningstillstånd minskar rättssäkerheten
Advokatsamfundet har reagerat på ten-
densen till att allt färre mål prövas i hovrät-
terna – och mot förslagen att göra det 
ännu svårare att få prövningstillstånd i an-
dra instans.

Sedan reglerna om generellt prövnings-
tillstånd i alla tvistemål infördes den 1 no-
vember 2008 har antalet mål som avgörs 
av hovrätterna minskat snabbt. Antalet 
tvistemål där hovrätterna avkunnade dom 
minskade från 1 465 mål år 2008 till 931 
mål år 2009. Under 2010 hade antalet mål 
minskat till 548 avgjorda mål – en minsk-
ning med två tredjedelar på två år.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg anser att resultatet ger an-
ledning till oro. Enligt henne innebär kravet 
på prövningstillstånd att risken ökar för att 
den enskilde lider rättsförlust på grund av 
materiellt felaktiga domar. En rapport från 
Svea hovrätt visade dessutom att andelen 
beviljade prövningstillstånd varierade upp-
seendeväckande kraftigt mellan avdelning-
arna – från 15,2 procent till 45,1 procent.

Advokatsamfundet har motsatt sig Mål-
utredningens förslag (SOU 2010:44) om 
att införa generellt prövningstillstånd till 
hovrätterna och kammarrätterna. 

– Det uppfyller inte de krav på rättssä-
kerhet som kan ställas i en rättsstat att 
göra det omöjligt för den enskilde att få sin 
sak prövad i mer än en instans, särskilt inte 
i mål av indispositiv karaktär med långtgå-
ende rättsverkningar. 

Det framhöll Anne Ramberg vid ett se-
minarium i januari 2011. Detta gäller till ex-
empel skattemål, brottmål, administrativa 
frihetsberövanden och skatte- och avgifts-
tillägg.

– Innan man gör inskränkningar av möj-
ligheten att få prövning i högre instans bör 
man göra en trovärdig analys av införandet 
av prövningstillstånd i tvistemål, tyckte 
Anne Ramberg.

Granskningsdispensen har visat sig inte 
vara någon garanti för materiellt riktiga 
domar.

– Tvärtom har andelen domar som änd-
ras i hovrätten minskat, trots att tingsrät-
terna borde ha avkunnat lika många ”felak-
tiga” domar som tidigare år. Endast i 
brottmål är ändringsfrekvensen densam-
ma, konstaterade Anne Ramberg, som 
också varnade för att prövningstillstånden 
kan minska möjligheterna till den viktiga 
prejudikatbildningen i högsta instans.
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Utbildningsdag med brett perspektiv på asylprocessen
Deltagarna vid Advokatsamfundets heldagsse-
minarium om en mer rättssäker asylprocess den 
18 mars fick ta del av ett fullmatat program. Ad-
vokatsamfundet hade bjudit in föreläsare med 
olika erfarenheter, perspektiv och funktion.

Hovrättsassessor Anna Hjort Ööpik var sekre-
terare i den i vissa avseenden kontroversiella 
och politiskt laddade Förvarsutredningen. Hon 
berättade att utredaren i sitt slutbetänkande 
föreslog obligatorisk domstolsprövning av Mig-
rationsverkets och polisens beslut att ta en ut-
länning i förvar. Utredaren föreslog också att en 
större andel av de förvarstagna utlänningar som 
i dag placeras inom kriminalvården ska bli kvar i 
Migrationverkets förvar.

Sveriges domare i Europadomstolen, Elisabet 
Fura, talade om problem som domstolens stän-
digt växande balanser och om den misstro mot 
domstolen som märks i Europa, särskilt i Stor-

britannien. Elisabet Fura gav rådet till deltagar-
na att tänka på att vara tydliga med att indivi-
dualisera risken när de ansöker om inhibition för 
sin klient. Detta ökar chansen att få inhibition 
beviljad.

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik 
gav aktuell information om verkets projekt för 
snabbare beslut till asylsökande. Han pekade 
också på vikten av att ha relevant landinforma-
tion och av att argumentera om risken för klien-
ten vid ett återvändande.

Advokaterna Helen Westlund och Petter Aas-
heim samt Marie Jönsson, chefsrådman och av-
delningschef vid Migrationsdomstolen i Stock-
holm, gav deltagarna praktiska tips och råd 
utifrån sina respektive perspektiv. Dagen avslu-
tades med en diskussion om hur de olika aktö-
rerna kan bidra till en mer rättssäker asylpro-
cess.

Så påverkar 
korruptionen 
rättssamhället
den 26 januari arrangerades anti-
korruptionsdagen – ett semina-
rium om korruption och dess ef-
fekter på det demokratiska 
rättssamhället. 

Seminariet, som hölls i Advokatsamfun-
dets hörsal, arrangerades av Sveriges 
advokatsamfund och Transparency In-
ternational Sverige. Dagens anföranden 
och diskussioner behandlade korrup-
tion ur en mängd olika aspekter. Bland 
deltagarna fanns framstående personer 
inom regeringskansliet, rättsväsendet, 
näringslivet och organisationer med in-
blick i, kunskaper om och erfarenheter 
av hur samhället på olika sätt påverkas 
av korruption och vilka åtgärder som 
kan sättas in för att motverka den. Mo-
derator för seminariet var justitierådet 
Stefan Lindskog.

bland de Medverkande på det välbe-
sökta och uppskattade seminariet fanns 

bland andra Tomas Nilsson, Advokat-
samfundets ordförande, Monty Rapha-
el, advokat i London och medlem av 
Transparency International UK:s styrel-
se, Jermyn Brooks, ordförande i Trans-
parency Internationals Business Advi-
sory Board, Inga-Britt Ahlenius, tidigare 
generaldirektör på Riksrevisionsverket 
och chef för FN:s internrevisionsenhet, 
Stefan Johansson, rättschef vid Justitie-
departementet samt Bo Svensson, före 
detta justitieråd och särskild utredare 
angående mutbrott.

andra Medverkande var Lars- Göran 
Engfeldt, ordförande för International 
Transparency Sverige, Gunnar Stetler, 
överåklagare och chef för Riksenheten 
mot korruption, Einar Lundgren, chefs-
jurist för Skanska, Birgitta Johansson, 
styrelseledamot av Transparency Inter-
national Sverige, samt Per Larsson, dok-
torand i rättsvetenskap vid Stockholms 
universitet. n

Efterlängtad översyn 
av timkostnadsnormen 
I april gav regeringen Statskontoret i uppdrag att 
se över modellen för hur Domstolsverkets tim-
kostnadsnorm beräknas. Timkostnadsnormen 
styr ersättningen av allmänna medel till offentliga 
försvarare och andra rättsliga biträden.

Advokatsamfundet har länge hävdat att grun-
derna för timkostnadsnormen är felaktiga och att 
det medför att ersättningarna till rättsliga biträden 
blir för låga. Översynen var därför efterlängtad. 

Som ett led i översynen skickade Statskontoret 
i början av september ut en ganska omfattande 
enkät till ett urval av advokater och biträdande 
jurister verksamma inom det humanjuridiska om-
rådet. En arbetsgrupp inom Advokatsamfundets 
styrelse har följt Statskontorets översyn och haft 
löpande kontakter med utredarna. Gruppen var 
också med och tog fram frågorna i enkäten.

Läs mer på sidan 17.

Mars april
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Justitieutskottet 
på besök
Den 4 maj besökte riksdagens 
justitieutskott Advokatsamfun-
det. En majoritet av utskottsleda-
möterna deltog vid mötet, där de 
fick information om Advokatsam-
fundet och frågor av vikt för ad-
vokaterna. 

Från Advokatsamfundet med-
verkade generalsekreterare 
Anne Ramberg, disciplinnämn-
dens ordförande Lena Frånstedt 
Lofalk, advokat Bengt Ivarsson 
och advokat Leif Ljungholm 
samt chefsjurist Maria Billing och 
ställföreträdande chefsjuristerna 
Johan Sangborn och Heléne 
Lövung. 

Advokatsamfundets 
nya webbplats lanserades
Advokatsamfundets nya webbplats lanserades i maj. Med den blev 
samfundets startsida och Advokatnätet radikalt mer användarvän-
liga. Dessutom tog Advokatsamfundet steget in i de sociala medi-
erna.

Ett tydligt målgruppstänkande, större öppenhet och ökad använ-
darvänlighet var ledorden för webbprojektet. Advokatsamfundets 
startsida fick ett helt nytt utseende. Den nya startsidan har utfor-
mats för att de mest besökta delarna av webbplatsen ska bli så enk-
la att nå som möjligt. I det nya Advokatnätet har all information som 
rör advokatyrket samlats. Även utseendet på Juridiska biblioteket 
och Hilda gjordes om för att öka användarvänligheten.

Med lanseringen av den nya webbplatsen blev Advokatsamfundet 
synligt i olika sociala medier. Advokatsamfundet och tidskriften Ad-
vokaten finns nu på Facebook. Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Rambergs tankar går nu att följa på bloggen Generalse-
kreterarens blogg. Det går även att läsa hennes inlägg på Twitter.

www.advokatsamfundet.se,  www.advokatnatet.se

MaJ Juni

advokatsamfundet fick en ny ordförande vid fullmäktigemö-
tet 2011. Mötet kunde också besluta om sänkta serviceavgif-
ter för ledamöterna.

Årets fullmäktigemöte, som hölls den 10 juni i Näringslivets hus, Stock-
holm, präglades av god stämning och sammanhållning. 

Generalsekreterare Anne Ramberg och den avgående ordföran- 
den Tomas Nilsson redovisade samfundets arbete under det gång- 
na året. 

Journalistpriset till Kaliber i P1
sveriges advokatsamfunds journalistpris för 2011 tilldelades 
redaktionen för programmet kaliber i radions p1.

Priskommitténs motivering löd: ”Programmet Kaliber 
har under en följd av år haft åtskilliga inslag som har rört 
rättsliga frågor med särskild inriktning på den enskildes 
rättigheter i förhållande till myndigheter, företag eller 
organisationer. Programmet utmärks av en gedigen re-
search samt pregnanta och mångsidiga infallsvinklar 
vilka bidrar till det höga lyssnarvärdet. Ett genomgåen-
de drag för programmen är att den kritiska granskning-
en utförs på ett sakligt men samtidigt alltid engagerande sätt.”

Priset delades ut vid fullmäktigemötet i juni, och mottogs av program-
chefen David Gustafsson vid Sveriges Radio i Göteborg. Han var glad och 
överraskad över utmärkelsen, som han beskrev som ett kvitto på att Ad-
vokatsamfundet sett och uppskattat redaktions arbete för att göra en-
skildas röster hörda.

– Enskilda personer kan råka illa ut, trots att vi har ett modernt rätts-
system. I allt det som ska vara så genomtänkt och bra finns små fel och 
brister som ingen upptäcker om inte till exempel Kaliber granskar syste-
men, sa David Gustafsson i en kommentar. n

Kaliberredaktionen – Sofia Boo (reporter), Linnéa Hambe (researcher) 
och Sabina Schatzl (producent).

David 
Gustafsson.

Claes 
Zettermarck.

Fullmäktige: Ny     ordförande vald

f
o

t
o

 k
a

l
ib

e
r

: C
h

a
r

l
o

t
t

e
 P

e
t

e
r

z
é

n
s

 o
C

h
 M

a
t

t
ia

s
 a

h
l

M
/s

v
e

r
ig

e
s

 r
a

d
io



25Advokatsamfundets verksamhetsberättelse • 2011

Summerat

Regler för advokatverksamhet i ny upplaga
Under sommaren gav Advokatsamfundet ut en ny upplaga av sin regelsamling Regler för 
advokatverksamhet.

Andra upplagan av regelsamlingen innehåller de ändringar och tillägg i de vägledande 
reglerna och kommentaren som samfundets styrelse har fastställt sedan den första upp-
lagan av boken gavs ut vid årsskiftet 2008/2009. Den innehåller också reviderade versio-
ner av Advokatsamfundets stadgar och bokföringsreglemente.

Ordningsföljden på avsnitten i boken har ändrats för att göra 
det lättare att snabbt hitta vägledning i advokatetiska frågor. Den 
nya utgåvan inleds med de vägledande reglerna om god advo-
katsed, där man finner de viktigaste riktlinjerna för advokatetik.

Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sang-
born var huvudredaktör för den nya upplagan av regelsamling-
en. Han konstaterade att behovet av en reviderad regelbok visar 
att det regelverk som styr advokatverksamheten är under stän-
dig förändring.

– Det är viktigt att advokater och biträdande jurister har reg-
lerna samlade på ett och samma ställe, sa Johan Sangborn.

Den nya upplagan av Regler för advokatverksamhet skicka-
des till alla advokater och biträdande jurister.

Externa ITtjänster 
kräver eftertanke
Externa IT-tjänster, som lagring av dokument och så kallade 
molntjänster, kan underlätta arbetet på advokatbyrån. Men 
innan byrån tar steget till externa tjänster krävs noggranna 
analyser och eftertanke. 

För att ge stöd till advokaterna har en arbetsgrupp inom 
samfundet analyserat de frågor som externa IT-tjänster 
väcker. Arbetsgruppen, som presenterade sina slutsatser i 
en promemoria i juni, kom fram till att det inte finns några 
egentliga hinder för advokater att använda externa tjänster. 
En förutsättning är dock att man kan upprätthålla tystnads-
plikten och advokatens övriga yrkesplikter. Några punkter 
att särskilt tänka på är, enligt arbetsgruppen, byråns tillgång 
till sina egna data och om hur säkert materialet förvaras. 

Arbetsgruppens rekommendationer och råd finns sam-
lade i en promemoria, som sänts ut till alla advokater och 
biträdande jurister med ett cirkulär. Rapporten finns också 
på Advokatnätet, www.advokatsamfundet.se/referens.

Juli

De konstaterade båda att yrket visserligen står inför en del utmaning-
ar, men att det också finns skäl att sträcka på sig som advokat.

– Man ska med stolthet kunna säga att man är advokat – inte för att vi 
är finare än någon annan eller av någon gammaldags titelsjuka – men för 
att det finns en idémässig grund för det här yrket, sa Tomas Nilsson, och 
syftade på advokatrollens kärnvärden.

Därefter tackade Tomas Nilsson för sig efter fyra år på ordförandepos-
ten. Han hyllades med blommor och långa applåder av de deltagande 
ledamöterna.

Till ny ordförande valdes Claes Zettermarck, Stockholm. Ny vice ord-
förande blev Bengt Ivarsson, Linköping. Till nya suppleanter valdes ock-
så Martin Wallin, Stockholm, och Henrik Snellman, Växjö.

Fullmäktige beslutade också att sänka serviceavgiften som byråerna 
betalar för alla verksamma advokater och jurister med 500 kronor, 
mycket på grund av att man framgångsrikt kunnat förhandla ner försäk-
ringspremierna.

I samband med fullmäktigemötet höll trendspanaren och framtids-
forskaren Magnus Lindkvist ett inspirerande seminarium. n

Regler föradvokat   verksamhet
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Fullmäktige beslutade att 
sänka serviceavgiften 

med 500 kronor.
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Branka Stojković blev 
advokat nr 5 000
Nu har Sverige mer än 5 000 advokater. På augustisammanträ-
det antog styrelsen ledamot nummer 5 000: Advokat Branka 
Stojković på Gärde Wesslau Advokatbyrå i Borås. Sveriges ad-
vokater har blivit 1 000 fler sedan 2003 – en ökning med 
25 procent på 8 år. År 1980 fanns det 2 000 advokater. 

Branka Stojković tror att efterfrågan på advokater har ökat i 
och med globaliseringen och den allt snabbare ekonomiska 
utvecklingen. Affärerna har blivit fler och mer komplicerade 
med ökat krav på specialistkompetens, vilket i sin tur leder till 
att advokatbyråerna anställer fler jurister.

Själv arbetar hon mest med att skriva och tolka avtal, och 
med tvister, särskilt köprättsliga.

Branka Stojković uppskattar att arbetet är varierande och 
utvecklande. 

– Inget ärende är det andra likt. Möjligheten att träffa klienter 
och hitta olika problemlösningar är stimulerande, säger hon.

– Det är just kopplingen mellan juridik och affärer som är 
spännande.

 Borås är en bra stad att vara advokat i, tycker Branka 
Stojković:

– Här finns en tradition att driva affärer och utveckla affärs-
verksamhet, kopplad till Borås långa tradition som handels-
stad.

Översyn av EMR påbörjad
Justitieministern tog i september initiativ 
till en översyn av processreformen En mo-
dernare rättegång, EMR. Advokatsamfun-
det hade då redan under ett par års tid pe-
kat på behovet av en översyn, och 
välkomnade uppdraget. 

EMR, som genomfördes år 2008, innebär 
bland annat att alla förhör i tingsrätten fil-
mas, för att sedan spelas upp i hovrätten. 
Syftet är bland annat att hovrätterna i stör-
re utsträckning ska grunda sin prövning på 
samma material som tingsrätterna.

Advokatsamfundet är positivt till många 
delar med EMR, men har också pekat på 
problem med reformen. Bland annat har 
hovrätterna, enligt Advokatsamfundet, va-
rit allt för restriktiva med att tillåta omför-
hör, vilket kan äventyra rättssäkerheten för 
de tilltalade. 

Till utredare utsågs före detta lagmannen 
KG Ekeberg. Ekeberg ansvarade också för 
den utredning som låg till grund för EMR. 
Han ska lämna sin slutrapport senast den 
28 september 2012.

Advokater fick höga domartjänster
De före detta advokaterna Stefan Lindskog och Sten Burman 
utnämndes till ordförande på avdelning i Högsta domstolen 
respektive hovrättspresident. Det var för-
sta gången så höga befattningar inom 
rättsväsendet tillsattes efter ansökan.

Tidigare tillsattes de högre domartjäns-
terna, som hovrätts- och kammarrättspre-
sidenter och justitieråd, genom att reger-
ingen kallade lämpliga kandidater till 
posterna. Men reglerna ändrades den 1 
januari 2011, och tjänsten som justitieråd 
och ordförande på avdelning i HD utlystes 
i en unik ”jobbannons” i februari.

Advokatsamfundets förre ordförande, 
justitierådet Stefan Lindskog, sökte och 
fick jobbet. Han tillträdde den 1 septem-
ber.

När kallelseförfarandet ersattes med ett 
ansökningsförfarande den 1 januari 2011 
befarades det att kvalificerade personer 
inte skulle våga söka höga befattningar, 
eftersom ansökningarna skulle bli offent-
liga. Stefan Lindskog tror att farhågorna 
var riktiga.

– Och just det bekymret var ett av skälen 
till att jag sökte. Någon måste ju visa att 
man vill och vågar! sade Stefan Lindskog.

Sten Burman har varit lagman i Sunds-
valls tingsrätt och ledamot av Advokat-
samfundets styrelse. Han tillträdde som hovrättspresident i 
Hovrätten för Nedre Norrland den 1 oktober.

Sten Burman är den förste med advokatbakgrund som har 
utsetts till hovrättspresident, i varje fall i modern tid. Han är tro-
ligen också den förste advokat som har blivit tingsrättslagman.

Sten Burman tror att offentligheten i ansökningsförfarandet 
har en hämmande effekt. Han menar att den svenska förvalt-
ningstraditionen är sådan att man inte ska framhäva sig – men 
det måste den som söker en tjänst göra.

– I Sverige vill vi inte sticka ut och söka tjänster, utan vi vill bli 
ombedda. Vi är försiktiga och kanske lite fåfänga i den delen, 
sade Sten Burman.

2011 års nordiska juristmöte, det 39:e i ordningen, samlade över 
1 000 deltagare, som under två dagar fick tillfälle att lära, diskutera 
och knyta kontakter i folkets hus i stockholm. 

Många av dem deltog i seminariet Advokatyrkets kommersialisering, där olika alter-
nativa framtidsbilder för advokatkåren målades upp och granskades. En stor fråga 
var om advokatkårens olika grenar, affärsjuridiken och humanjuridiken, håller på att 
bli så olika att det i framtiden blir svårt att hålla kåren samman. Och enligt Advokat-

augusti septeMber

Stefan Lindskog.

Sten Burman.

Traditionstyngt juristmöte       diskuterade advokatrollen

Det 39:e nordiska 
juristmötet hölls 
i Stockholm den 
18–19 augusti.
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Succé för Advokatdagarna
De första Advokatdagarna som hölls i Stockholm den 13–14 ok-
tober blev en verklig succé. De över 500 deltagarna var när-
mast lyriska i sina omdömen över Advokatdagarna. Redan 2012 
blir det nya Advokatdagar.

Med Advokatdagarna fick advokater och biträdande jurister 
från hela Sverige en ny mötesplats och en möjlighet att lära 
mer. Programmet bjöd på mer än 30 aktuella seminarier och 
föreläsningar uppdelat på sju ämnesområden, bland annat Ar-
bitration & Litigation, affärsjuridik och humanjuridik samt Rule 
of Law.

Bland föreläsarna fanns bland andra justitieminister Beatrice 
Ask, hovrättspresident Fredrik Wersäll, ordföranden i Högsta 
domstolen Marianne Lundius, ordföranden i Högsta förvalt-
ningsdomstolen Mats Melin, domaren i Europadomstolen Elisa-
bet Fura samt justitieråden Stefan Lindskog, Martin Borgeke 
och Göran Lambertz.

Generalsekreteraren inledde Advokatdagarna med en expo-
sé över advokatens roll i samhället förr och nu. Hon konstate-
rade bland annat att samfundets grundläggande uppgift, att 
skapa och värna en oberoende och välutbildad advokatkår 
med uppgift att garantera hög etik och att stödja rättsstaten, 
är samma i dag som för 124 år sedan. ”Problemet var då bris-
tande förtroende. Uppgiften i dag är att upprätthålla det myck-
et höga förtroende som advokatkåren välförtjänt åtnjuter”, sa 
Anne Ramberg, som på konferensen utlovade nya Advokatda-
gar redan nästa år i samband med att Advokatsamfundet firar 
sitt 125-årsjubileum.

Utvärderingen som gjordes efter konferensen visade att så 
gott som alla deltagare var mycket nöjda med arrangemanget 
och föreläsningarna. I utvärderingen fick ”helhetsintrycket” 
snittbetyget 5,3 på en 6-gradig skala. Advokaterna och juris-
terna uppskattade särskilt det stora utbudet med seminarier 
inom en rad olika ämnesområden, som gjorde det möjligt för 
de allra flesta att hitta intressanta och relevanta föreläsningar. 
Många framhöll också det positiva med att umgås och knyta 
kontakter med kolleger från hela landet – även inom andra 
verksamhetsområden än bara det egna.

Just att skapa en mötesplats för hela kåren var också en vik-
tig målsättning för Advokatdagarna, självklart utan att ge av-
kall på kvaliteten i föreläsningarna.

Mer om Advokatdagarna i avsnittet om Utbildning

Rutiner vid häkten i fokus
Advokatsamfundet hade under 2011 täta 
kontakter med Kriminalvården. Framför 
allt handlade samtalen om situationen vid 
några av landets häkten, där många advo-
kater upplevt problem. 

I september mötte representanter för 
Advokatsamfundet (generalsekreteraren 
Anne Ramberg, advokaten Tomas Nilsson 
och stf. chefsjuristen Johan Sangborn) fö-
reträdare för Kriminalvården (generaldi-
rektören Inga Mellgren, regionchefen Gu-
nilla Ternert och chefen för häktet 
Sollentuna Hanna Jarl Källberg) för att dis-
kutera situationen vid det nyöppnade häk-
tet i Sollentuna. Advokater hade då bland 
annat rapporterat att de nekats att besöka 
sina klienter i häktet eller att de fått vänta 
orimligt länge på att få träffa dem. Enligt 
häktet var förklaringen att det inte funnits 
häktespersonal tillgänglig. Advokaterna 
hade också upplevt att det varit svårt att 
få telefonkontakt med klienter på Sollentu-
nahäktet.

Kriminalvårdens företrädare sade sig 
vara medvetna om problemen, och förkla-

rade dem med inkörningsproblem i fråga 
om personalrutiner samt tekniska pro-
blem. Man lovade att åtgärder vidtagits 
och ska vidtas för att säkerställa att de in-
tagna ska kunna ha kontakt med sina ad-
vokater. 

Också i häktet i Göteborg pekade advo-
kater på problem under året. I december 
överlämnade Advokatsamfundets Västra 
avdelning en skrivelse med mer än 100 
namnunderskrifter till Kriminalvården för 
att protestera mot att advokater blir inlås-
ta med sina klienter i häktet.

Advokatsamfundet hade då redan tidi-
gare uppmärksammat det olämpliga i att 
låsa in advokater med klienterna. I ett brev 
till Kriminalvårdens generaldirektör Inga 
Mellgren den 14 november tog Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg upp säkerhetssituationen vid 
Göteborgshäktet. I brevet pekar general-
sekreteraren också återigen på andra pro-
blem vid häktena, som att advokater vid 
många häkten bara får besöka sina klienter 
under vissa tider.

oktober

Förnyade Tällbergsdagar 
lockade många
Mellersta avdelningens studiedagar lockade fler deltagare i 
år än på länge. Ett hundratal advokater och biträdande ju-
rister kom till Tällberg den 16–17 september. Påtagligt 
många hörde till de yngre verksamma i avdelningen. Ett an-
tal funktionärer från Advokatsamfundets övriga avdelning-
ar, som deltog i samfundets ordförande- och sekreterarkon-
ferens fanns också på plats.

Det var 43:e gången studiedagarna genomfördes. Mitt i 
traditionerna satsade Mellersta avdelningen på förnyelse: 
Efter att ha använt samma anläggning sedan slutet av 
60-talet hade avdelningen nu bytt till ett annat konferens-
hotell.

Advokat Anders Frigell talade under rubriken ”En modern 
rättsskandal?” om da Costa-målet, där han är ombud för de 
två läkarna vid deras resningsansökningar. Clarence Crafo-
ord berättade på temat rättssäkerhet om stiftelsen Cen-
trum för rättvisa, där han är vd. Crafoord betecknade cen-
tret som en ideell och opinionsbildande juristbyrå, eller 
”public interest law firm”, som granskar missförhållanden, 
ställer upp som ombud i mål och driver debatt. Advokat-
samfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn 
föreläste om penningtvättregleringen ur ett advokatper-
spektiv.

Traditionstyngt juristmöte       diskuterade advokatrollen
samfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som medverkade vid seminariet, är 
just detta en av de stora utmaningarna.

– Den enade yrkesrollen är viktig för att vi advokater ska kunna uppfylla den vik-
tiga funktionen som vakthund mot lagstiftaren när man vill introducera orättfärdiga 
och ogenomtänkta lagar, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg ledde också en debatt om krav och förväntningar på den moderna 
domaren vid juristmötet. Diskussionen visade att synen på domarrollen varierar 
mellan de nordiska länderna. n
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Claes Peyron gav ut supplement till Advokatetik
Disciplinnämndens mångårige ordförande 
Claes Peyron fortsätter oförtrutet att följa 
utvecklingen av god advokatsed. Till julen 
2011 kom hans supplement till boken Advo-
katetik ut. 

Advokatsamfundet gav ut Claes Peyrons 
bok Advokatetik år 2010. Där hade han sam-
manställt och analyserat disciplinnämndens 
praxis från sin tid som ordförande i nämnden 
1992–2008, utifrån sin egen grundliga ge-
nomläsning av nämndens alla avgöranden 
under perioden.

Sedan dess har Claes Peyron ägnat sig åt 
att gå igenom alla disciplinnämndens avgö-
randen från tiden efter det att han avgick 

som nämndens ordförande 2008 till och med 
slutet av år 2010.

Resultatet har han sammanställt i form av 
ett supplement till boken Advokatetik. I 
supplementet har Claes Peyron ägnat särskilt 
intresse åt ämnen där han har uppfattat att 
det har skett nyheter på advokatetikens om-
råde: i form av nya etiska regler för advokat-
verksamheten, till exempel i fråga om kravet 
på fortbildning, eller i form av tendenser till 
vidareutveckling av nämndens praxis i nya 
riktningar jämfört med tidigare avgöranden.

Supplementet skickades till alla advokater 
och biträdande jurister, liksom tidigare boken 
Advokatetik.

Domarnämnden
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare för ledamot: Maria Billing
Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: Olof Rehman, Birgitta 
W. Sabelström, Sofia Möller, Anna 
Ling, Ewa Lilliesköld, Lennart Wik-
lund, Catharina Tholin, Kristina 
Busch
Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Rune Brännström
Ersättare: Lena Frånstedt Lofalk
Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen
Ledamot: Anne Ramberg

Försvarsunderrättelsedomstolen
Integritetsskyddsombud: Tobias 
Fälth, Ghita Hadding-Wiberg, Ewa 
Lilliesköld
Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Anne Ramberg
Översyn av den psykiatriska 
tvångsvårdslagen
Expert: Bengt Ivarsson
Pressens opinionsnämnd
Ledamöter: Per Stadig, Claes Lund-
blad
Utredningen om en översyn av 
brottsskadelagen
Expert: Sophie Palmgren Paulsson

Utredningen om hemliga tvångs-
medel för särskilt allvarlig eller an-
nars samhällsfarlig brottslighet
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om förstärkt skydd 
mot främmande makts underrättel-
severksamhet
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om en översyn av kri-
minaliseringen av penningtvätt
Expert: Johan Sangborn
Utredningen om utvärdering av 
fridskränkningsbrotten m.m.
Expert: Ghita Hadding-Wiberg

Advokater som har utsetts 
av regeringen att ingå som 
ledamöter eller experter i 
nämnder, kommittéer, ar-
betsgrupper och utred-
ningar, samt andra styrel-
ser och utredningar där 
Advokatsamfundets re-
presentanter medverkar.

Advokatsamfundets uppdrag

Upphandling gav 
ny försäkringsgivare
Vid årsskiftet 2011–2012 bytte Advokatsamfundet för-
säkringsgivare för medlemmarnas obligatoriska an-
svarsförsäkring, då Zurich tog över efter Länsförsäk-
ringar. Zurich hanterar från årsskiftet också den 
frivilliga tilläggsförsäkringen.

Bakom bytet låg en upphandling som Advokatsam-
fundets försäkringsförmedlare Willis genomförde un-
der våren. Många försäkringsgivare var intresserade 
av att delta i upphandlingen, vilket enligt Willis förkla-
ras av det goda skaderesultatet hos advokaterna. 

Den obligatoriska försäkringen omfattar drygt 
6 000 jurister. Under 2011 hade 320 advokatbyråer 
valt att teckna tilläggsförsäkringen.

den 22 november, besökte 
justitieminister beatrice ask 
samt tjänstemän från Justi-
tiedepartementet advokat-
samfundet för diskussion och 
informationsutbyte i frågor 
av vikt för advokaterna.

Vid mötet informerade Justitie-
departementets företrädare om 
pågående lagstiftningsarbete och 
Advokatsamfundet berättade om 
sitt arbete. 

Generalsekreteraren och Advo-
katsamfundets övriga företrädare 
lyfte åter frågan om humanjurister-
nas problem, men drog också en 

lans för Sverige som ett starkt land 
för skiljeförfaranden.

Advokatsamfundet företräddes 
bland andra av generalsekreterare 
Anne Ramberg, ordförande Claes 
Zettermarck, vice ordförande 
Bengt Ivarsson, chefsjurist Maria 
Billing, förre ordföranden Tomas 
Nilsson samt de ställföreträdande 
chefsjuristerna.

Från Justitiedepartementet del-
tog justitieminister Beatrice Ask, 
statssekreterare Magnus Graner, 
Justitiedepartementets rättschef 
Per Hall, chefen för Justitiedepar-
tementets domenhet samt tjänste-
män från departementet. n

noveMber deceMber

Justitieministern besökte 
Advokatsamfundet
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Utredningen stärkt skydd mot 
tvångsäktenskap och barnäkten-
skap
Expert: Kenneth Lewis
Stockholms universitets styrelse
Ledamot: Anne Ramberg
Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna (nominering av kan-
didater 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 Hu-
man 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 Brottsoffer-
myndighetens regeringsuppdrag 
avseende förbättrat bemötande av 
sexualbrottsoffer
Eva Hammarlund Sheppard
Utredningen om internationell 
straffverkställighet
Expert: Tobias Fälth
Utredningen om användning av 
straffrätt
Expert: Anna Björklund
Kronofogdens insynsråd
Ledamot: Claes G. Hansson

Utredningen om den framtida or-
ganisationen för prövning av hyres- 
och arrendetvister
Expert: Blanka Kruljac Rolén
Referensgruppen för ny reglering 
om marknadsmissbruk
Erik Sjöman
Utredningen med anledning av di-
rektiven Tillträde till Europarådets 
konvention om it-relaterad brotts-
lighet med tilläggsprotokoll (dir. 
2011:98)
Expert: Per Furberg
Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Fortsatt kritik mot tredjemansrevisionerna
Diskussionerna om Skatteverkets tredjemansrevi-
sioner, som bland annat riktats mot advokatbyråers 
klientmedelskonton, fortsatte under 2011. I mars, 
vid ett möte arrangerat av Institutet Skatter och 
Rättssäkerhet, konstaterade generalsekreterare 
Anne Ramberg att tredjemansrevisionerna riskerar 
att göra advokatsekretessen till ren fiktion. 

Under våren presenterade regeringen ett förslag 
till ny skatteförfarandelag i form av en lagrådsre-
miss. Lagrådet hade flera kritiska synpunkter på 
förslaget, bland annat fann man att det var ”högst 
anmärkningsvärt att remissen inte innehåller något 
förslag om hur man avser att komma till rätta med 

de allmänt kritiserade effekterna av tredjemansrevi-
sion”. 

I juni meddelade Högsta förvaltningsdomstolen 
prövningstillstånd i det så kallade SEB-målet. Dom-
stolen ska därmed pröva om banken SEB är skyldig 
att lämnat ut uppgifter om 900 klientmedelskonton 
till Skatteverket för en tredjemansrevision. Frågan 
har behandlats sedan 2006, då Skatteverket begär-
de ut uppgifterna från banken.

Tredjemansrevision är en möjlighet för Skattever-
ket att samla in uppgifter från företag om enskilda, 
alltså för kontroll av någon annan än den som revi-
deras.

Advokatsamfundet kritiserar Ekobrottsmyndigheten
Den 26 september 2011 genomförde Ekobrottsmyn-
digheten en husrannsakan i advokatbyrån Vinges 
lokaler efter misstankar om insiderbrott. Åtgärden 
väckte starka reaktioner, och kritiserades hårt av 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ram-
berg, som uppfattade myndighetens agerande som 
en allmän fisketur efter uppgifter och ett hot mot 
advokatsekretessen. I sin ledare i tidskriften Advo-
katen (nr 8 2011) skrev hon bland annat att ”Fisketu-
rer passar mycket dåligt på advokatbyråer. Det är 
lätt att gå på grund. Grundet utgörs av den lagstift-
ning som omgärdar advokatsekretessen. Den är 
inte tillkommen som ett skydd för advokaterna. Det 

är klientens intresse som ska skyddas.” I sitt remis-
svar över utredningen En samlad ekobrottsbe-
kämpning (SOU 2011:47) uttryckte också Advokat-
samfundet allvarlig kritik mot EBM. 

Advokatsamfundet konstaterar att EBM inte når 
tillräckligt bra resultat i brottsbekämpningen inom 
finansmarknadsområdet, särskilt inte när det gäller 
insiderbrotten. Advokatsamfundet skriver i remis-
svaret att EBM:s upprepade misslyckanden tyder 
på brister i utredningsmetodik eller åtalsunderlag. 
Det skadar tilltron till Ekobrottsmyndigheten och till 
rättsväsendet som helhet, menar samfundet. Därtill 
är remissvaret kritiskt till EBM:s kompetens. 

Digitala bevis ny utmaning för advokatsekretessen
Digitala bevis och elektroniska handlingar blir allt 
viktigare i samhället som helhet, och även i rättsvä-
sendet. För att skydda advokatsekretessen bör 
elektroniska handlingar, enligt Advokatsamfundet, 
omfattas av samma beslagsförbudsregler som fy-
siska handlingar. Advokatsamfundet framförde 
denna uppfattning bland annat i sitt remissvar på 
Förundersökningsutredningens slutbetänkande 
Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumen-
tation m.m. (SOU 2011:45) i oktober 2011. 

Utredningens förslag innebar att man i stället 
skulle skapa särskilda regler som ger advokat rätt 
att närvara vid en genomsökning av digitala medier 
som kan innehålla sekretessbelagd information. 
Men det ger inte tillräckligt skydd för sekretessen, 
ansåg Advokatsamfundet. Enligt samfundet finns 
det i dag tillräckligt med auktoritativa uttalanden, 
praxis och doktrin som talar för att även elektronisk 
information omfattas av beslagsförbudet i rätte-
gångsbalken.

Advokater får inte lämna ut fakturor
Advokater kan inte, utan att bryta sin tystnadsplikt, 
lämna ut fakturor till utländska myndigheter för 
kontroll av mervärdesskatten. 

Det konstaterade Advokatsamfundet i november 
i sitt remissvar på promemorian Nya fakturerings-
regler vad gäller mervärdesskatt. Enligt förslaget i 
promemorian, som syftar till att implementera EU:s 
faktureringsdirektiv, ska myndigheter i andra EU-

länder få rätt att kontrollera fakturor på samma 
villkor som det svenska Skatteverket. Eftersom 
fakturorna innefattar uppgifter som omfattas av 
tystnadsplikt kan advokater dock inte göras 
skyldiga att lämna över dem till utländska myn- 
digheter, skriver Advokatsamfundet, som anser 
att advokaterna här måste bli föremål för sär- 
reglering. 

Supplement till
ADVOKATETIK
En praxisgenomgång

SVERIGES ADVOKATSAMFUND
2011

CLAES PEYRON

Sveriges advokatsamfundLaboratoriegatan 4, Box 27321, 102 54 StockholmTelefon: 08-459 03 00 Telefax: 08-660 07 79e-post: info@advokatsamfundet.se
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Längst fram 
chefsjurist 
Maria Billing, 
förre ordföran-
den advokat 
Tomas Nilsson, 
justitieminister 
Beatrice Ask, 
generalsekre-
terare Anne 
Ramberg samt 
ordförande 
advokat Claes 
Zettermarck.
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Johan Sangborn,
stf. chefsjurist  
och ansvarig för  
internationella 
frågor.

CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)
l  Fortsatt arbete för processuella 

rättigheter för misstänkta och till-
talade; nu inriktning på rätten till 
försvarare och rätten att kommu-
nicera med anhöriga m.fl. under 
frihetsberövande.

l  Framtagande av policydokument i 
fråga om brottsoffer.

l  Arbetet för att säkerställa rättssä-
kerheten kring KOM:s förslag om 
en europeisk utredningsorder (Eu-
ropean Investigation Order).

l  Fortsatt beredning av viktiga frå-
gor med anledning av översynen 
av de direktiv som omfattar advo-
katverksamhet (advokatdirektivet 
från 1977, etableringsdirektivet 
från 1998, yrkeskvalifikationsdi-
rektivet från 2005 samt tjänstedi-
rektivet från 2006).

l  Fortsatt arbete för att skydda ad-
vokatetiska kärnvärden vid til-

lämpning av nationell lagstiftning 
som genomför det tredje penning-
tvättsdirektivet samt beredning 
av frågor inför det kommande fjär-
de direktivet.

l  E-justice – olika former av elektro-
niska initiativ för att underlätta 
verksamheten för europeiska ad-
vokater och för att den europeiska 
medborgaren ska ges bästa möj-
liga rättsliga biträde.

l  CCBE Human Rights Award – upp-
märksamhet av särskilt beund-
ransvärda insatser för de mänsk-
liga rättigheterna. 

l  Den svenska delegationen i CCBE 
består av advokaten Mats Bendrik, 
delegationschef, stf. Chefsjuristen 
Johan Sangborn, informationsof-
ficer, samt generalsekreterare 
Anne Ramberg, ledamot.

I likhet med de senaste åren var 
2011 ett mycket händelserikt år i 
fråga om Advokatsamfundets in-

ternationella arbete. Det internationel-
la arbetet är av stor betydelse och vikt 
för såväl våra ledamöter som för sam-
fundet som organisation, men också 
för den rättssökande allmänheten. Det 
har på senare tid blivit alltmer uppen-
bart att ett gränsöverskridande arbete 
är nödvändigt för att också nationellt 
kunna upprätthålla den enskildes rätts-
säkerhet och advokatväsendets särställ-
ning i rättssamhället. För att effektivt 
och framgångsrikt kunna bedriva detta 
arbete krävs ett långsiktigt och kunnigt 
internationellt engagemang och ett 
brett kontaktnät. Advokatsamfundet 
har därför under de senaste åren bedri-
vit ett omfattande internationellt arbe-
te.

Ett kraftfullt internationellt engage-
mang från samfundets sida är viktigt av 
flera skäl.  Inte minst sedan vårt med-
lemskap i EU har det stått klart att juri-
diken blir allt mer gränsöverskridande 
och internationaliserad. Vi har i dag 
vant oss vid att EU- och Europarådsin-
stitutionerna är upphovsmän till myck-
et av den lagstiftning som sedermera 
styr våra liv på olika sätt. Sedan 11 sep-
tember 2001 har vi dessutom sett en 
oförtruten internationell kamp mot ter-
rorism och annan grov brottslighet, där 
strävan efter en så effektiv brottsbe-
kämpning som möjligt tyvärr ofta har 
inneburit att motsvarande krav på 
rättssäkerhet och rättvis rättegång har 
övergetts eller i bästa fall blivit styvmo-
derligt behandlade. Vidare har vi nu-
mera en väl fungerande gemensam eu-
ropeisk inre tjänstemarknad, med en 

ökad rörlighet för såväl varor, tjänster 
och tjänsteutövare (även advokater). 
Denna ökade rörlighet har också fört 
med sig krav på ökad effektivitet och 
konkurrens bland de juridiska tjänste-
utövarna, något som i sin tur har aktua-
liserat frågan om advokatkårens själv-
reglering och oberoende gentemot 
statsmakterna. Dessa frågor har mer än 
någonsin accentuerats till följd av den 
ekonomiska kris som i flera medlems-
stater kommit i öppen dager under 
2011. I länder som Grekland, Irland, 
Portugal och Spanien har den ekono-
miska situationen föranlett mycket oro-
ande nationella initiativ för att begrän-
sa advokaternas självreglering, 
oberoende och verksamhetsförutsätt-
ningar. Även i andra länder, såsom Ne-
derländerna, har det tagits olyckliga 
initiativ för att öka det statliga inflytan-

Kraftfullt engagemang
Ett år präglat av intensivt internationellt arbete för att upprätthålla rättssäkerhet 
och grundläggande advokatvärden.

Viktigaste händelserna inom de internationella organisationerna

IBA (International Bar Association)
l  Centrala frågor för IBA har även 

under 2011 varit frågor om rättssä-
kerhet (rule of law), mänskliga rät-
tigheter och andra rättighetsfrå-
gor, rättsväsendets och 
advokaternas självständiga ställ-
ning, yrkesintressefrågor samt ut-
bildningsfrågor. 

l  Årskonferens i Dubai, 29 okto-
ber–5 november 2011. En brinnan-
de fråga mitt under rådande 
konferens kom att bli lämplighe-
ten av att förlägga framtida 
årskonferenser i mindre väl ut-
vecklade rättsstater. Frågan ak-
tualiserades av att säkerhetstjäns-
ten i landet ville förbjuda sådana 
delar av konferensen som be-
handlade frågor om jämställdhet 
och kvinnors rättigheter, liksom 
skydd för olika minoritetsgrup-
per samt vissa andra känsliga frå-

gor. Även om konferensen trots 
statsmakternas påtryckningar i 
huvudsak hölls oförändrad, föran-
ledde den statliga inblandningen 
en diskussion om förläggningen 
av IBA:s framtida sammankoms-
ter. Såsom skett sedan 2006 hölls 
det under konferensens sista dag 
ett särskilt rättssäkerhetssympo-
sium. Förutom en prisceremoni 
kring utdelandet av IBA Human 
Rights Award, diskuterades detta 
år särskilt frågan om ekonomiska 
konjunkturers inverkan på rätts-
säkerheten, liksom händelse-
utvecklingen i Nordafrika och i 
Mellanöstern. För ytterligare in-
formation om organisationen IBA 
och dess verksamhet, se www.
ibanet.org.

l  Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg var fram 
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nordiskBaltiskt 
samarbete
Förutom samarbetet på internatio-
nell och europeisk nivå, pågår sedan 
länge ett nära, gott och fruktsamt 
samarbete mellan de nordiska ad-
vokatorganisationerna. Det årliga 
Nordisk-Baltiska presidiemötet gick 
i år av stapeln i Tallin, Estland, där 
det svenska samfundet företräddes 
av ordföranden Tomas Nilsson, vice 
ordföranden Claes Zettermarck 
samt generalsekreteraren Anne 
Ramberg. Den 24-25 maj 2012 kom-
mer Sveriges advokatsamfund vara 
värd för det Nordisk-Baltiska Presi-
diemötet.   

AIJA
Förutom de ovan nämnda organisa-
tionerna är Sveriges advokatsam-
fund medlem i Association Interna-
tionale des Jeunes Avocats (AIJA), 
som är en organisation för yngre 
advokater, se www.aija.org.

ILAC
ILAC, International Legal Assis-
tance Consortium, fortsatte under 
2011 sitt arbete med att stödja åter-
uppbyggnaden av rättsväsenden 
i konfliktdrabbade länder. Under 
året har ILAC bland annat arbetat 
med utvecklingen i Tunisien och 
Södra Sudan. ILAC fortsatte också 
sitt arbete i Haiti. I november deltog 
ILAC, tillsammans med två panara-
biska människorättsorganisationer, 
i en undersökningsresa till Libyen. 
ILAC:s representanter mötte under 
uppdraget bl.a. företrädare för ad-
vokatkåren och libyska MR-orga-
nisationer. Under vistelsen i Libyen 
medverkade också ILAC i en utbild-
ning i mänskliga rättigheter, riktad 
till domare, åklagare, advokater och 
representanter för det civila sam-
hället.

Generalsekreterare Anne Ram-
berg är styrelseledamot i det inter-
nationella konsortiet för rättsligt 
bistånd (ILAC Council).

CEEBA 
(Chief Executives of 
European Bar 
Associations) 
CEEBA är en sammanslutning be-
stående av generalsekreterare i eu-
ropeiska advokatorganisationer. I 
dag ingår företrädare för ett tjugo-
tal advokatorganisationer samt 
CCBE:s generalsekreterare i CEE-
BA. Det 52:e CEEBA-mötet arrang-
erades av det schweiziska advokat-
samfundet och hölls den 15–17 
september 2011 i Interlaken, 
Schweiz. CEEBA:s ordförandeskap, 
som sedan hösten 2005 innehafts 
av Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg, axlas nu-
mera sedan 2010 av Desmond Hud-
son, Chief Executive Officer, Law 
Society of England and Wales.

till förra året Co-Chair i IBA:s Rule 
of Law Action Group, vilket är 
IBA:s särskilda organ för rättssä-
kerhetsfrågor som verkar för di-
rekta förbättringar i fråga om 
grundläggande rättigheter i speci-
fika avseenden på särskilt utsedda 
platser/länder.

l  Generalsekreteraren är i dag leda-
mot av IBA:s Public and Professio-
nal Interest Division (PPID), liksom 
styrelseledamot av IBA:s Human 
Rights Institute (IBAHRI Council). 
Hon är även medlem i flera IBA-
kommittéer (Pro Bono & Access to 
Justice Committee, Professional 
Ethics Committe). Stf. Chefsjuris-
ten Johan Sangborn är permanent 
förbindelseofficer (Permanent 
Liaison Officer) i IBA:s advokat-
samfundskommission (Bar Issues 
Commission, BIC). 
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det över det nationella advokatväsen-
det. Dessa exempel är tyvärr långt ifrån 
unika. Det finns en mängd andra län-
der som också upplevt en ökad över-
statlighet i fråga om advokatväsendet 
under det gångna året.

Allt öppnare tjänstemarknad
I ljuset av denna utveckling har också 
samarbetet med andra advokatorgani-
sationer liksom internationella samma-
nanslutningar av advokatorganisatio-
ner kommit att bli en allt större och 
viktigare del av Advokatsamfundets ar-
bete. Ett utökat utbyte av juridiska 
tjänster och en allt öppnare juridisk 
tjänstemarknad, också utanför Europe-
iska unionen, gör det nödvändigt att 
aktivt delta i den internationella verk-
samheten och i det internationella sam-
arbetet för att bibehålla advokatetiska 
kärnvärden och den unika ställning 
som advokater trots allt fortfarande har 
i de flesta rättsstater. Arbetet är dessut-
om nödvändigt för att vi nationellt ska 
kunna vidmakthålla och stärka vårt 
oberoende, vår självreglering och den 
interna tillsyn som råder i Sverige. Vi-
dare är det av stor betydelse för fram-
gången i det internationella arbetet att 
det upprättas och vidmakthålls goda 
förbindelser med andra advokatorgani-
sationer världen över och speciellt i Eu-
ropa. Ett sådant kontaktskapande ar-
bete är särskilt betydelsefullt om man 
vill kunna påverka förslag, ställningsta-
ganden och förhandlingspositioner i de 
internationella sammanslutningar av 
advokatorganisationer som har bäst 
förutsättningar att med framgång be-
vaka advokatkårens yrkesintressen och 
kärnvärden gentemot de stora maktha-
vande institutionerna inom framför allt 
Europeiska unionen och Europarådet. 
Av detta skäl har Sveriges advokatsam-
fund under flera år intagit en allt akti-
vare roll i framför allt den europeiska 
advokatorganisationen CCBE och den 
internationella advokatorganisationen 
IBA (se något om de viktigare händel-
serna inom dessa organisationer på 
s. 30 och 31). 

Advokatsamfundet bedriver även 
internationellt arbete på hemmaplan, 
bland annat genom samarbete med Jus-
titiedepartementet. Sveriges advokat-
samfund är till exempel sedan 2006, 
som ett av två europeiska advokatsam-
fund, medlem i det europeiska rättsliga 
nätverket på privaträttens område (Eu-
ropean Judicial Network, EJN). Detta 
nätverk består i huvudsak av de natio-
nella ministerierna och de myndighe-
ter som i varje medlemsland inom Eu-
ropeiska unionen ansvarar för det 
rättsliga samarbetet på privaträttens 
område. Först år 2010 öppnades nät-
verket upp också för övriga europeiska 
advokatorganisationer. Genom arbetet 
kan Advokatsamfundet och dess med-
lemmar få del av den information och 
de internationella kontaktytor som nät-
verket tillhandahåller och nätverket 
kan få del av den svenska advokatkå-
rens uppfattning om kommande och 
erfarenhet av antagen gemenskapslag-
stiftning. På det straffrättsliga området 
ingår Advokatsamfundet sedan år 2007 
i Justitiedepartementets samordnings-
grupp för straffrättsligt samarbete, vil-
ket möjliggör för samfundet att på ett 
tidigt stadium ta del av och lämna syn-
punkter på även den straffrättsliga lag-
stiftningen både nationellt och inom 
Europeiska unionen.

Många besök
Det gångna året har, som vanligt, också 
präglats av en stor mängd internatio-
nella besök. Advokatsamfundet har 

tagit emot delegationer från de euro-
peiska institutionerna, liksom företrä-
dare för advokatorganisationer och 
rättsväsendet från länder i hela värl-
den. Vid dessa besök har nationella 
rättsordningar och advokaters yrkes-
förutsättningar jämförts, och allt ifrån 
samfundets syn på europeisk gemen-
skapslagstiftning till advokatuniver-
sella kärnfrågor som rättssäkerhet och 
grundläggande rättigheter för den en-
skilde individen har diskuterats.

Rättssäkerhetsfrågor i fokus
På det europeiska planet har arbetet 
präglats mycket av det straffprocessu-
ella arbetet och framtagandet av såda-
na instrument som enligt Stockholms-
programmet bättre ska tillgodose den 
enskildes rättigheter under straffpro-
cessuella förfaranden. Advokatsamfun-
det har därför under året, såväl på 
hemmaplan som genom den europe-
iska advokatorganisationen CCBE, haft 
särskilt fokus på arbetet för att säker-
ställa en bättre balans mellan en effek-
tiv brottsbekämpning och upprätthål-
landet av grundläggande individuella 
fri- och rättigheter samt rättssäkerhet. 
Rättssäkerhetsfrågorna är också för de 
kommande åren några av de absolut 
viktigaste frågorna för Europas med-
borgare. Exempel på detta arbete är 
framtagandet av ett så kallat försvarar-
direktiv (direktiv som ska säkerställa 
rätten till försvarare för misstänkta och 
tilltalade samt rätten att vid frihetsberö-
vande kommunicera med utomståen-
de), förhandlingarna kring den så kal-
lade utredningsordern (förslag om en 
europeisk utredningsorder som ska 
kunna utfärdas i en medlemsstat för att 
utredningsåtgärder ska kunna vidtas i 
bevisinhämtningssyfte i den verkstäl-
lande staten) samt arbetet för att stärka 
brottsoffers rättigheter inom unionen.

Förutom detta arbete har en mängd 
andra EU-frågor bevakats och flertalet 
remissyttranden och andra policydo-
kument rörande olika typer av europe-
iska lagstiftningsinstrument tagits 
fram. n
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Internationellt

Aryeh 
neier 
pris 
tagare

Stockholm 
Human 
Rights 
Award

Stockholm Human 
Rights Award instiftades 
2009 av International 
Bar Association (IBA), 
International Legal As-
sistance Consortium 

(ILAC) och Sveriges ad-
vokatsamfund. Utmär-
kelsen delas ut varje år 
till en person eller orga-
nisation som har gjort 
särskilt framstående in-

satser för att stödja de-
mokratisk utveckling och 
mänskliga rättigheter. 
2009 tilldelades priset 
Richard Goldstone. 2010 
gick det till Navi Pillay.

Den 29 november 2011 tog 
Aryeh Neier emot priset på 
sina egna och George Soros 

vägnar vid en ceremoni på Advokat-
samfundet i Stockholm. Ett 60-tal in-
bjudna gäster från bland annat diplo-
matkåren, domstolarna, advokatkåren 
och universiteten deltog vid priscere-
monin. Advokat Christian Åhlund, ge-
neralsekreterare för International Le-
gal Assistance Consortium (ILAC), 
riktade sig särskilt till Neier:

– Er livslånga hängivenhet till ett ban-
brytande arbete för mänskliga rättighe-
ter gör er enastående väl lämpad att ta 
emot utmärkelsen.

Mark Ellis, executive director för In-
ternational Bar Association, reflektera-
de:

– I alla världens hörn i dag märker 
man den inverkan och den framgång 
som Open Society har haft på kort tid, 
och det beror på det ledarskap som 
George Soros och Aryeh Neier har utö-
vat.

Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg framhöll pristagar-
nas roll som globala ledare i arbetet för 
att göra regeringar öppna och ansvars-
skyldiga gentemot medborgarna.

I sin föreläsning talade Aryeh Neier 
om människorättsrörelsen som en fak-
tor i världshändelserna. Neier beskrev 
hur människorättsrörelsen påverkade 
världshändelserna i skuggan av kalla 
kriget och hur utvecklingen fortsatte 
under 1970- till 1990-talen med stora 
förändringar i Latinamerika, Asien, Syd-
afrika och i Sovjetblocket. Han menade 
att människorättsrörelsen fortfarande 
är en faktor i världshändelserna. n

Stockholm Human Rights 
Award för 2011 tilldelades Open 
Society Foundations grundare 
George Soros och dess presi-
dent Aryeh Neier.

Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar i Stockholm.
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Utbildning

Den 13–14 oktober var det premiär för Advokatdagarna på Grand 
Hôtel i Stockholm.
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Utbildning

Som en jämförelse hanterade kursav-
delningen 2011 mer än dubbelt så 
många kursdeltagare som 2007, och  
30 procent fler än 2009. Till det bidrog 
premiären av Advokatdagarna i okto-
ber, som samlade nära 500 deltagare 
från hela landet, liksom den årliga Ra-
kelkonferensen för kvinnliga jurister i 
april, som lockade över 200 deltagare. 
Men även antalet jurister på förbere-
dande advokatkurser och examina har 
ökat kraftigt under senare år – en trend 
som tog fart med införandet av det så 
kallade treårskravet den 1 januari 2011. 
Antalet examinander på advokatexa-
men var rekordstort: 570 personer gick 
under året upp på den obligatoriska 
examen. 

Advokatdagarna
Den 13–14 oktober var det premiär för 
Advokatdagarna på Grand Hôtel i 
Stockholm. Konferensen fick ett myck-
et positivt mottagande. Ambitionen var 
att skapa en ny attraktiv mötesplats för 
landets alla advokater och biträdande 
jurister, med en blandning av kunskap, 
umgänge och fest. I utvärderingen som 
följde gav deltagarna konferensen hel-
hetsbetyget 5,3 på en 6-gradig skala. 
Man uppskattade det breda utbudet 
med 32 seminarier inom sju ämnesom-
råden: Arbitration & Litigation, Affärs-
juridik, Obestånd, Humanjuridik, Rule 
of Law, Advokatverksamhet och Offent-
lig rätt. Likaså uppskattades möjlighe-
ten att träffa och umgås med kolleger 
från hela landet under de två dagarna. 
Den positiva responsen gjorde att det 
snabbt stod klart att det blir en uppfölj-
ning den 8–9 november 2012, även den-
na gång på Grand Hôtel i Stockholm. 

Advokatkurser och examen
Införandet av det så kallade treårskra-
vet (minst tre års juridisk yrkeserfaren-
het mot tidigare fem år) för inträde i 

Advokatsamfundet, som trädde i kraft 
den 1 januari 2011, fortsatte under året 
att bidra till ett stort antal deltagare på 
advokatkurser och advokatexamen. På 
advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog 
1 823 (1 013 kvinnor och 810 män) jäm-
fört med 1 874 (965 kvinnor och 909 
män) under 2010. 

Advokatsamfundets obligatoriska 
advokatutbildning är uppdelad i tre 
delkurser på vardera två och en halv 
dag. Ett 50-tal mycket duktiga kursle-
dare och gästföreläsare – advokater, do-
mare, chefsjurister och andra experter 
– vägleder de blivande advokaterna ge-
nom de tre kurserna. 

Delkurs 1 behandlar advokatyrkets 
kärnvärden och advokatetik i ljuset av 
Advokatsamfundets Vägledande regler 
om god advokatsed. Delkurs 2 är upp-
delad i Förhandlingsträning, Förhand-
ling i domstol och Mediehantering. Del-
kurs 3 behandlar Konstitutionell rätt 
och advokatens roll i rättssamhället; 
Riskhantering, rådgivaransvaret och 
advokatförsäkringar samt Yrkesfrågor 
och penningtvättsregleringen.

Därtill ingår kvällsföreläsningar om 
Försvarsadvokatens uppdrag, Kulturell 
förståelse, Effektiv presentation samt 
Inköp av advokattjänster. 

De tre advokatkurserna leder fram 
till en muntlig examen, som framför 
allt prövar examinandens förmåga att 
hantera olika rådgivningssituationer 
och advokatetiska frågor. Även vad gäl-
ler antalet examinander fortsatte ök-
ningen: 570 personer (289 kvinnor och 
281 män) gick upp på examen jämfört 
med 456 (218 kvinnor och 238 män) 
året innan. Av dessa 570 underkändes 
60 personer (27 kvinnor och 33 män). 
Två överklaganden avseende under-
känd examen behandlades av Advokat-
samfundets utbildningsnämnd, men 
utan att bedömningen ändrades.

Examinanderna ges tillfälle, precis 

som alla deltagare på Advokatsamfun-
dets utbildningar, att betygsätta olika 
delar. Det kan noteras att man regel-
mässigt ger över 5 i betyg (på en 6-gra-
dig skala) avseende frågor som bemö-
tande vid examenstillfället och själva 
examensförhöret.

Fortbildning
Advokatsamfundet genomförde drygt 
50 fortbildningskurser, seminarier och 
konferenser – varav 20 kostnadsfria – 
med sammanlagt 1 850 (mot förra årets 
1 400) deltagare. Många av kurserna 
genomfördes i Advokatsamfundets 
egen hörsal, inrymd i det Tryggerska 
husets ombyggda garage. Några exem-
pel: Advokatsamfundets ledarskaps-
program genomfördes för andra gång-
en, efter ett positivt mottagande, och 
blev fulltecknat. Programmet syftar till 
att stärka nyblivna chefer på advokat-
byrå i sin ledarroll och i förlängningen 
lyfta ledarskapet inom hela advokatkå-
ren. Intresset för Advokatsamfundets 
brottmålskurser ökade kraftigt, med 
två fullbokade grundkurser och en för-
djupningskurs som genomfördes i ut-
landet. Kursen Entertainment Law åter-
kom efter flera år och blev fulltecknad.

Kostnadsfria kurser
Satsningen på kostnadsfria kurser inom 
advokatetik, stresshantering och pen-
ningtvättslagen fortsatte under året. 
Sammanlagt genomfördes 20 kostnads-
fria kurser i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Sedan 2008 har en betydande 
del av advokatkåren kunnat ta del av 
Advokatsamfundets kostnadsfria kurs-
utbud inom en rad olika ämnen. För-
utom ovan nämnda kurser kan nämnas 
ledarskap, mentorskap och riskhante-
ring. Det har bidragit till en långsiktig 
kompetenshöjning inom advokatspeci-
fika ämnen, som inte erbjuds på andra 
håll. n

Ett bra år för 
utbildningsverksamheten

Jonas Olbe, 
utbildnings-
ansvarig.

2011 var ett rekordår för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, som aldrig 
tidigare haft så många deltagare: cirka 4 000 advokater och biträdande jurister 
deltog i samfundets kurser, konferenser och examinationer. 
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Juridiska biblioteket

Tidigare fanns främst litteratur inköpt 
från och med 1995 inlagd i katalogen, 
men nu är också en stor del av den äld-
re svenska juridiska litteraturen katalo-
giserad och sökbar. 

Bibliotekssystemet har också upp-
graderats och förberetts för utlån med 
självbetjäning. Webbkatalogen har fått 
ett lite annat utseende, men framför 
allt en del nya funktioner. Det kommer 
så småningom bli möjligt att låna och 
reservera via webben, något som har 
efterfrågats av låntagarna och som 
kommer ge bättre och smidigare låne-
hantering.

Även bibliotekets webbplats fick, lik-
som Advokatsamfundets övriga webb-
platser, ett ansiktslyft under året. Webb-
platsen har fått nytt utseende, men 
informationen sen tidigare är kvar. 

Har öppet dagligen
Biblioteket, som ligger i Advokatsam-

fundets lokaler, har öppet dagligen och 
besöktes under året av drygt 700 per-
soner. En ganska blygsam besökssiffra, 
som varit ungefär densamma under 
många år, men som uppvägs av alltfler 
e-post- och telefonförfrågningar. 

Advokater och biträdande jurister 
verksamma i Stockholm tillhör den 
största besöksgruppen, men även ju-
rister utanför Stockholm utnyttjar bib-
liotekets service.

Fler och fler studenter hittar också 
hit. Många kommer hit för att skriva 
sina uppsatser och uppskattar den lug-
na biblioteksmiljön. n

Biblioteket satsar och utvecklar

Information 
om bibliotekets 

tjänster och 
informations-

resurser finns på 
www.juridiska
biblioteket.se

www

Stiftelsens styrelse
Bibliotekets styrelse hade under året föl-
jande sammansättning: Gertrud Lennan-
der, ordförande, Catharina  Espmark, 
Johnny Herre, Göran Lambertz och Anne 
Ramberg.

Under året har en ordentlig satsning gjorts på att utveckla och förbättra bibliotekets katalog. 

Om biblioteket • Juridiskt fackbibliotek 
grundat 1935. Är sedan 
1963 en stiftelse som enligt 
stadgarna har till ändamål 
att främja rättsvetenskaplig 
forskning.
• Samlingarna omfattar ca 
60 000 volymer svensk och 
utländsk litteratur, tidskrif-
ter och offentligt tryck, med 

betoning på svensk och 
nordisk juridik. Flera rätts-
databaser finns, bland an-
dra Zeteo, norska Lovdata 
online och Westlaw Interna-
tional.
• Ligger i Advokatsamfun-
dets lokaler och håller öp-
pet varje vardag mellan 
08.30-17.00 för alla med 

juristexamen och för juridik-
studerande.
• Enligt statistiken hade bib-
liotekets webbplats 10 990 
besök, 723 personer besök-
te biblioteket och 934 böck-
er lånades ut. De ämnesom-
råden som lånades mest var 
avtalsrätt, associationsrätt, 
fastighetsrätt och process-

rätt. Bibliotekets webbkata-
log som ligger fritt tillgäng-
lig på nätet hade drygt 
1 000 besök /månad.
• På bibliotekets webbsida 
www.juridiskabiblioteket.se 
finns  mer information om 
bibliotekets tjänster och 
informationsresurser 
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Informationsarbetet

Under året 2011 uppmärksammade tid-
skriften Advokaten allt från nya arbets-
områden som life science till mer tradi-
tionella områden som då advokater 
åtar sig styrelseuppdrag. Tidskriften 
belyste även frågor som nämndemän-
nens vara eller icke vara och ekobrot-
tens utveckling. Flera av Advokatens 
fokusuppslag och reportage fick ett 
stort genomslag i andra medier och i 
rättsväsendet. Debattsidorna närmast 
glödde stundtals av bidragen från hän-
givna skribenter. I oktober arrangera-
des Advokatdagarna för första gången 
och de gavs stort utrymme i tidskriften 
nr 8 som blev den omfångsrikaste utgå-
van hittills.

ny webbplats
Under försommaren lanserades Advo-
katsamfundets nya webbplats och även 
de nya underliggande webbsidorna. Ett 
tydligt målgruppstänkande, större öp-
penhet och ökad användarvänlighet 
var ledorden för webbprojektet. Med 
lanseringen av den nya webbplatsen 
blev Advokatsamfundet och tidskriften 
Advokaten synligt i olika sociala medi-
er. Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Rambergs tankar går nu att 
följa på bloggen Anne Rambergs blogg. 
Det går även att läsa hennes inlägg på 
Twitter. 

Redaktionen deltog också i arbetet 
med att ta fram boken ”Regler om ad-
vokatetik” och ”Supplement till Advo-
katetik – en praxisgenomgång”.  n

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2011 årgång 77

Advokatkritik mot 
Sollentunahäktet 

Nordiska juristmötet
lockade många

Gästkrönikör David Gustafsson  
– en av årets journalistprisvinnare

Advokaten
”TV gör tokiga saker, men förvånansvärt få misstag.”

Eva Swartz är vd och koncernchef, månadens Hildarygäst

Fokus: Hatbrott

När lag 
och moral 

krockar

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 8 2011 årgång 77

De får Stockholm
Human Rights Award

Zurich tar över
försäkringarna

Justitierådet Stefan Lindskog 
skriver om god domarsed 

Advokaten
”I praktiken har man inte mycket nytta av nämndemännen. Nyttan uppväger 
inte kostnaden.” Lagman Magnus Widebeck

Succé för 
Advokatdagarna

Fokus: 
Nämndemännen 
ifrågasätts

Det lysande 
året 2011

Årets samtliga 
gästkrönikörer

1. Anders Wejryd, Svenska 
kyrkans ärkebiskop 
2. Clarence Crafoord, chef 
för Centrum för rättvisa
3. Kathrin Flossing, riks-
dagsdirektör

4. Anders Danielsson, 
Säkerhetspolischef
5. Hans Corell, ambassadör 
och tidigare undergeneral-
sekreterare och rättschef i 
FN

6. Bengt Göransson, tidiga-
re utbildningsminister och 
demokratiutredare
7. David Gustafsson, pro-
gramchef på Sveriges Radio

8. Stefan Lindskog, justitie-
råd
9. Karin Fagerholm, jurist 
på Rädda Barnen

Tidigare nummer 
av Advokaten 

finns att läsa på 
www.advokaten.se

www

Advokatens redaktion/samfundets 
informationsavdelning
Här görs och leds arbetet med att produ-
cera, driva och utveckla:
• Tidskriften Advokaten
•  Samfundets och tidskriftens webbplat-

ser
•  Cirkulär och andra utskick till samfun-

dets ledamöter
• Pressmeddelanden

• Bokproduktioner
•  Advokatsamfundets verksamhetsberät-

telse
• Riktade tematidningar och bilagor
• Broschyrer och informationsblad

Redaktionsråd
Anne Ramberg, Tom Knutson, André 
Andersson, Emma Seth, Jonas Tamm,
Ulrika Brandberg, Magnus Andersson

Tidskriften Advokaten 2011

2011 gick till historien som något av ett 
rekordår för tidskriften Advokaten. 
Rekordstora tidningar, rekordmycket  
annonser och inte minst vad som närmast 
kan beskrivas som ett fyrverkeri med in- 
sända debattartiklar. Dessutom lanserades 
Advokatsamfundets nya webbplats.

Tom Knutson,
chefredaktör 
och informations-
ansvarig.
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Ekonomi

Fortsatt sänkta avgifter

Jonas Hultgren, 
ekonomichef

2011 i sammanfattning
Koncernen omsatte under verksam-
hetsåret 103,9 Mkr, vilket motsvarar en 
ökning med 2,1 Mkr eller 2,1 procent 
jämfört med 2010. Årets resultat uppgår 
till 4,2 Mkr.

Årsavgifter och serviceersättningar 
utgjorde 71,2 procent av intäkterna (72,1 
procent). På grund av sänkningen av 
serviceersättningen minskade dessa 
intäkter med 0,6 Mkr. Antalet advoka-
ter ökade dock dramatiskt bland annat 
till följd av att tidkravet sänktes från fem 
till tre år. Detta innebar att intäkterna 
från årsavgifter till Advokatsamfundet 
ökade med 6,3 procent. Kursverksam-
hetens intäkter ökade också, med 1,5 
Mkr under 2011 och utgjorde 23,8 pro-
cent (22,9 procent) av de totala intäkter-
na. Annonsintäkter från tidskriften Ad-
vokaten utgjorde i likhet med 
föregående år 2,2 procent. Tidskriften 
mottog även detta år ett generöst bidrag 
från Gustaf och Calla Sandströms Min-
nesfond om 1,2 Mkr. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 
100,1 Mkr, vilket motsvarar en ökning 
med 4,2 Mkr eller 4,3 procent jämfört 
med 2010. Av dessa kan särskilt näm- 
nas kurskostnaderna, som ökade med 
2,0 Mkr, de samlade premierna i den 
obligatoriska ansvarsförsäkringen, som 

ökade med 1,5 Mkr och personalkostna-
derna, som ökade med 1,2 Mkr. 

Avsättningar till utbildning
SASAB, har i boksluten 2009, 2010 och 
2011 gjort avsättningar för kostnadsfria 
utbildningar, om sammanlagt drygt 5,6 
Mkr. Seminarierna ges företrädesvis i 
skadeförebyggande syfte inom etik och 
god advokatsed, stresshantering och 
effektivitet i advokatyrket, lagen om 
penningtvätt, drift av advokatbyrå och 
klientpsykologi. Under 2010 och 2011 
har för dessa utbildningar ianspråkta-
gits cirka 1,6 Mkr. 

Försäkringar
Länsförsäkringar har med gott resultat 
under flera år varit försäkringsgivare för 
såväl den obligatoriska ansvarsförsäk-
ringen inklusive förmögenhetsbrotts-
försäkringen, som tilläggsförsäkringen. 
Under 2011 beslöts att ånyo upphandla 
dessa försäkringar. Lägst premier er-
bjöd Zurich, som erhöll uppdraget i ett 
treårsavtal för åren 2012 – 2014 avseen-
de den obligatoriska försäkringen. Även 
tilläggsförsäkringen tillhandahålls un-
der 2012 av Zurich. 

Premier för Advokatsamfundets obli-
gatoriska ansvarsförsäkring och förmö-
genhetsbrottsförsäkring ingår i den ser-

viceersättning som omfattar samtliga 
verksamma ledamöter och biträdande 
jurister. Premien för åren 2009-2011 har 
uppgått till 7 000 kronor per jurist, vil-
ket motsvarar en sänkning med 2 800 
kronor eller 29 procent jämfört med 
premien 2008. Under åren 2012- 2014 
kommer premien för den obligatoriska 
ansvarsförsäkringen att uppgå till 4 600 
kronor per jurist och år. Det är en sänk-
ning med 2 400 kronor eller 34 procent 
jämfört med premien för perioden 
2009–2011. 

Avgifter
Advokatsamfundets fullmäktige beslu-
tar om avgifternas storlek. Huvuddelen 
av serviceersättningen avser premierna 
i den obligatoriska försäkringen.

Under året sänktes serviceersättning-
en med 500 kronor per advokat och 
biträdande jurist, från 8 800 kronor till 
8 300 kronor. För 2012 föreslås att servi-
ceersättningen ska sänkas ytterligare, 
med 2 100 kronor till 6 200 kronor. 
Dessutom föreslås att årsavgiften för 
verksamma advokater ska sänkas med 
200 kronor, från 4 400 kronor till 4 200 
kronor. Sedan 2007 har avgifterna sam-
mantaget sänkts från 14 900 kronor per 
individ till 10 400 kronor för 2012, vilket 
är en sänkning med över 30 procent. n

Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges 
Advokaters Service AB, SASAB har en god och stabil ekonomi. 
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Ekonomi

Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2011

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att

årets resultat   3 508
jämte balanserade vinstmedel 13 735
tillhopa 17 243

Av koncernens fria egna kapital 41 095 föreslås 0 bli överfört till bundna reserver

 KONCERNEN ADVOKATSAMFUNDET

 2011-12-31	 2010-12-31	 2011-12-31	 2010-12-31

 Tillgångar
 Anläggningstillgångar 19 852 20 868 18 109 18 758
 Omsättningstillgångar 41 791 37 664 7 948 5 024
 Summa tillgångar 61 643 58 532 26 057 23 782

 Eget kapital och skulder
	 Eget	kapital
  Bundet eget kapital 5 786 5 367 5 408 5 408

    Balanserad vinst 36 883 32 504 13 735 11 594
    Årets resultat 4 212 4 798 3 508 2 141

 Summa eget kapital 46 881 42 669 22 651 19 143

 Avsättningar 5 924 4 873 – –
 Kortfristiga skulder 8 838 10 990 3 406 4 639
 Summa eget kapital och skulder 61 643 58 532 26 057 23 782

 Ställda säkerheter inga inga inga inga
 Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Balansräkning

Resultaträkning KONCERNEN ADVOKATSAMFUNDET

 2011-01-01	–	 2010-01-01	–	 2011-01-01	–	 2010-01-01	–
	 2011-12-31	 2010-12-31	 2011-12-31	 2010-12-31

 Intäkter 103 916 101 767 26 270 24 674

 Externa kostnader 74 625 71 837 9 229 9 666
 Personalkostnader 22 801 21 630 13 065 12 251
 Avskrivningar 1 016 1 007 649 649
 Avsättning utbildning 1 700 1 500 – –
 Summa rörelsens kostnader 100 142 95 974 22 943 22 566

 Rörelseresultat 3 774 5 793 3 327 2 108

 Finansiella poster 784 54 181 33
 Skatt –346 –1 049 – 0

 Årets resultat  4 212 4 798 3 508 2 141

Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga
advokater och biträdande jurister senast den 15 mars 2012.
(Alla belopp i tkr)  

Fördelning 
kostnader 2011
n Personalkostnader 
n Kontorskostnader
n Rese- o. sammanträdeskostnader
n Kurskostnader
n Tidskriften
n Obligatoriska försäkringar
n Fastigheten
n Avsättning utbildning
n Avskrivningar
n Övriga kostnader

Fördelning 
intäkter 2011
n Årsavgifter
n Serviceersättningar
n Kursintäkter
n Tidskriften
n Övriga intäkter

Årsavgifter 20 %
Serviceersättningar  52 %
Kursintäkter 24 %
Tidskriften 2 %
Övriga intäkter 3 %

52 %

20 %

24 %

2 %
3 %

Årsavgifter 20 %
Serviceersättningar  52 %
Kursintäkter 24 %
Tidskriften 2 %
Övriga intäkter 3 %

23 %

37 %

22 %

5 %

3 %

1 %

3 %

2 %

2 %
2 %
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upphört, utlämna handlingar i ärendet till klienten har 
besvarats av styrelsen för Sveriges advokatsamfund i ett 
vägledande uttalande av den 17 mars 1995. Den omständig-
heten att advokatens uppdrag har omfattat mer än en 
klient påverkar inte advokatens skyldigheter enligt detta 
uttalande. Inom ramen för ett pågående gemensamt upp-
drag har advokaten, såvitt annat inte gemensamt överens-
kommits, en skyldighet att på begäran från någon av klien-
terna lämna ut samtliga handlingar oavsett från vem 
handlingarna härrör. Detta gäller även sedan uppdraget 
upphört. Skyldigheten innefattar även elektroniskt sparade 
dokument och gäller oberoende av om någon av klienterna 
motsätter sig detta. 
 Cirkulär nr 5/2011

Fråga har uppkommit om det är förenligt med god advokat-
sed att advokat som företräder klient hos JK i ärende angåen-
de anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihets-
berövanden m.m. och som endast tillerkänns del av yrkad 
ersättning för arbete, kan begära ersättning av klienten ut  
över den ersättning som JK fastställer. 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sam-
manträde den 26 augusti 2011 antagit följande vägledande 
uttalande. 

Enligt 4.1.1 VRGA ska det arvode som en advokat debiterar 
vara skäligt. Av 4.1.4 VRGA framgår att en advokat i anslut-
ning till att uppdraget antas ska ange principerna för sin debi-
tering samt upplysa klienten om vilka faktureringsrutiner 
som advokaten avser att tillämpa. I 4.4 VRGA finns regler om 
finansiering av uppdraget. I vissa fall finns begränsningar för 

Vägledande uttalande angående advokaters skyldighet att 

lämna ut handlingar i ärendet till klient m.m. 

Vägledande uttalande angående ersättning för uppdrag.  

Vägledande uttalanden från 2011

advokats möjlighet att finansiera uppdrag. Av 4.4.2 VRGA 
framgår att en advokat som utför arbete som omfattas av 
uppdrag som offentlig försvarare, biträde enligt rättshjälpsla-
gen eller annat rättsligt biträde inte får förbehålla sig eller ta 
emot arvode eller annan ersättning av klienten eller annan 
utöver den ersättning som fastställs av vederbörande myn-
dighet, om annat inte följer av lag. Enligt kommentaren om-
fattar bestämmelsen alla typer av förordnanden som rättsligt 
biträde. 

Advokats uppdrag som ombud för klient i ärende angåen-
de anspråk på ersättning vid frihetsberövande utgör inte 
uppdrag som rättsligt biträde och är därför inte ett sådant 
uppdrag där möjligheten att yrka ersättning för arvode är be-
gränsat. Om JK endast tillerkänner advokaten del av yrkad 
ersättning för arbete står det därför advokaten fritt att inom 
ramen för skäligt arvode begära ersättning av klienten utöver 
den ersättning som JK har fastställt. Någon skyldighet för ad-
vokaten att yrka ersättning enligt timkostnadsnormen före-
ligger därför inte heller i denna typ av ärende. 

Cirkulär nr 21/2011

Fråga har uppkommit om advokat enligt god advokatsed är 
skyldig att, sedan ett gemensamt uppdrag för två klienter 
upphört, till en av klienterna utlämna samtliga handlingar i 
ärendet oavsett från vem handlingarna härrör. 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sam-
manträde den 28 januari 2011 antagit följande vägledande 
uttalande. 

Frågan om advokats skyldighet att, sedan ett uppdrag 

1

2

Vägledande uttalanden är Advokatsamfundets styrelses vägledning 
i vad som är god advokatsed. Styrelsen gör uttalanden i frågor som är 
principiellt viktiga för advokatkåren.
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Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 103 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 
2011. Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, 
under rubriken Remissvar.

R-2011/1720  Direktivförslag om ändringar av det s.k. öppenhetsdirektivet 
(2004/109/EG)

R-2011/1723  Försenad årsredovisning och bokföringsbrott

R-2011/1469  Tillval och frånval i hyresrätt 

R-2011/1538  Europeiska kommissionens förslag (KOM (2011) 594) till rå-
dets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finan-
siella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG

R-2011/1502  Domarnomineringar till internationella domstolar 
(Ds	2011:26)

R-2011/1486  Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet

R-2011/1438  Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas – vissa ge-
nomförande-åtgärder

R-2011/1391  Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placerings-
riktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstru-
ment i försäkringsföretag och pensionsstiftelser

R-2011/1080  Vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier 
(Ds	2011:21)

R-2011/1212  EU:s gränskodex (Ds	2011:28)

R-2011/1272  Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

R-2011/1374  Europeiska kommissionens förslag till direktiv om rätt till till-
gång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att 
kommunicera vid frihetsberövande

R-2011/1106  Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för 
barnets skull (SOU	2011:51)

R-2011/1196  Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU	2011:40)

R-2011/1430  En fjärde migrationsdomstol 

R-2011/1026  En reformerad domstolslagstiftning (SOU	2011:42)

R-2011/1027  Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. 
(SOU	2011:45)

R-2011/0962  En ny upphovsrättslag (SOU	2011:32)

R-2011/0479  Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och 
strålskyddsområdet (SOU	2011:18)

R-2011/1192  Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande 
avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställ-
ningsskyddslagen (Ds	2011:22)

R-2011/1222  Kunskap på djupet – Kunskapsunderlag för havsplanering 
(SOU	2011:56)

R-2011/1001  En samlad ekobrottsbekämpning (SOU	2011:47)

R-2011/1105  Utökat polissamarbete i Norden och EU (SOU	2011:25)

R-2011/1047  Ny instansordning för va-målen (SOU	2011:53)

R-2011/0901  Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över för-
orenade områden

R-2011/1194  Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds	2011:24)

R-2011/1104  Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU	2011:3)

R-2011/1035  Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlems-
stater (Ds	2011:15)

R-2011/1193  Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd för institut för 
elektroniska pengar och registrerade utgivare

R-2011/0813  Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick 
(SOU	2011:28)

R-2011/0854  Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra 
frågor (SOU	2011:43)

R-2011/0750  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM(2011) 121 
slutlig

R-2011/1195  Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patent-
domstol

R-2011/0929  Kustbevakningsdatalag (Ds	2011:16)

R-2011/1066  Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga 
tvångsmedel

R-2011/0992  Utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar 
och beslut

R-2011/0836  Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samar-
bete (SOU	2011:20)

R-2011/0842  Framställning om ändringar i rättegångsbalken

R-2011/1000  Kommissionens förslag till direktiv om s.k. orphan works 
(KOM(2011) 289 slutlig)

R-2011/1079  Grönbok från Europeiska kommissionen avseende direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer 

R-2011/1020  Europeiska kommissionens förslag till ny förordning angåen-
de tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa imma-
teriella rättigheter

R-2011/1019  Kronofogdemyndighetens hemställan om ändringar i lagen 
(1997:484) om dröjsmålsavgift

R-2011/0984  Skatteverkets promemoria Deklarationsombud vid fastig-
hetstaxering

R-2011/0983  Uppdatering av Datainspektionens allmänna råd om tillämp-
ning av inkassolagen och DIFS 1989:1

R-2011/0126  En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU	2010:90)

R-2011/0681  Ändrade sanktionsbestämmelser på grund av nya EU-regler 
på kemikalieområdet
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R-2011/0982  Förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade di-
rektiv om miniminormer för mottagande av asylsökande 
(mottagandedirektivet)

R-2011/0985  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mini-
minormer för medlemsstaternas förfaranden för att bevilja 
eller återkalla internationellt skydd (asylprocedurdirektivet)

R-2011/0759  Förhandlingar om förslag till rådets förordning om interna-
tionella makars förmögenhetsförhållanden och förslag till 
rådets förordning om internationella registrerade partners 
förmögenhetsförhållanden

R-2011/0601  Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds	
2011:10)

R-2011/0569  Särskilda spaningsmetoder (SOU	2010:103)

R-2011/0612  Skadestånd och Europakonventionen (SOU	2010:87)

R-2011/0696  Bolagsverkets förslag till ändringar i aktiebolagslagen, 
aktiebolagsförordningen och förordningen om ekonomiska 
föreningar

R-2011/0632  Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? (SOU	2011:16)

R-2011/0786  Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med in-
drivning m.m.

R-2011/0549  Förvar (SOU	2011:17)

R-2011/0610  Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

R-2011/0711  Förslag till ändringar i riksåklagarens riktlinjer för beräkning-
en av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande

R-2011/0744  Förtur för ”gröna” patentansökningar?

R-2011/0715  Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade 
samarbetet avseende det enhetliga patentskyddet och dess 
översättningsarrangemang

R-2011/0679  Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

R-2011/0419  Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av 
övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården 
(SOU	2011:9)

R-2011/0264  Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds	2011:5)

R-2011/0413  Koncentration av miljöprövningsdelegationerna

R-2010/1903  Folkrätten i väpnad konflikt (SOU	2010:72)

R-2011/0529  Slopade Lundinregler m.m. 

R-2011/0481  Sekretess för finansiella företag (Ds	2011:7)

R-2011/0154  Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU	2011:5)

R-2011/0671  Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsor-
der. Kompl. (Ds	2010:26)

R-2011/0158  Olovlig fotografering (Ds	2011:1)

R-2011/0615  Enklare avbetalningsköp (Ds	2011:11)

R-2011/0611  Rätt att bära namn som förvärvats i en annan stat inom EES

R-2011/0634  Europeiska kommissionens grönbok om bolagsstyrning i EU

R-2011/0159  En ny reglering för beskattning av lån

R-2010/1882  En ny biobankslag (SOU	2010:81)

R-2011/0191  Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229)

R-2011/0412  Förslag till ändrade värdepappersföreskrifter

R-2010/1777  Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU	2010:70)

R-2011/0045  Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet av-
seende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa 
tvister (Ds	2010:48)

R-2010/1866  Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU	2010:91)

R-2011/0238  Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig 
upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphand-
lingsmarknad

R-2010/1776  Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad be-
skattning av kapitalförsäkring

R-2010/1856  Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag 
(SOU	2010:2)

R-2010/1892  Grönbok om mervärdesskattens framtid – Ett enklare, stabi-
lare och mera effektivt mervärdesskattesystem, KOM (2010) 
695 slutlig

R-2011/0153  Europeiska kommissionens grönbok om fri rörlighet för offi-
ciella handlingar och erkännande av handlingar angående 
civilstånd

R-2011/0182  Förslag till ändrade fondföreskrifter 

R-2010/1729  Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag 
(SOU	2010:71)

R-2011/0239  Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna 
för prövning av häktningsfrågor m.m.

R-2011/0240  Utkast till proposition Förkortad lagrådsperiod

R-2011/0226  Skatteverkets promemoria Allmänna ombudets ansökan om 
förhandsbesked vid överklagande

R-2011/0228  Ägarprövning i fondbolag

R-2010/1719  Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastig-
hetsregistret (Ds	2010:43)

R-2010/1728  Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande, Ny yttrandefri-
hetsgrundlag? (SOU	2010:68)

R-2010/1851  Förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter om vill-
kor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksam-
het (RNFS 2001:2)

R-2010/1499  Försäljning av utmätt lös egendom – KFM Rapport 2010:3

R-2011/0128  Samrådsdokument från Europeiska kommissionen avseende 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

R-2011/0160  Utdrag ur utkast till lagrådsremiss Moderniserade regler för 
avvecklingssystem och finansiella säkerheter (kompletteran-
de remissförfarande)

R-2010/1868  Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd 
med anledning av bl.a. införandet av en ny försäkringsrörel-
selag

R-2010/1778  Kompletterande förslag till ändrade regler för investerings-
fonder och deras delägare

R-2010/1656  Medling i vissa privaträttsliga tvister	(Ds	2010:39)

R-2010/1509  Fondverksamhet över gränserna (SOU	2010:78)

R-2010/1446  Ändringar i fusions- och delningsdirektiven – förslag till ge-
nomförandeåtgärder (Ds	2010:32)

R-2010/1257  Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i dom-
stol (SOU	2010:44)

R-2010/1560  Nedskräpning – förslag till ändring i miljöbalken 
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Avdelningar

  Södra avdelningen
 Ordförande Göran Hellberg
 Vice ordförande Magnus Lindsten 
 Ledamöter Johan Granehult, Kenneth Strömbeck, 
  Pär Broomé, Ebba Walberg Snygg, Karin Amédro
 Suppleanter Pär Andersson, Lars O Modéer, Alf Lindskog, 
  Eva Jensen (sekreterare), Sofia Olsson
 Sekreterare Eva Jensen (suppleant)

  Västra avdelningen
 Ordförande Fredrik Andersson
 Vice ordförande Catharina Wikloff
 Ledamöter Per Jadelind, Christoffer Gramming, Peter Eklund, 
  Olof Jisland, Lars Hallkvist, Lars Söderlund
 Suppleanter Anna Heurlin, Åsa Erlandsson, Henrik Gallus
 Sekreterare Jörgen Larsson 

  Mellersta avdelningen
 Ordförande Robert Wikström
 Vice ordförande Andreas Hahn
 Ledamöter Per Gisslén, Ralf Lyxell, Amanda Hikes
 Suppleanter Anders Wallin, Anna Ling, Johanna Näslund 
  (sekreterare), Ulrika Åsåker, Lars Gombrii, 
  Stefan Liliebäck Olsson 
 Sekreterare Johanna Näslund (suppleant)

  Stockholmsavdelningen
 Ordförande Sara Mindus
 Vice ordförande Lars Johansson
 Ledamöter Carl Svernlöv, Ulrika Forsberg, Kristoffer Ribbing, 
  Johannes Lundblad, Christina Malm
 Suppleanter Mattias Göransson, Christel Rockström, 
  Pamela Lannerheim Angergård
 Sekreterare Emma Berglund
  
  Östra avdelningen
 Ordförande Bo Nilsson
 Vice ordförande Claes G Hansson
 Ledamöter Marie-Louise Landberg, Helena Karlsson, 
  Inger Brännström
 Suppleanter Marie Gerrevall, Hans Ahlstedt,
  Carl Tauson
 Sekreterare Henrik Snellman

  Norra avdelningen
 Ordförande Jan Heilborn
 Vice ordförande  Andreas Victor (sekreterare)
 Ledamöter Hans Andersson, Petter Hetta, Annica Ullsten, 
  Tomas Krokström
 Suppleanter  Magnus Müchler, Catharina Ytterbom Schönfeldt, 

Gustav Andersson
 Sekreterare Andreas Victor (vice ordförande)

  Utlandsavdelningen
 Ordförande Karl Woschnagg
 Vice ordförande Karolina Ullman
 Ledamöter Peter Dahlén, Artur Swirtun, Pontus Lindfelt, 
  Christina Griebeler (sekreterare), Massimo 
  Caiazza, Fredrik Svensson
 Sekreterare Christina Griebeler (ledamot)

Avdelningar av 
Sveriges advokatsamfund
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Kollegier

Kollegiernas styrelser
Försvararkollegiet Stockholm 
(Föreningen	har	varit	vilande	under	2011)
Claes Borgström
Ghita Hadding-Wiberg
Ewa Lilliesköld
Peter Mutvei

Försvararkollegiet Göteborg
Göran Insulán, ordförande
Lars Halldin
Ulrik Smedberg
Jonas Lundberg
Christian Olsen
Hans Potila Strömsnes
Nan Salén

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

Försvararkollegiet i Nordvästra Skåne
Johan Sederholm, ordförande
Stefan Rosell, sekreterare 
ledamöterna Ulf Juhlin och Håkan Sunnerholm 

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

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande, för programrådet
Cecilia Runesson
Kristina Bengtsson
Lars Hurtig
David Massi

REKON Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet 
Odd Swarting, ordförande
Ellinor Rettig, sekreterare
Styrelseledamöter: Peter Thoms, Fredrik Tengström, Arne 
Rohdin, Olof Riesenfeld, Hans Elliot, Bengt Stridh, Peter Rader, 
Lars Ehrstedt, Magnus Nedstrand, Bertil Wingqvist, Peter 
Bengtsson, Lars Ederwall och Hans Andersson.
Suppleanter: Annica Ullsten, Håkan Wendesten, Anders Lund-
berg, Göran Svenvall, Per Swahn, Tuomas Heinonen, Peter 
Rimo, Lars-Henrik Andersson, Staffan Fjellström, Anders Nor-
man, Lars Hallkvist, Mats Bäck och Jonas Bergh.
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Kansli

Advokatsamfundets kansli
 Generalsekreterare Advokat Anne Ramberg
 Assistent Kät Berglund
 Chefsjurist Advokat Maria Billing
 Stf. chefsjurist Johan Sangborn
 Stf. chefsjurist Heléne Lövung
 Handläggare Jur. kand. Jessica Ambruson
  Jur. kand. Therese Engkvist
  Jur. kand. Sini Lindqvist
  Jur. kand. Andreas Puhasmägi
  Jur. kand. Sofia Rahm
  Jur. kand. Katarina Rosén
 Ekonomichef Jonas Hultgren
 Ekonomiassistenter Annika Frank
  Marika Nordén 
  Ulrika Viberg – tjänstledig
 Registrator och ansvarig för medlemsregistret Lena Weidling
 Registrator Linda Yhr
 Sekreterare Heléne Dahlqvist
  Marianne Granér
  Christina Mattsson
 Teknik- och fastighetsservice Stefan Westlund
  Daniel Svensson
 Receptionist Irma Lahtinen
 Utbildningsansvarig Jonas Olbe
 Kursadministratörer Maria Staiger Olsson 
  Lisen Bohman 
  Malin Plahn
 Husfru Lisen Hagberg

  Tidskriften Advokaten 
  – webbredaktion och information
 Chefredaktör och informationsansvarig Tom Knutson
 Webbansvarig och journalist Ulrika Brandberg
 Webbredaktör och journalist Magnus Andersson

  Juridiska biblioteket
 Bibliotekarie Bitte Wölkert
     
  (Februari 2012)
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Beräkningsmodell för
timkostnad ses över

Rakel lockade
och inspirerade 

Anders Danielsson om Säpos
svåra arbete och prioriteringar

Advokaten
”Gradera inte ner ditt arbete för det gör inte dina manliga kolleger.”

Justitierådet och Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius

Fokus: Styrelseuppdrag

Advokater 
i bolagsstyrelser
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Prutning i hedersmål
upprör advokaterna

Advokatsamfundets
regelsamling i ny upplaga

Gästkrönikör 
Bengt Göransson

Advokaten
”Någon måste visa att man vill och vågar!”

Stefan Lindskog, justitieråd/ordförande på avdelning i HD

Fokus: Medling vid brott

En väg till 
upprättelse
för unga
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Advokatsamfundets
nya webbplats

Kaliber får 
journalistpris

Hans Corell ställer frågan om det
var lagligt att döda Osama bin Laden

Advokaten
”Det är märkligt hur mycket ett litet snällt land kan råka ut för.”

Tomas Lindstrand, chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål

Fokus: Juristutbildningen

Så utbildas 
framtidens advokater
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Advokatkritik mot 
Sollentunahäktet 

Nordiska juristmötet
lockade många

Gästkrönikör David Gustafsson  
– en av årets journalistprisvinnare

Advokaten
”TV gör tokiga saker, men förvånansvärt få misstag.”

Eva Swartz är vd och koncernchef, månadens Hildarygäst

Fokus: Hatbrott

När lag 
och moral 

krockar
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Elisabet Fura
blir ny chefs-JO

Mänskliga rättighets-
dagarna 2011

Rädda Barnens jurist om
barnkonventionens betydelse

Advokaten
”Sedan första gången jag besökte ett flyktingläger har flyktingfrågan aldrig 
lämnat mig.”  Barbara Hendricks, goodwillambassadör för UNHCR

Fokus:

Kvinnor som 
begår brott 
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De får Stockholm
Human Rights Award

Zurich tar över
försäkringarna

Justitierådet Stefan Lindskog 
skriver om god domarsed 

Advokaten
”I praktiken har man inte mycket nytta av nämndemännen. Nyttan uppväger 
inte kostnaden.” Lagman Magnus Widebeck

Succé för 
Advokatdagarna

Fokus: 
Nämndemännen 
ifrågasätts

48770 Advokaten 8-2011.indd   1 2011-11-02   15.20

tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 1 2011 årgång 77

Fokus: Komplex juridik 
i life sciences-branschen

Allt färre anmälningar 
till disciplinnämnden

Ärkebiskop Anders Wejryd om
lydnad mot människor och Gud

Advokaten
”Advokatkåren är en stor potentiell rekryteringsbas för domare.”
 Ragnar Palmkvist, ny kanslichef på Domarnämnden

Stockholm Human Rights Award

Navi Pillay prisad 
för sina insatser
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Digitala bevis
allt viktigare

Brett perspektiv
på asylprocessen

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
om att arbeta i demokratins tjänst

Advokaten
”Nu får vi ganska elakartad kritik från olika håll och Europadomstolen blir 
påhoppad.” Elisabet Fura, Sveriges domare i Europadomstolen

Fokus: Målsägandebiträden

En värdefull 
framgångssaga 
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Säkerhetspolisens 
svåra utmaningar

Så påverkar korruptionen 
dagens samhälle

Clarence Crafoord om 
en dynamisk utveckling

Advokaten
 ”Vi har en gigantisk styrka. Vi läcker aldrig.”
 Anders Danielsson, chef för Säkerhetspolisen

Fokus: Ekobrott

Svårt att fälla 
ekobrottslingar 
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