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I denna bilaga, som följer med tidskriften Advokaten, informeras 
om Advokatsamfundets verksamhet 2009. Bilagan är en  
modernisering av Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 
för att göra den mer överskådlig och lättläst. När det gäller de 
fullständiga årsredovisningarna för Advokatsamfundet, Sveriges 
Advokaters Serviceaktiebolag samt stiftelserna och fonderna 
skickas dessa ut till samfundets ledamöter som cirkulär, och  
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Generalsekreteraren har ordet

upprepade brott mot kravet finns anledning att förmoda 
att påföljden i vart fall kommer att bli varning. Det kan 
vara intressant att notera att norska advokater drabbas av 
en straffavgift på närmare 30 000 norska kronor om de 
inte uppfyllt utbildningskravet. Även i Danmark vidtar man 
disciplinära åtgärder mot icke-uppfyllelse av vidareutbild-
ningskravet för advokater.

Utbildning och fortbildning är ett viktigt och fram-
gångsrikt instrument för att förhindra skador och men för 
klienten samt för att undvika att det etiska regelverket inte 
efterlevs. Det syns nämligen tydligt på anmälningsfrekven-
sen att den, trots en stor tillväxt av verksamma biträdande 
jurister och advokater, relativt sett hela tiden sjunker. Till 
detta kommer att det ser ut som om det är en underrepre-
sentation av yngre när det gäller såväl anmälningar som 
fällningar. Det är vår övertygelse att det bland annat har 
sin förklaring i den numera välförankrade advokatexamen.

Vi har generellt en mycket hög kvalitet inom den  
svenska advokatkåren. Kraven för att bli svensk advokat  
är bland de hårdaste, om inte de hårdaste, i hela Europa.  
i den mycket tydliga utvecklingen att harmonisera utbild-
ningar och att acceptera varandras respektive utbildningar 
kommer också krav på harmonisering av inträdeskraven 
till advokatyrket. Styrelsen har därför tagit initiativ för att 
sänka kravet på fem års kvalificerad juridisk praktisk verk-
samhet till tre år. De närmare bevekelsegrunderna liksom 
detaljerna i förslaget finns redovisat i en promemoria som 
skickats ut till samtliga advokater och biträdande jurister. 
Den föreslagna förändringen ska diskuteras på avdelning-
arnas årsmöten för att kunna beslutas på fullmäktige och 
avses träda i kraft den 1 januari 2011. Det är min förhopp-
ning att också de som av ohejdad vana brukar motsätta sig 

Ett år präglat av kris och utveckling
Det gångna året kännetecknades främst av en världs-
omspännande finansiell kris. Krisen drabbade också 
Sverige och svenska advokater. Den slog hårdast mot de 
advokatbyråer som fokuserat på företagsöverlåtelser och 
därmed sammanhängande tjänster. För övriga advokat-
byråer måste man nog konstatera att de kom undan med 
blotta förskräckelsen. i en internationell jämförelse har 
Sverige och de svenska advokaterna klarat sig mycket bra. 
Det finns emellertid långsiktiga lärdomar att dra, särskilt 
när det gäller de större advokatbyråernas inriktning, ma-
nagement och lönsamhet.

Vi har under året arbetat hårt med att öka och vidareut-
veckla Advokatsamfundets utbildning och fortbildning. Vi 
har tillhandahållit fler och bättre utbildningar än någonsin 
tidigare. Flera tusen advokater och biträdande jurister 
har under året gått Advokatsamfundets kurser, såväl de 
obligatoriska som de frivilliga. Advokatsamfundet har 
också tillhandahållit ett stort antal gratisutbildningar med 
inriktning på etik, penningtvättslagstiftning, riskhantering, 
management av advokatbyråer samt stress- och klienthan-
tering. Jag gläds åt att vi kan använda vår nya hörsal i vårt 
fantastiska hus till många av de seminarier och kurser som 
Advokatsamfundet erbjuder. 

Utbildning och fortbildning är en investering i kunskap, 
professionalism och etik. Därför höjde vi förra året det 
obligatoriska kravet på efterutbildning för alla advokater 
från 15 till 18 timmar. Det är förvånande och djupt alarme-
rande att vissa inte förmår att leva upp till detta krav. Det 
är ännu mer häpnadsväckande att vissa advokater inte 
tycks vilja utbilda sig. Vi följer med stor noggrannhet advo-
katernas redovisning av sitt utbildningskrav och hänskjuter 
åsidosatt utbildning till disciplinnämnden. i normalfallet 
föranleder ej uppfyllt utbildningskrav en erinran. Vid 

ANNE
RAMBERG
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Ett år präglat av kris och utveckling
förändringar, denna gång betänker att det ligger i svenska 
advokaters intresse att vara konkurrenskraftiga. Det inne-
bär att i en europeisk jämförelse inte uppställa oproportio-
nerligt höga krav på inträde i samfundet. Särskilt mot bak-
grund av att en spansk eller isländsk advokat utan någon 
praktisk juridisk erfarenhet kan vinna omedelbart inträde 
efter en kortare kompletterande utbildning, och en norsk 
advokat med endast två års praktisk erfarenhet kan bli 
svensk advokat utan särskild utbildning. Dessa stora skill-
nader drabbar de yngre svenska juristerna, såväl nationellt 
som internationellt. Flera andra skäl för en förändring 
finns också. Risken för att kvaliteten inom den svenska ad-
vokatkåren sjunker vid ett treårskrav är enligt min mening 
betydligt överdriven, särskilt som inga förändringar av 
lämplighetsbedömningen görs. Hög etik kan upprätthållas 
på andra sätt än genom krav på lång verksamhetstid.

Under året har styrelsen också beslutat att öka den proak-
tiva tillsynen av advokaterna. Detta är bland annat en direkt 
följd av penningtvättsregleringen, som ålägger Advokat-
samfundet en mer aktiv tillsyn i fråga om regelefterlevnad. 
i själva verket kommer den proaktiva tillsynen emellertid 
inte att innebära några stora förändringar i förhållande till 
vad som gäller nu. Jag tar redan i dag inte sällan initiativ och 
tillskriver ledamöter där det finns fog att anta att brott mot 
det etiska regelverket föreligger. Det är vad vi kommer att 
göra i fortsättningen också. möjligen kommer vi redan i år 
att bjuda in oss på besök till olika advokatbyråer, för att på 
plats närmare se hur advokatbyråns system och administra-
tion fungerar när det till exempel gäller klientmedel, rutiner 
enligt penningtvättslagstiftningen samt utbildningskravet.

Året avslutades med att tjänstedirektivet implementera-
des i svensk lag. Det innebär vissa förändringar för svenska 
advokater, främst av informationskaraktär. 

”Vi har under året arbetat hårt med att öka och  
vidareutveckla Advokatsamfundets utbildning och 
fortbildning. Vi har tillhandahållit fler och bättre 
utbildningar än någonsin tidigare.”

Generalsekreteraren har ordet

Andra projekt som vi framgångsrikt har investerat tid 
och resurser i är Hilda och Advokat i framtiden. Det har 
varit oerhört roligt att se det synnerligen positiva gensvar 
som vi fått. längre fram i denna verksamhetsberättelse 
beskrivs dessa projekt närmare.

när Det så gäller frågor som Advokatsamfundet varit 
särskilt engagerat i under 2009, kan man inte undgå att 
särskilt framhålla asylprocessen. Där har vi haft täta kon-
takter med såväl migrationsverket som ansvarig minister, 
för att inte nämna alla de advokater som kontaktat oss. Si-
tuationen på våra svenska fängelser och häkten har också 
särskilt uppmärksammats. Den nya processordningen, En 
modernare rättegång (EmR), har engagerat såväl samfun-
det som enskilda advokater. Allvarliga brister när det gäller 
möjligheterna till omförhör, särskilt av den misstänkte, 
har påtalats i flera olika sammanhang. Advokatsamfundet 
har även hos regeringen hemställt om en snar översyn av 
den nya regleringen.  Till detta har vi som vanligt avgivit 
ett mycket stort antal remissyttranden, deltagit i allehanda 
stora utredningar och hearingar, och jag har också deltagit 
i flertalet debatter i olika rättspolitiska frågor.

Jag har under året haft förmånen att inneha en rad vik-
tiga och lärorika uppdrag i bland annat Domarnämnden, »
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Generalsekreteraren har ordet

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Rikspolisstyrelsens 
etiska råd samt som expert i olika utredningar. Det är 
bara några exempel på Advokatsamfundets engagemang i 
rättsväsendet.

På det internationella planet var Advokatsamfundet 
aktivt inom rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Till-
sammans med en advokatkollega var jag till exempel på 
uppdrag av SiDA i Vietnam för att bistå vid bildandet av ett 
nationellt advokatsamfund. En mycket sorglig historia som 
vi skrivit mycket om i tidskriften, där de vietnamesiska 
myndigheterna fängslade den mest framstående advoka-
ten. Hela den internationella advokatvärlden reagerade 
med skärpa. Det hindrade dock inte att han senare dömdes 
till fem års fängelse och tre års husarrest utan att ha fått 
en försvarsadvokat vid sin sida. Jag tycker att regeringen 
gör helt rätt i att avbryta rättsbiståndet till Vietnam. Det är 
en av de få kvarvarande kommunistiska diktaturerna med 
helt oacceptabla metoder och utan trovärdig ambition att 
öka rättssäkerheten. Sådana ska Advokatsamfundet inte 
tjäna.

Jag är seDan flera år ledamot i international bar 
Association’s Human Rights institute, ibAHRi, och jag fick 
förra året också förtroendet att vara co-chair i ibA’s Rule 
of law Action Group. Genom dessa uppdrag har Sveriges 
advokater kommit att få en framträdande position när det 
gäller att stödja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i 

världen. Till detta kommer vårt stöd till international legal 
Association consortium, ilAc, under ledning av advoka-
ten christian Åhlund, som gör ett fantastiskt arbete i att 
medverka vid uppbyggnaden av rättsväsendet i konflikt-
drabbade länder, nu senast Haiti. Detta känns mycket till-
fredsställande. 

i det sammanhanget bör särskilt framhållas det nyinstifta-
de ”Stockholm Human Rights Award”, ett pris som är instif-
tat av ibA, ilAc och Sveriges advokatsamfund. Det delades 
för första gången ut i december 2009, till den sydafrikanske 
domaren Richard Goldstone. Priset fick glädjande nog stort 
och mycket positivt genomslag i svensk och internationell 
media.

Efter fyra år som ordförande för cEEbA, de europeiska 
generalsekreterarnas organisation, var det tid att avgå. 
Var sak har sin tid och jag överlämnade med tillförsikt 
ordförandeklubban till Des Hudson, cEO i law Society 
of England and Wales. Hans organisation har under året 
tyvärr annars utmärkt sig genom att på ett för övriga euro-
peiska advokatsamfund mycket främmande sätt överge de 
advokatetiska principer som vårt yrke vilar på genom en 
oroväckande regelutveckling i fråga om intressekonflikter 
liksom samarbete och ägande av advokatverksamheter. 
Advokatsamfundet har bland flera andra kritiserat den 
utveckling vi i dag ser i Storbritannien och vi kan bara  
hoppas att den stannar där.

”En mycket sorglig historia som vi skrivit mycket om 
i tidskriften, där de vietnamesiska myndigheterna 
fängslade den mest framstående advokaten. Hela 
den internationella advokatvärlden reagerade 
med skärpa.”
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Ordföranden har ordet

att det är någon lätt uppgift att få gehör för våra synpunkter. 
Andra röster gör sig hörda och utredningen i sig ska bedrivas 
på ett objektivt sätt. 

Åtskilliga utredningar på senare tid måste betecknas som 
centrala från samfundets sida – Grundlagsutredningen, För-
valtningslagsutredningen, insynsutredningen, Polismetod-
utredningen med flera. Vissa är nyligen avslutade, medan 
andra ännu pågår. 

Det är inte utan stolthet som jag velat beskriva denna stän-
digt pågående, inte särskilt glamorösa, och rätt mödosamma 
strävan att påverka lagstiftningen och rättsväsendet. Det är 
helt enkelt viktigt.

Utöver detta har styrelsen och kansliet regelbundna kon-
takter med Justitiedepartementet, riksdagens justitieutskott, 
centrala myndighetsrepresentanter inom rättsväsendet med 
flera. Detta sker genom att dessa parter inbjuds till möten och 
överläggningar. initiativ tas naturligtvis även i enskilda frå-
gor på såväl formell som informell väg.

Det är detta sammantagna påverkansarbete som ytterst 
ligger bakom de frekventa hänvisningarna till Advokatsam-
fundets ståndpunkter i medieflödet. 

Vårt viktiga arbete med att påverka
aDVokatsamfunDet gör aVtryck i nyhetsrapportering-
en inom det rättsliga området. när ett utredningsförslag 
presenteras eller regeringen lägger fram en proposition 
som rör rättsväsendet vill medierna regelmässigt ha syn-
punkter från Advokatsamfundet. Detta gäller tämligen ofta 
också vid nyheter i annan central lagstiftning. 

Detta är vi förstås mycket nöjda över. Konkurrensen är 
som bekant hård bland intresseorganisationer, myndighe-
ter, politiska partier och berörda inom verksamhetsområdet 
med flera när det gäller att komma till tals i medierna. 

Det gäller emellertid att ha en beredskap och förmåga när 
tillfället ges att lämna kommentarer. Detta har samfundet 
skaffat sig genom ett mycket kompetent kansli med general-
sekreteraren i spetsen. Det är naturligtvis också en värde-
mätare av Advokatsamfundets röst när kontakter återkom-
mande tas på detta sätt från journalisthåll.

Efter de kortfattade reaktionerna i nyhetsbruset på ett ut-
redningsförslag följer dock en ingående granskning i sam-
band med det remissyttrande som samfundet avger. Vissa 
remissvar utarbetas av kansliet men de absolut flesta tas 
fram i en remissgrupp som består av en av styrelsens leda-
möter som ordförande samt av en skribent och en opponent 
som hämtas bland kunniga ledamöter i kåren. Förslaget 
till remissvar granskas slutligen av styrelsens presidium 
som består av ordföranden, vice ordföranden och general-
sekreteraren. Advokatsamfundet är en mycket flitig remiss-
instans och det läggs ned ett omfattande arbete på de svar 
som avges. Remissvaren kan man ta del av på samfundets 
hemsida.

Vid sidan av detta är samfundet representerat i ett flertal 
offentliga utredningar med en advokat som en av flera ex-
perter i utredningen. Detta ger naturligtvis en viktig möjlig-
het till såväl insyn som påverkan, även om man inte ska tro 

”Det är inte utan stolthet som jag velat beskriva 
denna ständigt pågående, inte särskilt glamorösa, och 
rätt mödosamma strävan att påverka lagstiftningen 
och rättsväsendet. Det är helt enkelt viktigt.”

TOMAS
NILSSON

Tomas Nilsson
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aDVokatsamfunDets disciplinnämnd fick 
under 2009 ta emot 566 disciplinanmälning-
ar, 25 färre än under 2008. 

Disciplinnämnden behandlade under 2009 
totalt 637 ärenden. De flesta avgjordes av nå-
gon av de tre prövningsavdelningarna. 149 
ärenden överlämnades för avgörande till dis-
ciplinnämnden i dess helhet. Dessa ärenden 
resulterade i 79 utdelade påföljder. i de flesta 
fall blev påföljden en erinran till advokaten, 
men tolv advokater fick varningar och fyra 
fick den näst strängaste påföljden, varning 
med straffavgift. inte någon advokat uteslöts 
ur samfundet. 

Advokatkåren har under de senaste tio åren 

vuxit kraftigt. Trots detta ökar inte antalet an-
mälningar till disciplinnämnden.

– Det är sedan några år en tydlig trend att an-
talet anmälningar sjunker och därmed antalet 
fällningar. Förklaringen till denna utveckling 
tror vi är Advokatsamfundets stora satsning på 
utbildning, dels införande av advokatexamen, 
dels kravet på obligatorisk efterutbildning för 
advokater. Till detta kommer att Advokatsam-
fundet har haft omfattande gratisutbildningar 
i advokatetik och därmed sammanhängande 
frågor för advokater och biträdande jurister, 
säger Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg. 

Statistiken från disciplinnämnden visar i kort-

het följande: Under år 2009 kom det in 566 
(591) ärenden till Advokatsamfundet (2008 
års siffror inom parentes). Disciplinnämnden 
avgjorde slutligt 149 (163) ärenden. ingen ad-
vokat uteslöts ur Advokatsamfundet (en). i 4 
(11) ärenden tilldelades varning med straffav-
gift. i 12 (15) fall tilldelades varning. Erinran 
tilldelades i 63 (72) ärenden. i 31 (34) ärenden 
gjorde disciplinnämnden ett uttalande och i 
382 (260) ärenden vidtogs inte någon åtgärd.  
Prövningsavdelningarna slutbehandlade 491 
(361) ärenden under året, varav 91 (88) hän-
sköts till disciplinnämnden. Advokatsamfun-
dets styrelse hänsköt 21 (20) ärenden till dis-
ciplinnämnden. n

brutit mot god advokatsed kan nämnden be-
sluta att tilldela advokaten en disciplinär på-
följd. Påföljderna är erinran, varning (som 
kan kombineras med en straffavgift om högst 
50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen 
uteslutning. Disciplinnämnden har även möj-
lighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter 
varav tre utses av regeringen (offentliga rep-
resentanter). nämnden är indelad i tre pröv-
ningsavdelningar.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Ad-

vokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- el-
ler överprövning av beslut av nämnden. En 
advokat som uteslutits ur samfundet kan över-
klaga beslutet till Högsta domstolen. n

 

sVeriges aDVokatsamfunD utövar tillsyn 
över advokater. Alla advokater ska i sin verk-
samhet iaktta god advokatsed. Vad som är god 
advokatsed avgörs av Advokatsamfundets dis-
ciplinnämnd och av dess styrelse.

Utifrån disciplinnämndens beslut har väg-
ledande regler om god advokatsed utveck-
lats. i reglerna behandlas bland annat vilka 
skyldigheter och rättigheter en advokat har 
i förhållande till sin klient och till sin klients 
motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat 

Disciplinnämnden

Färre anmälningar
Advokatsamfundets disciplinnämnd behandlade totalt 637 ärenden 
under 2009, över ett hundra fler än året innan. Trots det stora antalet 
ärenden utdelade nämnden betydligt färre påföljder.

Lena Frånstedt Lofalk, ordförande
F. 1958. Advokat 1989,
Nord & Co Advokatbyrå KB, Stockholm

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

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

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

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

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

Advokat Eva-Maj Mühlenbock, ledamot
F. 1959. Advokat 2003
Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm

Advokat Dan Bullarbo, ledamot
F. 1959. Advokat 1996,
Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg

Alice Åström, offentlig representant
F. 1959. Vaggeryd

Marie Wahlgren, offentlig representant
F. 1962. Arlöv

Lotty Nordling, offentlig representant
F. 1945. Stockholm

Malin Wigelius, Elisabeth Rohtlieb 
och Kristin Persson har biträtt som 
nämndens sekreterare.

DisciplinnämnDens sammansättning
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Disciplinnämnden

Övre raden från vänster: Bo Ahlenius, Lotty Nordling, Greger Lundmark, Britt Louise Marteleur-Agrell, Olle Lindén. Nedre raden från 
vänster: Eva-Maj Mühlenbock, Lena Frånstedt Lofalk, Marie Wahlgren. Ej med på bilden: Dan Bullarbo, Börje Samuelsson och Alice Åström.
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Status och trender

inträDes-

ärenDen 2009

Under året slut-
behandlade sty-
relsen 245 an-
sökningar om 
inträde i samfun-
det (132 män och 
113 kvinnor) jäm-
fört med 268 före-
gående år. Av des-
sa bifölls 231 (261 
föregående år). 
Grund för avslag 
var i 6 fall att sökanden inte uppfyllde kravet 
på kvalifikationstid och att skäl för dispens 
inte bedömdes föreligga, i 5 fall att sökanden 
inte styrkt sin lämplighet, i 2 fall att sökan-
den varken medgavs dispens från kravet att 
med godkänt examensresultat ha genomgått 
av samfundet särskilt anordnad utbildning el-
ler hade styrkt sin lämplighet. i 1 fall medgav 
styrelsen inte dispens från kravet att den som 
är anställd hos annan än advokat inte får an-
tas till ledamot.

Kvinnorna starkt framåt
Under år 2009 ökade advokatkåren med 73 ledamöter. För första gången på flera år avstannade  
ökningen av biträdande jurister. Andelen kvinnliga advokater och biträdande jurister fortsätter att öka.

 2009 2008 08–09*

Stockholm 2 140 2 077 +63
Västra 763 751 +12
Södra 734 713 +21
Mellersta 352 358 –6
Östra 297 296 +1
Norra 234 247 –13
Utland 93 98 –5
Summa 4 613 4 540 73
 *Förändring i antal mellan 2008–2009

aDVokaterna förDelar sig på  

aVDelningarna på fölJanDe sätt:

 2009 2008 08–09*

Stockholm 1 071 1 095 –24
Västra 226 213 +13
Södra 228 214 +14
Mellersta 63 56 +7
Östra 56 39 +17
Norra 36 41 –5
Utland 92 98 –6
Summa 1 772 1 756 16
 *Förändring i antal mellan 2008–2009

Juristerna förDelar sig på  

aVDelningarna på fölJanDe sätt:Heléne Lövung, 
stf chefsjurist

leDamöter i aDVokatsamfunDet

Den 31 december 2008 hade Advokatsamfun-
det 4 540 ledamöter. Under 2009 har antalet 
ledamöter ökat med 73 till sammanlagt 4 613. 
Av dessa är 1 015 kvinnor och 3 598 män. Av 
nettoökningen med 73 ledamöter var 65 kvin-
nor och 8 män.

Antalet advokater fortsätter att öka. Det är 
framför allt i storstadsområdena som expan-
sionen sker. 

ökningen av antalet ledamöter i advokat-
kåren har de två senaste åren varit större än 
tidigare år. Som en följd av att tillväxten bland 
biträdande jurister varit mycket stark under 
senare år kommer advokatkåren troligtvis 
att växa även fortsättningsvis. med hänsyn 
till lågkonjunkturen och den finansiella kri-
sen blir det sannolikt en mindre rörlighet på 
arbetsmarknaden och färre utträden än de 
senaste åren. 

BiträDanDe Jurister

Tillväxten bland biträdande jurister avstan-
nade under 2009. Antalet biträdande juris-
ter ökade med 16 eller med ca 1 procent, att 
jämföra med förra årets ökning på 200 per-

eu-aDVokater

Vid utgången av 2009 fanns det 13 EU-advo-
kater, alltså advokater verksamma i Sverige 
men auktoriserade i ett annat land. Av dessa 
var 5 kvinnor och 8 män. 

kVinnor i yrket

Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat i för-
hållande till föregående år. Av det totala anta-
let ledamöter är 22 procent kvinnor (1 015 av 
4 613). Av den totala nettoökningen om 73 le-
damöter var 65 kvinnor (ca 89 procent), vilket 
är en betydande ökning jämfört med 2008 då 
motsvarande andel var ca 27 procent. För fjär-
de året i rad översteg antalet kvinnliga biträ-
dande jurister antalet manliga.

Byråstorlek

mindre advokatbyråer utgör en stor andel av 
landets byråer. Av Sveriges totalt 1 596 advo-
katbyråer var 1 052 enmansbyråer, vilket mot-
svarar ca 66 procent. På 465 advokatbyråer 
fanns det mellan 2 och 10 advokater. Endast 
11 byråer hade fler än 70 jurister. n

soner eller 13 procent. i Stockholmsavdel-
ningen har antalet biträdande jurister till 
och med minskat med 24 personer. Antal-
et kvinnliga biträdande jurister ökade med 
knappt 3 procent (25) medan antalet man-
liga biträdande jurister minskade med drygt  
1 procent (–9). Vid utgången av 2009 fanns det 
sammanlagt 1 772 biträdande jurister. En ma-
joritet, 978, är kvinnor medan 794 är män.
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Timkostnadsnormen

kritik mot felaktig beräkningsgrund 
för timkostnadsnormen.

Timkostnadsnormen för 2009 var för rätts-
liga biträden med F-skatt 1 104 kronor ex- 
klusive mervärdesskatt. Advokatsamfundet 
har i flera år påpekat felaktigheter i hur man 
beräknar den så kallade timkostnadsnor-
men, som styr ersättningen till bland andra 
försvarare, målsägandebiträden och offent-
liga biträden. Trots detta har inte systemet 
förändrats. 

i ett brev i september, efter att Domstols-
verket föreslagit en höjning av normen med 
30 kronor, uppmanade Advokatsamfundet 
justitieminister beatrice Ask att snarast vidta 
åtgärder för att förändra timkostnadsnor-
men. i brevet skrev generalsekreteraren 
bland annat att: ”Samtliga grundläggande 
invändningar mot beräkningsmetoden 
avseende timkostnadsnormen kvarstår. 
Advokatsamfundet anser inte att det är rim-

rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2010
n Rättsväsendet 4 % 
n Övrig statsbudget 96 %

finansieringen av       
rättsväsendet 2010
n Polis 20,1 miljarder kr 
n Åklagare 1,6 miljarder kr 
n Domstolar 4,6 miljarder kr 
n Rättsliga biträden 1,7 miljarder kr 
n Kriminalvård 7,3 miljarder kr 
n Övrigt 0,5 miljarder kr

timkostnadsnormen 2010 
totalt 1 134 kr exkl. moms
n Lön 447 kr 
n Lönebikostnader 214 kr 
n Biträden 185 kr 
n Lokaler 82 kr 
n Övrigt 206 kr

Fortsatt arbete för 
ändrad timkostnadsnorm

ligt att beräkningsmetoden fortfarande tar 
sin utgångspunkt i en myndighetsliknande 
struktur som upphörde 1999.”

Trots kritiken antog regeringen Domstols-
verkets förslag. Timkostnadsnormen för 2010 
är för den som innehar F-skattsedel  
1  134 kronor exklusive mervärdesskatt. n

”Advokatsamfundet anser 
inte att det är rimligt att 
beräkningsmetoden fortfa-
rande tar sin utgångspunkt 
i en myndighetsliknande 
struktur som upphörde 1999.”

Maria Billing

Maria Billing,  
advokat och chefsjurist
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Styrelsen

Advokat-
samfundets 
styrelse 
2009
Advokatsamfundets styrelse består av ordfö-
rande, vice ordförande och nio andra ledamö-
ter jämte nio suppleanter. Styrelsen samman-
träder cirka tio gånger per år. Sammanträdena 
är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av 
presidiemöten. cirka tio dagar innan styrel-
semötet äger rum läggs alla handlingar till de 
ärenden som ska behandlas på mötet ut i ett 
datarum på nätet. Vid två tillfällen under året 
brukar mötena även ske på nätet. 

En föredragningslista till ett styrelsemöte 
innehåller cirka 100 ärenden: inträdesären-
den, utträdesärenden, disciplinärenden, frå-
gor väckta i styrelsen, inkomna framställning-
ar, arvodesärenden och remisser.

 i anslutning till styrelsemötet brukar sam-
fundet gästas av personer från rättsväsendet 
och närliggande områden. Under 2009 besök-
te justitieminister beatrice Ask samfundet. i 
samband med styrelsemötena gästades styrel-
sen av Justitieutskottets ledamöter, generaldi-
rektören och chefen för Säpo Anders Daniels-
son och ccbE:s ordförande, advokaten Anne 
birgitte Gammeljord. n

Tomas Nilsson, ordförande
F. 1951. Advokat 1983,
Sju Advokater, Stockholm

Claes Zettermarck, vice ordförande
F. 1947. Advokat 1980,
White & Case Advokataktiebolag, Stockholm

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

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

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

Magnus Wallander
F. 1952. Advokat 1982, 
Roschier Advokatbyrå, Stockholm

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

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

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

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

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

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

orDinarie
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Styrelsen

Från vänster övre raden: Andreas 
Victor, Claes Langenius, Magnus Wal-
lander, Robert Wikström, Dan Person, 
Anders Forkman, Dick Lundqvist, 
Lili-Ann Tapper Tullborg, Lars Edlund, 
Catharina Wikloff, Per Sandell, Bengt 
Ivarsson, Lena Isaksson, Christer Wahl-
gren, Fredrik Sandberg och Johan 
Wilkens. Från vänster nedre raden: 
Heléne Lövung, Claes Zettermarck, 
Tomas Nilsson, Anne Ramberg och 
Jan Lindblad. Längst fram: Labra-
doren Dixie Ej med på bilden: Anna 
Steén och Ghita Hadding-Wiberg.

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

Dick Lundqvist
F. 1962. Advokat 1998, Gernandt 
och Danielsson Advokatbyrå, Stockholm

Andreas Victor
F. 1962. Advokat 1993,
F Victors Advokatbyrå, Östersund

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

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

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

Lili-Ann Tapper Tullborg
F. 1958. Advokat 2003,
LAW & TAX Advokatbyrå, Göteborg

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

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

Heléne Lövung
F. 1968. Stf chefsjurist,
huvudstyrelsens sekreterare

suppleanter
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Juristnätverket Hilda

hilda grundades vid 
ett möte på advokat-
samfundets kansli den  
18 januari 2006, och fick 
sitt namn efter dagens 
namnsdagsbarn. 

nätverket, som består  
av ett fyrtiotal kvinnor  
från olika delar av rätts- 
väsendet och advokat- 
kåren, har till syfte att 
stödja kvinnor i deras  
professionella utveckling 
inom advokatkåren och 
rättsväsendet. målet med 
hilda är att skapa för- 
utsättningar för kvinnor  
att utvecklas i respek-
tive yrke och därmed öka        
antalet kvinnliga chefer  
och delägare.

Deltagarrekord 
för Hildaryluncher

kulturministern  
på hildary
– Kulturen 
är ett kitt 
mellan 
människor, 
det som 
håller ihop 
samhäl-
let. Det är 
därför kul-
turinstitu-
tioner alltid 
attackeras 
tidigt i krig. 
Förövarna kanske aldrig har 
varit på ett bibliotek, men de 
vet intuitivt hur man krossar 
ett folk.

Det sa kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth, som talade 
på april månads Hildarylunch i 
Stockholm. Mötet hölls på  
Rosenbads konferenscenter 
den 2 april.

hilDa – ett etaBlerat nätVerk:

ledarskapet extra  
viktigt i tuffa tider
SEB:s koncernchef och VD 
Annika Falkengren, besökte 
Hildary Stockholm i septem-
ber och talade om det nya 
ekonomiska landskapet efter 
finanskrisen.

Över hundra kvinnliga jurister 
kom för att lyssna på en av 
världens mäktigaste affärskvin-
nor, som frispråkigt berättade 
om sin syn på ledarskap i kris-
tider och hur det ekonomiska 
landskapet förändrats sedan 
den amerikanska storbanken 
Lehman Brothers konkurs den 
15 september förra året.

Hildary i Stockholm, nio luncher, totalt cirka 650 deltagare.
Hildary i Göteborg, fyra luncher, totalt cirka 390 deltagare.
Hildary i Malmö, fem luncher och ett kvällsarrangemang,  
totalt cirka 360 deltagare.
Hildary i Jönköping, två luncher, cirka 80 deltagare.
Hildary i Blekinge, två luncher och två övriga arrangemang,  
totalt cirka 60 deltagare.
Rakel – Konferensen Kvinna och jurist: Att vara chef, Stockholm 
den 31 mars, cirka 200 deltagare.
Sofia – Elva mentorer och elva adepter ingår i projektet som  
pågår från september 2009 till maj 2010. 

sammankomster 2009

Annika Falkengren

Lena Adelsohn 
Liljeroth

Hildas lunchklubbar – Hildary – 
har till syfte att vara en mötes-
plats för kvinnliga jurister där de 
kan utbyta erfarenheter och stöd-
ja varandra. Under 2009 har mer 
än 1 500 kvinnliga jurister delta-
git i Hildarysammankomsterna, 
vilket är nytt deltagarrekord. 

Hildaryluncher har under 
2009 hållits i Stockholm, 
Göteborg, malmö, Jönköping 
och blekinge. bland talarna kan 
nämnas kultur- och idrottsmi-
nistern lena Adelsohn liljeroth, 
chefsjuristen michaela Ahlberg, 
koncernchefen och VD:n Annika 
Falkengren, chefsåklagaren 
barbro Jönsson, juristen och för-
fattaren malin Persson Giolito, 
advokaten och grundaren av det 
palestinska centret för mänsk-
liga rättigheter Raji Sourani 
och generaldirektören barbro 
Thorblad.

hildary  
– deltagarrekord

sofia – mentorprogram med möjlighet  
till insikt och reflektion

Sofia är ett mentor- och prak-
tikprogram med korsvist utbyte 
mellan olika verksamheter som 
syftar till att ge deltagarna ökad 
insikt om vad chefsrollen inne-
bär för kvinnor inom olika delar 
av advokatkåren och rättsväsen-
det. målet med projektet är att 
öka motivationen för deltagarna 
att vilja bli chefer. Programmet 
fokuserar i huvudsak på mentor-
skap men det finns även möjlig-
het till praktik som kan anpassas 

utifrån adeptens och mentorns 
förutsättningar. 

Deltagarna i Sofia 2009/2010 
består av elva mentorer och elva 
adepter. mentorerna är kvinn-
liga chefer från olika delar av 
rättsväsendet och advokatkåren. 
Adepterna som har valts ut kom-
mer från polisen, åklagarväsen-
det, domstolarna, advokatbyrå-
erna och Justitiedepartementet. 
Projektet avslutas i maj 2010.

frågor om karriär och 
familjeliv engagerar
Omkring 90 kvinnliga jurister 
samlades den 5 november  
på Advokatsamfundet för 
november månads Hildaryträff 
för att höra advokaten och 
Advokatsamfundets disci-
plinnämnds ordförande Lena                   
Frånstedt Lofalk tala över    
ämnet ”Karriär + Liv = Sant?”.

Lena Frånstedt Lofalks bud-
skap till åhörarna var att de 
ska tänka igenom ordentligt 
vad de vill, och försöka hitta 
de lösningar som fungerar 
just i deras liv och på deras 
arbetsplats. Dessutom ska de 
inte vara rädda för att byta 
arbete om det inte fungerar 
där de är.
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mer på webben
Läs mer i cirkulär 26 på:
www.advokatsamfundet.se/
cirkular2009
Inloggning krävs.

advokatsamfundet    
förstärker tillsynen
Advokatsamfundet ska bli 
mer proaktivt i tillsynen över 
advokaterna. Det beslutade 
samfundets styrelse i novem-
ber. Beslutet är delvis en följd 
av penningtvättslagstiftningen.

Enligt lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering 
av terrorism som trädde i kraft 
förra året ska Advokatsamfun-
det övervaka att advokater och 
advokatbyråer följer penning-
tvättslagstiftningen. 

Men den förstärkta tillsynen 
har också andra grunder. I 
många andra länder bedrivs 
sedan flera år tillbaka en mer 
ingripande tillsyn, i några 
länder till och med i form av 
dramatiska gryningsräder på 
advokatbyråer. Tillsynen syftar 
till att garantera kvaliteten på 
advokatkåren. I vissa länder 
har statliga organ tagit över 
tillsynen över advokaterna.

Sverige ansluter sig delvis 
nu till den utveckling som 
finns internationellt. Genom 
att samfundet självt blir mer 
aktivt i sin tillsyn hoppas 
styrelsen förekomma de krav 
på ökat statligt inflytande över 
advokatkårerna som emellanåt 
framförs inom EU.

Den proaktiva tillsynen kom-
mer i första hand att bedrivas 
genom att samfundet begär in 
skriftlig information från advo-
katbyråerna. Det kan också bli 
aktuellt med föranmälda byrå-
besök. Några gryningsräder är 
dock inte aktuella.

Förstärkt tillsyn på advokater.

Den 16 april besökte jus-
titieminister Beatrice ask 
och chefstjänstemännen 
från Justitiedepartementet 
advokatsamfundet för ett 
möte om aktuella frågor. 

På programmet stod bland annat 
information om departementets 
planer inför Sveriges ordföran-
deskap i EU under andra halv-
året 2009, diskussioner om FRA 
och datalagringsdirektivet och 

Justitiedepartementet på Advokatsamfundet

Rakel är Advokatsam-
fundets och Hildas år-
liga konferens med syfte 
att inspirera kvinnor i 
rättsväsendet, advokat-
kåren och förvaltningen 
att våga pröva på chefs-
rollen. 

Den 31 mars 2009 
hölls den tredje Rakel-
konferensen på clarion Hotel 
Sign i Stockholm. cirka 200 
kvinnliga jurister samlades för 
att inspireras och diskutera.

Konferensen inleddes av Eli-
sabet Fura Sandström, domare i 
Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter och före detta advo-
kat och ordförande i Sveriges 
advokatsamfund, som gav sina 
personliga reflektioner på temat 
”ledarskap inom advokat- och 
domarkåren ur ett svenskt och 
kontinentalt perspektiv”. Hon 
tog bland annat upp fenomenet 
att kvinnor ofta inte i första 
hand ses som människor eller 
jurister när de gör karriär, utan 
som representanter för sitt kön 

och skickade med 
några konkreta råd till 
åhörarna.

Utbildningsföretaget 
Vardagens Dramatik 
bjöd därefter på en 
interaktiv teaterfö-
reställning ”Ställ dig 
jämnt!”. Konferensdel-
tagarna fick lära känna 

en advokatbyrå med drivna 
och ambitiösa medarbetare. 
Föreställningen lyfte fram en 
rad frågor, löneskillnader mel-
lan män och kvinnor, sexuella 
trakasserier, problemet med att 
förena karriär och föräldraskap 
och hur män har en tendens att i 
första hand välja andra män för 
viktiga positioner. Efter föreställ-
ningen övergick teatern till en 
dialog mellan rollfigurerna och 
konferensdeltagarna. Föreställ-
ningen avrundades med en 
diskussion om vilka känslor som 
väckts hos konferensdeltagarna 
och hur rollgestalterna utveck-
lats. Konferensen avslutades 
med mingel och middag. 

Elisabet Fura 
Sandström

rakel – inspirerande och tankeväckande

På Hildas mycket välbesökta 
hemsida, som lanserades hös-
ten 2008, finns bland annat 
bakgrund och information om 
nätverket Hilda och de olika pro-
jekten. Även Hildas medlemmar 
finns presenterade. Under 2009 
har åtta av Hildamedlemmarna 
presenterat en personlig krönika 
på hemsidan. Via webbplatsen 
kan intresserade anmäla intresse 
för Hildas olika projekt och ett 
kalendarium ger upplysningar 
om kommande arrangemang. På 
hemsidan finns vidare uppgif-
ter om andelen kvinnor på olika 
nivåer i rättsväsendet, förvalt-
ningen och advokatkåren samt 
kontaktpersoner för Hildas olika 
yrkeskategorier. 

Advokaten och grundaren av det palestinska centret för mänskliga rättigheter 
(PcHR) Raji Sourani var december månads gäst vid Hildarylunchen på Advokatsam-
fundet den 3 december. 

PcHR har samlat in vittnesmål från kvinnor i Gaza om hur de drabbats av israels 
”Operation cast lead” i början av 2009. Deltagarna vid Hildarylunchen fick lyssna 
på ett par skakande berättelser ur rapporten ”Through Women´s Eyes”.

– Kvinnorna i Gaza möter diskriminering i fredstid och drabbas särskilt av kriget 
och belägringen av Gaza, konstaterade Raji Sourani.

”Ingen fred kan existera utan rättvisa”

ragna – flitigt                
besökt hemsida

villkoren för häktade och intag-
na i kriminalvårdsanstalter. Ad-
vokatsamfundet tog också upp 
ett antal frågor som är viktiga för 
advokatkåren, bland annat tim-
kostnadsnormen och penning-
tvättslagen. 

Från Advokatsamfundet 
medverkade bland andra ordfö-
rande Tomas nilsson, general-
sekreterare Anne Ramberg och 
disciplinnämndens ordförande 
lena Frånstedt lofalk. 

Advokatsamfundet tog upp 
viktiga frågor för advokaterna 
i mötet med justitieministern.

Raji Sourani



16 Advokatsamfundets verksamhet • 2009

Advokat i framtiden

mångfald på advokat-
byrån engagerade unga
– Det pågår 
en ”brain-
drain”, 
där högt 
begåvade 
kvinnor och 
jurister från 
olika etniska 
minorite-
ter lämnar 
advokatby-
råerna. Branschen måste lösa 
det problemet.

Det sa professor David B. 
Wilkins från Harvard Law 
School, som gästade projektet 
Advokat i framtidens första 
lunchträff den 5 maj. Närmare 
60 unga biträdande jurister 
och advokater hade samlats 
i Advokatsamfundets hus för 
att träffa varandra och lyssna 
på den inbjudne föreläsaren. 
Temat för Wilkins föredrag var 
”Inclusive Leadership: Diversity 
and the Bar”. Åhörarna fick ta 
del av Wilkins analys av proble-
met. De fick också konkreta 
tips på hur de ska kunna lyckas 
på advokatbyrån.

mer på webben
Läs mer på: 
www.advokatsamfundet.se

Under de senaste åren har advo-
katkåren haft en mycket begrän-
sad nettotillväxt. Rörligheten på 
arbetsmarknaden för jurister 
har ökat och många har lämnat 
advokatyrket för att arbeta som 
bolagsjurist eller inom offent-
lig förvaltning. De förväntade 
pensionsavgångarna inom de 
kommande åren är dessutom 
betydande. 

Samtidigt kan det konstateras 
att advokat är ett yrkesval som 
studenterna på juristlinjen anger 
som sitt förstahandsval. För att 
möta dessa, och andra utma-
ningar är det mycket angeläget 
att advokatbyråerna uppfattas 
som attraktiva och moderna 
arbetsplatser, med god arbets-
miljö. Att bevara och stärka 
yrkesrollen samt marknadsföra 
varumärket advokat är också 
en förutsättning för att kunna 
attrahera de bästa juristerna 
till advokatbyråerna och också 
behålla dem inom yrket.

En rad projekt har under 
2009 initierats av Advokat i 
framtiden.

En rådgivande grupp bestå-
ende av 10–15 biträdande jurister 
och advokater har inrättats. Rå-
det har till uppgift att ge råd till 
projektet i strategiska frågor och 
medverka vid genomförandet av 

olika projekt. Rådet sammanträ-
der ett par gånger per termin.

Projektet har mött en stor 
efterfrågan på olika typer av mö-
tesplatser. Som exempel på vad 
projektet har gjort under 2009 
kan nämnas att återkommande 
lunchseminarier har inrättats 
i Stockholm, Göteborg och 
malmö. i samband med fullmäk-
tige hölls en välbesökt debatt i 
olika framtidsfrågor (läs mer på 
sid 17). Vidare har olika samar-
rangemang med lokalavdelning-

arna ägt rum. medlemmarna 
i rådet har dessutom lämnat 
information och haft dialog om 
olika framtidsfrågor inom ramen 
för advokatexamenskurserna. 
Därtill har en sommar- och en 
julcocktail anordnats. 

För att fortlöpande kunna ta 
del av information om projektet 
har Advokat i framtiden fått en 
egen ”knapp” på Advokatsam-
fundets hemsida. Under denna 
finns mer information om Advo-
kat i framtiden att tillgå. n

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Flera populära  
projekt startade

aDVokat i framtiDen

generalsekreteraren har 
tagit initiativ till projektet 
advokat i framtiden – ett 
forum för biträdande juris-
ter och yngre advokater. 
målet med projektet är att 
skapa möjligheter för bi-
trädande jurister och yngre 
advokater att på olika sätt 
stärka sitt engagemang 
och därmed sitt inflytande          
i advokatsamfundet. 

seminarium om att 
starta egen byrå 
För tre år sedan tog Kristof-
fer Persson och tre av hans 
kolleger på en av de stora 
affärsjuridiska advokatbyråerna 
steget och startade Frank ad-
vokatbyrå. Vid lunchseminariet            
på Advokatsamfundet den 
1 september berättade Kristof-
fer om varför han valde att 
starta egen advokatbyrå.

– Redan under utbildningen 
hade jag väl någon slags dröm 
om att driva egen byrå, men 
det kändes som ett stort steg 
att ta, sa han.

Kristoffer Persson

David B Wilkins

Maria Billing, advokat och chefsjurist, ansvarar för projektet 
Advokat i framtiden.
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hur ska advokatbyråerna 
kunna locka och behålla de 
bästa advokaterna i framti-
den? Den frågan fick utgöra 
avstamp för det semina-
rium som hölls i anslutning 
till advokatsamfundets full-
mäktigemöte i stockholm 
fredagen den 12 juni.

Advokatsamfundets ordförande 
Tomas nilsson inledde diskus-
sionen och konstaterade att alla 
kan och bör delta i samtalet om 
advokatyrkets framtid. Han på-
pekade också att advokaterna 
har ett unikt vapen i konkurren-
sen med andra jurister. 

 – Vår främsta bundsförvant 
och konkurrensfördel är advo-
katetiken, sa han.

Även advokaterna Stefan 
brocker och lisa Göransson höll 
inledande anföranden. 

Efter de tre inläggen hölls en 

paneldebatt ledd av Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg där tre unga ad-
vokater och en biträdande jurist 
medverkade och samtalade med 
inledningstalarna samt publiken.

som aVslutning på seminariet 
fick alla talarna presentera sina 
viktigaste frågor för advoka-
ternas framtid. Anne Ramberg 
sammanfattade dessa punk-
ter, och konstaterade att de var 
desamma som hon själv skrivit 
upp. Det handlade framför allt 
om att klara den pågående ge-
nerationsväxlingen, värna om 
advokatkårens kompetens och 
särställning, säkra tillväxten 
av humanjurister, öka andelen 
kvinnliga delägare i kåren och 
att bibehålla konkurrenskraf-
ten.

Den 1 januari 2009 ändra-
des utbildningskravet för 
advokater. antalet utbild-
ningstimmar utökades från 
15 till 18 timmar per år. Det 
blev också möjligt att föra 
över upp till tolv timmar 
från ett år till ett annat. 

Den 1 januari 2009 ändrades 
kravet på vidareutbildning för 
advokater, från 15 timmar per år 
till 18 timmar per år. Syftet med 
förändringen var att höja kårens 
kompetens och minska antalet   
anmälningar mot advokater. 

De nya reglerna för vidare-
utbildning är också mer flexibla 

än de tidigare. Den advokat som 
deltagit i mer utbildning än 18 
timmar under ett år kan nämli-
gen föra över upp till tolv redan 
inlästa timmar till ett annat år.

Att föreläsa är också utbil-
dande och får tillgodoräknas i 
utbildningskravet. Varje enskilt 
utbildningstillfälle bör inte vara 
kortare än 1,5 timmar i effektiv 
utbildningstid, för att räknas, 
och antal deltagare bör inte un-
derstiga fem personer, exklusive 
utbildningsledaren.

Nytt utbildningskrav 
från årsskiftet

kravet på praktisk  
juridisk verksamhet för 
att bli ledamot i advokat-
samfundet bör ändras från 
fem år till tre år, enligt ett 
förslag från samfundets 
styrelse. samtidigt skärps 
kravet på innehållet i den 
verksamhet som utövas 
under kvalifikationstiden.

Förslaget skickades ut till alla le-
damöter och biträdande jurister 
under hösten. Det kommer även 
att remitteras till Advokatsamfun-
dets avdelningar för att behand-
las på avdelningarnas årsmöten 
och av samfundets fullmäktige i 
juni 2010. bestämmelsen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2011. 

i den promemoria som skick-
ats till samfundets ledamöter 
konstateras att Europas advoka-
ter står inför stora förändringar. 
bland annat vill EU-kommis-
sionen avreglera advokatyrket 
och harmonisera de nationella 
regelverken för att öka konkur-
rensen och göra den europeiska 
tjänstemarknaden mer öppen 
och konsumentvänlig. Den eu-
ropeiska advokatorganisationen 
ccbE har antagit utbildningsre-
kommendationer och arbetar 
med frågor kring en enhetligare 
syn på utbildning, kompetens 
och kvalifikationskrav.

Sverige har sett ur konkur-
renssynpunkt en väl fungerade 
advokatmarknad eftersom det 
saknas ”advokatmonopol”. Det 
råder dock stora skillnader mel-

Förslag om ändrat krav på 
praktisk juridisk verksamhet

lan medlemsländerna i frågan 
om förutsättningarna för att få 
arbeta som advokat och kraven 
som ställs för att bli advokat. i 
Sverige är kraven betydligt högre 
än i nästan alla andra länder.

 Till bilden hör även att sedan 
2004 måste svenska advokater, 
förutom att avlägga advokatexa-
men även delta i obligatorisk 
vidareutbildning. Dessutom 
kommer Advokatsamfundet att 
bedriva en mer proaktiv tillsyn 
över advokater.

i förslaget med en treårig 
kvalifikationstid skärps kraven 
på innehållet i den verksamhet 
som utövas. i förslaget sägs 
att dispens bör kunna medges 
för annan kvalificerad juridisk 
verksamhet än på advokatbyrå. 
Den längsta tid som ska kunna 
dispenseras är som i dag ett år. 
En utökad dispensmöjlighet bör 
dock finnas om synnerliga skäl 
föreligger. Dispens ska som i dag 
kunna lämnas med en tredjedel 
av den arbetade tiden.

notariemeritering är en värde-
full och uppskattad merit hos bi-
trädande jurister. Av denna anled-
ning bör också notariemeritering 
kunna tillgodoräknas sökande 
som dispensgrundande tid.

”Alla behövs i samtalet 
om advokatyrkets framtid”

mer på webben
Läs mer på: 
www.advokatsamfundet.se

aDVokat i framtiDen

mer på webben
Läs mer i cirkulär 22 på:
www.advokatsamfundet.se/
cirkular2009
Inloggning krävs.
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mer på webben
Läs Anne Rambergs krönika 
om polisens arbete 
i Advokaten nr 1 2010.

Händelser 2009

advokatsamfundet fort-
satte att följa utvecklingen 
av migrationsverkets och 
migrationsdomstolarnas 
arbete. under året pekade 
samfundet bland annat på 
rättssäkerhetsproblem i 
migrationsverkets projekt 
”kortare väntan”.

Advokatsamfundet har under 
året haft täta kontakter med mig-
rationsverket för att diskutera 
asylprocessen. 

Det har blivit svårt för 
advokater med uppdrag som 
offentliga biträden i asylprocess 
att få ersättning i förskott, det 
vill säga innan ett ärende är 
avslutat, vilket kan ta mer än ett 
år. många advokater har under 
året kontaktat samfundet för 
att peka på de problem som 
migrationsverkets nya regler för 

förskott orsakar. Advokatsam-
fundet har i flera sammanhang 
lyft fram dessa problem, som 
redan har börjat leda till att 
advokater inte vill ta uppdrag 
i asylmål. Samfundet har även 
påpekat problemen för migra-
tionsminister Tobias billström. 
Generalsekreteraren deltog 
vidare vid allianssymposiet ”Den 
nya migrationsprocessen” den 8 
september.

En annan viktig frågeställning 
under året har varit migra-
tionsverkets nya modell för att 
förkorta utredningstiderna. 
Advokatsamfundet är positivt 
till att migrationsverket för-
söker förkorta väntetiden för 
asylsökande, men varnar för att 
verkets projekt ”Kortare väntan” 
kan försvaga rättssäkerheten. 

i brev till migrationsverkets 
generalsekreterare Dan Elias-

son pekade Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg på flera problem med 
det nya arbetssätt som hittills 
testats i form av ett pilotprojekt. 
bland annat innebär modellen 
att offentligt biträde förordnas 
senare för den som söker asyl el-
ler uppehållstillstånd, vilket kan 
leda till att asylsökande inte får 
tillräcklig hjälp i den inledande 
utredningen. För att förkorta 
väntetiderna har migrations-
verket också satt upp snäva 
tidsfrister för kompletteringar i 
utredningen. Advokatsamfundet 
påpekade i breven att alltför 
korta tidsfrister kan göra det 
svårt för den asylsökande att få 
det biträde han eller hon själv 
önskar, eftersom biträdet kanske 
inte har möjlighet att ta ett upp-
drag inom dessa tidsramar.

Advokatsamfundet oroas av bris-
tande rättssäkerhet i asylprocessen

Dilsa Demirbag-sten 
fick advokatsamfundets  
journalistpris 2009. 

hon är född i turkiska 
kurdistan och kom som 
sexåring till sverige.

Journalistpriskommitténs moti-
vering löd: ”Dilsa Demirbag-Sten 
har med mod och integritet, 
och med ett konstitutionellt per-
spektiv belyst mötet mellan det 
svenska rättsväsendet och ett allt 
mer mångkulturellt samhälle.”

− Jag ser det som ett erkän-
nande att sakkunniga noterat 
mina försök på området. Tanken 
bakom mitt skrivande är att 
försöka bidra med sätt för hur vi 
kan leva tillsammans i Sverige. 

Samfundets journalistpris  
till Dilsa Demirbag-Sten

Dilsa Demirbag-Sten

Grundförutsättningen för detta 
är en minsta gemensamma mo-
ral som då är lagstiftningen, sa 
Dilsa Demirbag-Sten i en intervju 
i tidskriften Advokaten nr 5.

Advokatsamfundets journalist-
pris delas ut sedan 1987. Priset 
ges till en journalist som på ett 
sakligt engagerat och skickligt 
sätt behandlat förhållanden 
inom rättsväsendets och rätts-
säkerhetens område. i Advokat-
samfundets journalistpriskom-
mitté ingår advokat lars Edlund 
(ordförande), ordföranden i 
Regeringsrätten Sten Heckscher 
samt journalisten och tidigare 
journalistpristagaren maciej 
Zaremba.

seminarium om      
tryckfrihetens försvar
På tisdagen den 21 april hölls 
ett välbesökt seminarium i 
Advokatsamfundets nya hörsal 
under rubriken ”Till tryckfri-
hetens försvar?”, Seminariet 
hade sin utgångspunkt i den 
nyligen utgivna antologin ”Till 
tryckfrihetens försvar” och de 
direktiv som regeringen har 
givit Yttrandefrihetskommit-
tén. Seminariet inleddes av 
justitiekanslern Göran Lam-
bertz, justitieombudsmannen 
Hans-Gunnar Axberger och 
advokaten Peter Danowsky.

regeringsrätten firades 
med bokutgivning
Regeringsrätten inrättades 
1909 och firade sitt första sekel 
med att sammanställa en bok 
om verksamheten. Närmare 
80 skribenter medverkar i 
”Regeringsrätten 100 år”. Tolv 
av dem deltog vid en presenta-
tion i Stockholm fredagen den 
18 september inför en ytterst 
sakkunnig publik, däribland 
Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg, 
som också skrivit ett kapitel i 
boken.

generalsekreteraren 
följde polisens arbete
Den 12 december följde gene-
ralsekreteraren Stockholms-
polisens arbete en natt runt 
Stureplan.
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Händelser 2009

Den nya penningtvätts-
lagstiftningen som trädde 
i kraft under 2009 skapade 
behov av utbildning 
och vägledning för 
advokaterna.

Den 15 mars 2009 trädde den 
nya penningtvättslagen i kraft. 
Sverige implementerade där-
med, som ett av de sista EU-län-
derna, det tredje penningtvätts-
direktivet.

Advokater omfattas av lagstift-
ningens bestämmelser endast 
när de deltar i vissa finansiella 
transaktioner samt företags- och 
fastighetstransaktioner för en 
klients räkning.

med den nya lagen skärptes 

i slutet av 2009 trädde 
lagstiftning i kraft som 
genomför det så kallade 
tjänstedirektivet i sverige. 
advokatsamfundet arbe-
tade under året med att 
förbereda advokaterna på 
de förändringar direktivet 
innebär.

Den 27 december 2009 trädde 
lagen (2009:1079) om tjänster på 
den inre marknaden och viss an-
nan lagstiftning som genomför 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på 
den inre marknaden (det så kal-
lade tjänstedirektivet) i kraft.

Tjänstedirektivet innehåller 
bestämmelser om administrativ 
förenkling, etableringsfrihet och 
fri rörlighet för tjänsteleverantö-
rer, tjänstemottagarnas rättighe-
ter och tjänsternas kvalitet samt 
bestämmelser om administrativt 

samarbete mellan medlemslän-
derna. Advokater omfattas av di-
rektivet och lagstiftningen, men 
bara till den del de särskilda 
direktiv som sedan tidigare 
reglerar advokatverksamhet inte 
är tillämpliga. 

Advokatverksamhet berörs av 
direktivet och genomförandelag-
stiftningen främst i fråga om in-
formationsskyldigheter gentemot 
klient, marknadsföring, yrkes-
ansvarsförsäkringar, samarbete 
samt informationsutbyte.

i praktiskt hänseende kommer 
direktivet och lagstiftningen i 
första hand att påverka advoka-
tens informationsplikt gentemot 
klienten. Tjänstedirektivet stäl-
ler skärpta krav på information 
till klienten rörande uppdraget, 
pris och andra kostnader för 
uppdraget, advokatens verksam-
het. informationsplikten innebär 
bland annat en skyldighet för 
advokater att ange principerna 

Penningtvättslagstiftning skapar 
nya krav på advokaterna

advokatsamfundet  
kräver utvärdering av emr

Reformen En modernare rätte-
gång, EMR, har inneburit sämre 
rättssäkerhet i brottmålspro-
cessen, och bör utvärderas 
snabbt, skrev Advokatsamfun-
det i en hemställan till Justitie-
departementet i september. 

EMR trädde i kraft den  
1 november 2008, och innebär 
bland annat att alla förhör i 
tingsrätterna videofilmas. I stäl-
let för nya förhör kan sedan hov-
rätten ta del av inspelningarna.

Samfundet konstaterade i 
brevet att reformen inneburit 
många förbättringar, men att 
det också är tydligt att det finns 
stora problem. Inte minst gäller 
det möjligheten till omförhör 
av den tilltalade i hovrätterna. 
Advokatsamfundet hemställde 
därför att en utvärdering av de 
nya processregler som följt av 
EMR-reformen skulle göras så 
snart som möjligt.

Enligt de nya processreg-
lerna är kraven för att tilltalade 
och andra personer ska kunna 
höras på nytt i en överinstans, 
enligt förarbetena, hårda. 
Advokatsamfundets ordfö-
rande Tomas Nilsson uttryckte 
i tidskriften Advokaten sin oro 
över risken för att tilltalades 
rättssäkerhet försämras i detta 
avseende.

– Det är en oerhört stor 
skillnad att bara använda 
videouppspelningar av tings-
rättsförhören i hovrätten. Även 
om man upprepar mantrat att 
hovrättsprocessen ska vara en 
överprövning och inte en om-
prövning av tingsrättsdomarna, 
så ska hovrätten fortfarande 
rätta till felaktiga tingsrättsdo-
mar. Då kan förtydliganden och 
kompletteringar behövas, sa 
samfundets ordförande.

Tjänstedirektivet för advokater

kraven på advokaterna ytterli-
gare jämfört med tidigare lag. 
bland annat krävs sedan mars 
2009 nya rutiner på byråerna 
för att få klientkännedom. Fi-
nanspolisen kan också, enligt 
lagen, kräva att en advokat 
svarar på frågor om sin klient 
trots att advokaten inte själv rap-
porterat några misstankar om 
penningtvätt.

lagom till att den nya lagen 
trädde i kraft färdigställde Advo-
katsamfundet en ny ”Vägledning 
för advokater och advokatbyråer 
beträffande lagen om åtgärder 
mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism” med bäring 
på den nya lagen. Samfundet var 
därmed först av de myndigheter 

och organisationer som berörs 
av lagen att ta fram tydliga 
riktlinjer.

Vägledningen är tänkt att 
fungera dels som en introduk-
tion till den nya lagstiftningen, 
dels som en hjälp i vissa prak-
tiska och administrativa frågor. 

Under våren 2009 fortsatte 
också Advokatsamfundet att 
erbjuda en kostnadsfri utbildning 
om penningtvättslagstiftningen. 

för sin debitering, något som 
också kommit till direkt uttryck i 
de advokatetiska reglerna.

med anledning av att direkti-
vet och lagstiftningen omfattar 
advokatverksamhet, tog Advo-
katsamfundet under året fram 
promemorian Genomförande av 
tjänstedirektivet – ett advokatper-
spektiv, som behandlar den nya 
lagstiftningen och innehåller 
några rekommendationer för 
advokatverksamhet.

Promemorian är tänkt att 
fungera som en introduktion till 
den nya lagstiftningen. Avsikten 
är även att promemorian ska 
kunna vägleda hur en advokat 
praktiskt bör agera i vissa fall. 

En modernare rättegång, EMR.

mer på webben
Läs mer i cirkulär 8 på:
www.advokatsamfundet.se/
cirkular2009
Inloggning krävs.

mer på webben
Läs mer i cirkulär 30 på:
www.advokatsamfundet.se/
cirkular2009
Inloggning krävs.
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Internationellt

2009 var, i likhet med de senaste åren, ett 
mycket händelserikt år i fråga om Advokat-
samfundets internationella arbete. Utgångs-
punkterna för samfundets internationella en-
gagemang är att det internationella arbetet är 
av stor betydelse och vikt för såväl våra leda-
möter som för samfundet som organisation. 
För att kunna påverka ramarna för och reg-
leringen av advokaternas vardagliga verksam-
het nationellt krävs ett internationellt enga-
gemang och kontaktnät. Advokatsamfundets 
internationella arbete har därför intensifie-
rats allt mer de senare åren.

Det är många faktorer som i dag ställer höga 
krav på Advokatsamfundets internationella 
verksamhet. En vardag med lagstiftningsiniti-
ativ utanför våra egna gränser, en oförtruten 
kamp mot terrorism och annan grov brottslig-
het där effektiviteten av brottsbekämpningen 
ofta överskuggar rätten till en rättvis rätte-
gång, en gemensam inre tjänstemarknad, en 
ökad rörlighet av advokater särskilt inom den 
Europeiska unionen som aktualiserar säker-

ställandet av självreglering och 
advokatkårens oberoende gent-
emot statsmakterna, är bara några 
exempel på sådana faktorer.

Det internationella arbetet
och samarbetet med andra ad-
vokatorganisationer liksom in-
ternationella sammananslut-
ningar av advokatorganisatio-
ner är därför en stor och viktig 
del av Advokatsamfundets ar-
bete. Ett utökat utbyte av juri-
diska tjänster och en allt öpp-
nare tjänstemarknad, inte bara 
inom den Europeiska unionen, gör att det är 
nödvändigt att aktivt delta i den internatio-
nella verksamheten och i det internationella 
samarbetet. Det är också av stor betydelse 
för framgången i det internationella arbetet 
att det upprättas och vidmakthålls goda för-
bindelser med andra advokatorganisationer 
världen över och speciellt i Europa. Ett så-

dant kontaktskapande arbete är 
särskilt betydelsefullt om man 
vill kunna påverka förslag, ställ-
ningstaganden och förhandlings-
positioner i de internationella 
sammanslutningar av advokat-
organisationer som har bäst för-
utsättningar att med framgång 
föra fram advokatkårens yrkes-
intressen och kärnvärden för 
de stora makthavande institu-
tionerna inom framför allt den 
Europeiska unionen och Euro-
parådet. Av detta skäl har Sve-
riges advokatsamfund intagit en 

mycket aktiv roll i framför allt den europeiska 
advokatorganisationen ccbE och den inter-
nationella advokatorganisationen ibA (se nå-
got om de viktigare händelserna inom dessa 
organisationer nedan). 

Advokatsamfundet bedriver även interna-
tionellt arbete på hemmaplan, bland annat  
genom samarbete med Justitiedepartemen-

Ett spännande och intressant år
för det internationella arbetet

Johan Sangborn,
stf chefsjurist  
och ansvarig för  
internationella frågor
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”Under lång tid har en effektiv 
brottsbekämpning priorite-
rats, på bekostnad av enskil-
das mänskliga rättigheter. 
Rättssäkerhetsfrågorna 
är de absolut viktigaste 
frågorna för Europas med-
borgare för framtiden.”

Johan Sangborn

tet. Sveriges advokatsamfund är till exempel 
sedan 2006 medlem i det europeiska rättsliga 
nätverket på privaträttens område (European 
Judicial network, EJn). Detta nätverk består 
av de nationella ministerierna och de myn-
digheter som i varje medlemsland inom den 
europeiska unionen ansvarar för det rättsliga 
samarbetet på privaträttens område. Genom 
arbetet kan Advokatsamfundet och dess med-
lemmar få del av den information och de in-
ternationella kontaktytor som nätverket till-
handahåller och nätverket kan få del av den 
svenska advokatkårens uppfattning om kom-
mande och erfarenhet av antagen gemen-
skapslagstiftning. Advokatsamfundet ingår 
också sedan 2007 i Justitiedepartementets 
samordningsgrupp för straffrättsligt samar-
bete, vilket möjliggör för samfundet att på ett 
tidigt stadium ta del av och lämna synpunkter 
på även den straffrättsliga lagstiftningen både 
nationellt och inom den Europeiska unionen. 
Detta har varit särskilt värdefullt under det 
svenska ordförandeskapet den sista halvan 
av 2009. 

Det gångna året har även präglats av en 
stor mängd internationella besök. Advokat-
samfundet har tagit emot delegationer från de 
europeiska institutionerna, liksom företräda-
re för advokatorganisationer och rättsväsen-
det från länder i hela världen. Vid dessa besök 

Internationellt

har allt ifrån samfundets syn på europeisk ge-
menskapslagstiftning till advokatuniversella 
kärnfrågor som rättssäkerhet och grundläg-
gande rättigheter för den enskilde individen 
diskuterats. 

Advokatsamfundet har även deltagit i kun-
skapsbringande, rättsutvecklande och sam-
hällspåverkande arbete i länder med mindre 
väl fungerande rättsstatskultur (till exempel 
Vietnam, Kina och länder från forna öst-     
europa) såväl på egen hand som genom de 
gränsöverskridande advokatorganisationerna 
ccbE, ibA, ilAc, med flera.

På det europeiska planet har arbetet präg-
lats mycket av processen med att forma det 
så kallade Stockholmsprogrammet, det vill 

säga EU:s programförklaring om vad som ska 
prioriteras på det rättsliga området inom uni-
onen de närmaste fem åren (2010–2014). Ad-
vokatsamfundet har här, såväl på hemmaplan 
som genom den europeiska advokatorganisa-
tionen ccbE, särskilt stött det arbete som ini-
tierades av det svenska EU-ordförandeskapet 
för att säkerställa en bättre balans mellan en 
effektiv brottsbekämpning och upprätthållan-
det av grundläggande individuella fri- och rät-
tigheter samt rättssäkerhet. Under lång tid har 
en effektiv brottsbekämpning prioriterats, på 
bekostnad av enskildas mänskliga rättigheter. 
Rättssäkerhetsfrågorna är därför de absolut 
viktigaste frågorna för Europas medborgare 
för framtiden. Samfundet anser vidare att det 
är mycket positivt att det svenska ordförande-
skapet förtjänstfullt satt processuella rättighe-
ter för misstänkta under brottmålsprocesser i 
fokus och att dessa rättigheter ser ut att suc-
cessivt vara på väg att förbättras. 

förutom arBetet meD att ta fram remissytt-
randen och andra policydokument rörande 
olika typer av europeiska lagstiftningsinstru-
ment, har några av förslagen till genomför-
ande av EU-initierad lagstiftning varit föremål 
för Advokatsamfundets särskilda uppmärk-
samhet under 2009. Det rör sig framför allt 
om genomförandet av det så kallade tredje 
penningtvättsdirektivet och det så kallade 
tjänstedirektivet (läs mer på sidan 19). n

»
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Internationellt

ilac (international legal                             

assistance consortium)

i februari besökte en delegation från ilAc och 
ibA Demokratiska republiken Kongo. Syftet 
med resan var att undersöka vilket stöd som 
behövs för att återuppbygga det kongolesiska 
rättssystemet. besöket utmynnade i en rap-
port: ”Rebuilding courts and trust: An assess-
ment of the needs of the justice system in the De-
mocratic Republic of Congo”.

ilAc fortsatte också sitt arbete i Afghanis-
tan, Haiti, liberia, marocko och Algeriet samt 
de ockuperade palestinska områdena. 

www.ilac.se

ccBe (council of Bars anD 

law societies of europe)

2009 var ett stort år för EU-staterna, med val 
till parlamentet, utseendet av en ny kommis-
sion och svenskt ordförandeskap. i mars pu-
blicerade ccbE därför ett manifest om fyra 
punkter för att påverka beslutsfattare inom 
EU att skapa ett rättssäkrare Europa. Syftet 
var att göra befintliga och kommande besluts-
fattare medvetna om vikten av en god balans 
mellan grundläggande rättigheter och säker-
het inom rättsområdet på europeisk nivå. 

ccbE:s fyra förslag för att förbättra rättssä-
kerheten inom EU:

•  bilda en avdelning och en särskild kom-
missionär med övergripande ansvar för 
rättssäkerhetsfrågor inom EU-kommissi-
onen 

•  garantera rätten till förtroliga samtal med 
advokat 

•  se till att skydda misstänktas och åtalades 
rätt i brottmålsprocessen 

•  skapa en bättre balans i lagstiftningen kring 
terrorism och organiserad brottslighet

i juli möttes EU:s justitieministrar i Sverige för 
ett informellt möte. På agendan stod först och 
främst det så kallade Stockholmsprogrammet, 
som ska ange ramarna för EU:s samarbete på 
det rättsliga området. i samband med minis-
termötet presenterade ccbE sina rekommen-
dationer för Stockholmsprogrammet. ccbE 
uppmanar bland annat EU att anta gemen-
samma processuella regler som stärker rätts-
säkerheten för personer misstänkta för brott. 
ccbE efterlyser också gemensamma regler 

internationella organisationer

ceeBa (chief executiVes of european 

Bar associations) är en sammanslutning 
bestående av generalsekreterare i europeiska 
advokatorganisationer. i dag ingår företräda-
re för ett tjugotal advokatorganisationer samt 
ccbE:s generalsekreterare i cEEbA. Det 50:e  
cEEbA-mötet arrangerades av det irländska 
advokatsamfundet och hölls i Dublin, irland. 
mötet utgjorde denna gång en del i en gemen-
sam konferens som cEEbA höll tillsammans 
med organisationens motsvarighet utanför 

norDiskt samarBete – Förutom samarbe-
tet på internationell och europeisk nivå, på-
går sedan länge ett nära, gott och fruktsamt 
samarbete mellan de nordiska advokatorga-
nisationerna. 

iBa (international Bar association) 
•  Centrala frågor för IBA detta år har fram-

för allt varit frågor om rättssäkerhet (rule 
of law), mänskliga rättigheter och andra 
rättighetsfrågor, rättsväsendets och advo-
katernas självständiga ställning, yrkesin-
tressefrågor samt utbildningsfrågor. 

•  Under årskonferensen i Madrid 4–9 ok-
tober 2009 hölls seminarier, diskussio-
ner och föredrag i frågor rörande allt från 
rättsstatliga grundvärden, rättssäkerhet 
och mänskliga rättigheter till yrkesintres-
sen och materiell rätt inom vitt skilda rätts-
områden. En särskild dag avsattes för dis-
kussion av frågor om advokatväsendets 
oberoende (”independence Day”). 

•  Advokatsamfundets generalsekretare Anne 
Ramberg är bland annat ledamot av Hu-
man Rights institute (ibA-HRi) samt co-
chair i ibA:s Rule of law Action Group, 
som är ibA:s särskilda organ för rättssä-
kerhetsfrågor som verkar för direkta för-
bättringar i fråga om grundläggande rät-
tigheter i specifika avseenden på särskilt 
utsedda platser/länder. 

www.ibanet.org

Europa, iilAcE (international institute of 
law Association chief Executives). General-
sekreteraren för Sveriges advokatsamfund, 
Anne Ramberg, har sedan hösten 2005 varit 
ordförande i organisationen. inför nästa års 
cEEbA-möte i Prag, Tjeckien, har ordföran-
deskapet överlämnats till företrädaren för the 
law Society of England and Wales. 

för grupptalan och starkare garantier för att 
rättsliga beslut i ett EU-land ska godkännas i 
alla EU-länder.      www.ccbe.org
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Internationellt

stockholm human rights award dela-
des ut för första gången 2009. mottaga-
re var den sydafrikanske domaren ric-
hard goldstone. priset har instiftats av 
sveriges advokatsamfund, international 
legal assistance consortium, ilac, och 
international Bar association, iBa.

Vid prisceremonin på Advokatsamfundet 
den 3 december berättade christian Åhlund, 
generalsekretare i ilAc, att man beslutat ge 
Goldstone priset redan innan rapporten från 
Fn:s undersökningsgrupp, den så kallade 
Goldstonerapporten, hade presenterats.

– Richard Goldstone får priset på grund av 
sin ovanliga kombination av högsta internatio-
nella juridiska kompetens och en djup omsorg 
om den enskilda människan, sa Åhlund.

Han menade också att de starka reaktioner-
na på rapporten gör att man till motiveringen 
även kan lägga Goldstones stora personliga 
integritet och mod i kampen för att försvara 
grundläggande rättsliga principer.

anne ramBerg, Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare, beskrev Richard Goldstone 
som en envist, hårt arbetande, målinriktad 
och modig man som har kämpat för att stödja 
och försvara de mänskliga rättigheterna inom 
en rad olika internationella uppdrag på olika 
platser i världen. Ramberg tillade att hon an-
såg att Goldstone fått utstå orättvis kritik som 
en konsekvens av sitt orubbliga stöd för de 
mänskliga rättigheterna.

– Jurister har ett särskilt ansvar för att värna 
rättsstatens principer och mänskliga rättighe-
ter. Richard Goldstone är en utmärkt repre-
sentant för dem som tar det ansvaret, sa Anne 
Ramberg.

Richard Goldstone fick det första
Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights 
Award har instiftats av         
Sveriges advokatsamfund, 
International Legal Assis-
tance Consortium (ILAC) och 
International Bar Association 
(IBA). Priset ska årligen ges 
till en person eller institution 
som åstadkommit extraordi-
nära insatser för att främja 

och skydda de grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheterna.

FN:s undersökningsgrupp 
granskade de händelser som 
hörde samman med Israels 
militära operation i Gaza under 
vintern 2009, som kallas Ope-
ration Cast Lead (Operation 
gjutet bly). Enligt rapporten 

från undersökningsgruppen, 
den så kallade Goldstonerap-
porten, begick båda sidorna 
allvarliga krigsbrott, och 
använde oproportionerligt våld 
mot civila.

Uppskattningsvis dödades 
1400 palestinier. Cirka 230 av 
dem var stridande, resten var 
civila. I rapporten kritiseras Is-

rael för att ha tillämpat en stra-
tegi av oproportionerligt våld, 
och därmed orsakat stor skada 
och förödelse av civil egendom 
och infrastruktur och stort 
lidande hos civilbefolkningen. 
Palestiniernas användning av 
granatkastare mot civilbefolk-
ningen i Israel får motsvarande 
hårda kritik.

stockholm human rights awarD och golDstonerapporten

– Det är en stor ära att vara den första mot-
tagaren av Stockholm Human Rights Award. 
Och särskilt att få ta emot priset inför en så 
här kvalificerad och kompetent publik. Jag ser 
många bekanta och vänliga ansikten här i dag, 
sa Richard Goldstone.

mark Ellis, executive director i internatio-
nal bar Association, ibA, konstaterade att det 
skett ett paradigmskifte för utvecklingen av 
den internationella humanitära rätten under 
de senaste decennierna. En av de personer 
som varit avgörande för denna utveckling är 
just Richard Goldstone.

Till prisceremonin hade ett nittiotal gäs-
ter inbjudits; bland dem fanns framstående 
svenska och utländska jurister och advokater 
samt journalister.

i anslutning till ceremonin höll Richard 
Goldstone ett anförande och diskuterade 
även Fn-rapporten med publiken. Han be-
skrev på ett gripande sätt sina intryck från 
Gaza. Goldstone uttryckte hopp om att de 
ansvariga myndigheterna i israel och de pa-
lestinska territorierna ska utreda och utkräva 
ansvar för brotten. n

Richard Goldstone var den första att ta emot Stockholm Human Rights Award.
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aDVokatkurser och examen

Advokatsamfundets obligatoriska advokatut-
bildning är uppdelad på tre delkurser på var-
dera två och en halv dag. Kurserna förbereder 
den blivande advokaten för advokatexamen 
och behandlar områden som är centrala för 
advokatverksamhet. Själva examen är munt-
lig och prövar framför allt examinandens för-
måga att hantera en rådgivningssituation. 
Här uppmärksammas särskilt advokatetiska 
frågor som till exempel god advokatsed och 
bokföringsreglementet.

Efter noggranna utvärderingar genomför-
des under året några större förändringar i 
advokatkurserna. På delkurs tre infördes en 
ny kursdag om Konstitutionell rätt och advo-
katens roll i rättssamhället. Kursdagen syftar 
till att skapa en medvetenhet om konstitutio-
nella frågor och visa hur det konstitutionella 
regelverket – som Regeringsformen och Eu-
ropakonventionen om de mänskliga rättighe-
terna – kan vara ett arbetsredskap för advo-
katen. Vidare på delkurs tre infördes ett nytt 
avsnitt om Riskhantering på advokatbyrå. Här 
beskrivs varför advokatbyrån behöver han-
tera olika typer av risk och hur det kan gö-
ras på ett systematiskt sätt. På delkurs två ut-
ökades kursavsnitten om Förhandlingsträning 
och Mediehantering. På samma kurs förnya-
des kursavsnittet om Förhandling i domstol så 
att det förutom tvistemål nu också behandlar 
brottmål. Delkurs ett, som behandlar advokat-

etik och god advokatsed, förändrades inte. 
Förutom ovan nämnda ämnen innehåller 

advokatkurserna också avsnitt om Advoka-
tens rådgivaransvar, Försäkringsfrågor, Advo-
katyrket och advokatsamfundet, yrkesfrågor 
och penningtvättsregleringen. 
Därtill ingår kvällsföreläsningar 
om Försvarsadvokatens upp-
drag, Kulturell förståelse, Reto-
rik samt inköp av advokattjäns-
ter. 

På advokatkurserna medver-
kade under året ett 40-tal förelä-
sare. Kurserna hade sammanlagt 
1 050 deltagare – 508 kvinnor 
och 542 män. Totalt genomför-
des 36 kurstillfällen: 14 tillfällen 
av delkurs ett, 12 av delkurs två, 
och 10 av delkurs tre. 

Under året examinerades 263 personer – 
128 män och 135 kvinnor. Av dem underkän-
des 20 personer, 10 män och 10 kvinnor. ing-
en av dessa överklagade examensresultatet till 
Advokatsamfundets utbildningsnämnd, som 
annars är prövande instans.

fortBilDning

Advokatsamfundet genomförde närmare 70 
fortbildningskurser, seminarier och konfe-
renser med sammanlagt cirka 1800 deltagare.
Till de mest välbesökta arrangemangen hör-
de konferensen Rakel om kvinnligt ledarskap 

Utbildning

inom advokatkåren och rättsväsendet, kur-
serna Brottmålskurs I och Fördjupning inom 
brottmålsprocessen och Tvistemålsprocessen 1 
och 2. Den särskilda satsningen på utbildning 
om reformen En modernare rättegång fortsat-

te med kurser i Stockholm, Göte-
borg och malmö. Helt nya kurser 
under året var Offentlig upphand-
ling, Lönsamt ledarskap för chefer, 
Förhandlingsteknik för humanju-
rister, Aktuell bodelningsrätt och 
Introduktion till EG:s statsstöds-
regler. Dessutom gavs den omar-
betade kursen Fördjupning inom 
brottmålsprocessen för första gång-
en, en kurs som bygger på tidig-
are brottmålskurs ii. 

Den 1 januari 2009 ändrades 
utbildningskravet för advokater. Från och med 
2009 måste advokater genomgå minst 18 tim-
mars fortbildning per år. läs mer på sidan 17.

kostnaDsfri utBilDning

Under 2009 fortsatte Advokatsamfundets 
program med kostnadsfri utbildning för alla 
advokater och biträdande jurister på advo-
katbyrå. Ett 30-tal av fortbildningskurserna, 
med sammanlagt 854 deltagare, var gratis-
kurser. Ämnena var advokatetik, stresshan-
tering, penningtvättslagstiftningen, och ett 
nytt seminarium om law firm management, 
samtliga skräddarsydda för advokatens verk-
samhet. Det sistnämnda seminariet leddes av 
advokat Axel calissendorff tillsammans med 
den internationellt ledande brittiska konsul-
ten Alan Hodgart samt advokaterna michael 
Wigge och claes Zettermarck. Seminariet gavs 
vid fyra tillfällen och gav många konkreta ex-
empel på faktorer som utmärker en fram-
gångsrik advokatfirma.

aDVokatsamfunDets nya hörsal

På våren stod Advokatsamfundets nya hör-
sal färdig. Den inryms i det Tryggerska hu-
sets gamla garage. i hörsalen finns plats för 
ett 80-tal seminariedeltagare. Här finns också 
all modern teknik för bild och ljud. Kurser och 
seminarier som tidigare hållits i inhyrda loka-
ler i Stockholm kunde nu flyttas till Advokat-
samfundets eget hus, vilket har uppskattats av 
både deltagare och föreläsare. n

Advokatsamfundets 
utbildningsverksamhet

Jonas Olbe, 
utbildningsansvarig
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Från och med nr 1 2009 har tid-
skriften Advokaten ny form, nytt 
papper och nytt format. Viktiga 
ledord för förändringen var kon-
tinuitet och utveckling. läsaren 
ska känna igen sin Advokaten 
samtidigt som målet har varit 
att texterna, korta som långa, 
ska vara attraktiva och lättill-
gängliga för läsaren. Vi har ve-
lat skapa ett modernare uttryck 
utan att tumma på tidskriftens 
seriositet.

i samband med det nya utse-
endet utökades antalet sidor och nya inslag in-
fördes som ”månadens Advokat” och ”Advokat 
i framtiden”. Den nya Advokaten togs mycket 
väl emot av både läsare och annonsörer.

Under året tog vi upp en rad olika aktuella 

ämnen i tidskriften. i det 
redaktionella innehållet 
syntes tydligt att världens 
länder integreras alltmer. Detta 
märktes inte minst då vi skrev 
om den internationella familje-
rätten, den humanitära rättens 
utveckling, den globala ekono-
miska krisens påverkan på advo-
katerna, klimaträtten samt den 
nya penningtvättslagen som bör-
jade gälla.

Tre svenska jubilarer upp-
märksammades: Justitieom-

budsmannen som tvåhundraårsjubilerade, 
Regeringsrätten som fyllde ett hundra år och 
tidskriften Advokaten som firade sin 75:e år-
gång.

Flödet av samtal, e-postmeddelanden och 

Informationsarbetet/Juridiska Biblioteket

JuriDiska BiBlioteket grundades 1935 ge-
nom sammanslagning av flera mindre bok-
samlingar. Sedan dess har biblioteket vuxit till 
ett modernt juridiskt fackbibliotek med loka-
ler i Advokatsamfundets hus. biblioteket är se-
dan 1963 en stiftelse som enligt stadgarna har 
till ändamål att genom sin verksamhet främja 
rättsvetenskaplig forskning. 

Samlingarna omfattar i dag cirka 60 000 vo-
lymer svensk och utländsk litteratur,  alltifrån 
1700-talet och framåt, ett hundratal löpande 

tryckta och elektroniska tidskrifter/årsböcker 
och en stor samling offentligt tryck. Tonvik-
ten ligger på svensk och nordisk juridik men 
även standardverk från andra länder köps in. 
internationell process- och skiljedomsrätt och 
mänskliga rättigheter är två områden biblio-
teket numer satsar lite extra på. nästan all lit-
teratur är tillgänglig för besökaren på öppna 
hyllor. 

Vi har öppet dagligen för alla som avlagt ju-
ristexamen eller studerar vid juridisk fakultet. 

Varje år besöker ungefär 800–900 personer 
biblioteket, mest advokater, biträdande juris-
ter och studenter verksamma i Stockholm, 
men även jurister utanför Stockholm utnytt-
jar bibliotekets service. n

Tidskriften Advokaten 
fick nytt utseende

Stiftelsen Juridiska biblioteket

mer på webben
Information om bibliotekets tjänster 
och informationsresurser finns på 
www.juridiskabiblioteket.se

Tom Knutson,  
chefredaktör och  
informationsansvarig

debattartiklar till redaktionen från såväl advo-
kater som andra aktörer inom rättsväsendet 
var stort under hela 2009.

Tidskriften Advokatens ställning som den 
viktigaste kanalen för kommunikation med 
samfundets ledamöter och andra målgrupper 
står sig. Under året ökade den tryckta uppla-
gan från 7 800 per nummer till 8 100.

Advokatsamfundets webbplats är välbesökt 
visar statistiken. Under 2009 hade den 447 000 
unika besökare. Även tidskriften Advokatens 
webbplats hade ett stort antal besök; 112 000 
unika besökare noterades under 2009. Under 
året lanserades sidor för Advokat i framtiden 
på samfundets webbplats. n

Advokatens redaktion/samfundets  
informationsavdelning
Här görs och leds arbetet med att  
producera, driva och utveckla:

• Tidskriften Advokaten
•  Samfundets och tidskriftens  

webbplatser
•  Cirkulär och andra utskick till  

samfundets ledamöter
• Pressmeddelanden
•  Advokatsamfundets  

verksamhetsberättelse
•   Riktade tematidningar och bilagor
• Broschyrer och informationsblad

tiDskriften aDVokaten 2009

Årets samtliga gästkrönikörer
Per Unckel, landshövding i Stockholms län 
Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen 
Magnus G Graner, statssekreterare vid  
Justitiedepartementet 
Dan Eliasson, generaldirektör för Migrationsverket 
Lars Nylén, generaldirektör för Kriminalvården 
Dilsa Demirbag-Sten, journalist och mottagare   
av Advokatsamfundets journalistpris 2009. 
Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty Internationals 
svenska sektion 
Pauliine Koskelo, ordförande i Högsta domstolen i Finland 
Mårten Schultz, docent, jur. dr och lärare vid Stockholms  
universitet

Redaktionsråd
Anne Ramberg
Tom Knutson
André Andersson
Mia Edwall Insulander
Rikard Wikström
Ulrika Brandberg
Magnus Andersson
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Ekonomi

2009 i sammanfattning

Sveriges advokatsamfund och 
dess dotterbolag Sveriges Advo-
katers Service Ab, SASAb om-
satte under 2009 100,2 mkr, en 
ökning med nära 1,0 mkr eller 
1,0 % jämfört med 2008. Årets 
resultat för Advokatsamfundet – 
koncernen blev nära 6,9 mkr. 

Årsavgifter och serviceersätt-
ningar utgjorde 79,5 % (77,8 %), 
kursverksamheten 17,3 % (14,8 
%) och annonsintäkter från tid-
skriften Advokaten 2,1 % (2,0 %) 
av de totala intäkterna. Det i budgeten 2009 
befarade intäktsbortfallet av årsavgifter och 
serviceersättningar med anledning av kon-
junkturnedgången uteblev, och avgifterna     
översteg budget med totalt 3,2 mkr.

Kostnaderna exklusive finansiella och av-
skrivningar sjönk under 2009 till 89,7 mkr, 
en minskning med 3,5 mkr eller 3,7 % jämfört 
med 2008 främst till följd av lägre försäkrings-
kostnader.

proJekt

Renoverings- och förbättringsarbeten 
på fastigheten
Under 2009 har det, under 2008 påbörjade, 
renoverings- och förbättringsarbetet slutförts 
på samfundets fastighet. Under 2009 färdig-
ställdes och invigdes hörsalen i fastighetens 
gamla och outnyttjade garage. Hörsalen har 
redan första året nyttjats flitigt i kursverksam-
heten och till seminarier. Dessutom har under 
2009 lokalerna försetts med bättre ventilation 
och installerad bergvärme har inneburit väsent-
ligt lägre uppvärmningskostnader. 

Avsättning till utbildning
SASAb har i bokslutet 2009 gjort avsättning 
för kostnadsfria utbildningar om drygt 2,4 
mkr. Seminarier kommer i skadeförebyggan-
de syfte att avhandla följande områden:

Etik och god advokatsed, stresshantering 
och effektivitet i advokatyrket, kvalitetsarbe-
te och drift av advokatbyrå, karriärutveckling 
samt lagen om penningtvätt med mera.

fördelning intäkter 2009
n Årsavgifter 
n Serviceersättningar 
n Kursintäkter 
n Tidskriften 
n Övriga intäkter

fördelning kostnader 2009
n Personalkostnader 
n Kontorskostnader 
n Rese- o sammanträdeskostnader 
n Kurskostnader 
n Tidskriften 
n Obligatoriska försäkringar 
n Fastigheten 
n Avsättning utbildning 
n Övriga kostnader 

2% 1%

17%

61%

19%

22%

6%

1%

3%

41%

3%
3% 5%

16%

2009 – stabil ekonomi 
aVgifter

Årsavgiften till Sveriges advo-
katsamfund, var 2009 oföränd-
rat 4 400 kronor. 

Serviceersättningen till Sve-
riges Advokaters Service Ab var 
2009 oförändrat 10 000 kro-
nor exklusive mervärdesskatt. 
Huvuddelen avser att täcka 
premier för de obligatoriska 
försäkringarna. Resterande be- 
lopp av serviceersättningen 
täcker kostnader för hemsida, 
cirkulär med mera.

kostnaDer för aDVokatförsäkringar

Premier för Advokatsamfundets obligatoriska 
ansvarsförsäkring och förmögenhetsbrotts-
försäkring ingår i den serviceersättning som 
omfattar samtliga verksamma ledamöter och 
biträdande jurister. 

Premien för åren 2009–2011 har avtalats till 
7 000 kronor per individ, en sänkning med 
2 800 kronor eller 29 % jämfört med premien 
2008. n

Jonas Hultgren, 
ekonomichef
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Ekonomi

Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2009
(ALLA BELOPP I TKR)

Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till 
samtliga advokater och biträdande jurister senast 
2010-03-15.

förslag till Disposition aV                                                                 

organisationens resultat

Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att

årets resultat      220
jämte balanserade vinstmedel  11 374
tillhopa    11 594
balanseras i ny räkning.

Av koncernens fria egna kapital 33 052 föreslås 
0 tkr bli överfört till bundna reserver.

                 KONCERNEN        ADVOKATSAMFUNDET
   
BALANSRÄKNING 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 21 771 16 689   19 407 15 685
Omsättningstillgångar 28 662 25 424 10 381 8 160

Summa Tillgångar 50 433 42 113 29 788 23 845

EgET kapiTal och SkuldEr
Eget kapital

 Bundet eget kapital 4 819 2 799 5 408 5 408
Balanserad vinst 26 155 26 554 11 374 10 313
Årets resultat 6 897 1 621 220 1 061

Summa eget kapital 37 871 30 974 17 002 16 782

Avsättningar 3 947 1 831 – –
Kortfristiga skulder 8 615 9 308 12 786 7 063
Summa EgET kapiTal 
och SkuldEr 50 433 42 113 29 788 23 845

Ställda säkerheter inga 10 400 inga 10 400
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Balansräkning – Advokatsamfundet och koncernen

Resultaträkning – Advokatsamfundet och koncernen
                 KONCERNEN        ADVOKATSAMFUNDET

RESULTATRÄKNING 2009-01-01- 2008-01-01- 2009-01-01- 2008-01-01-
 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

intäkter 100 154 99 160 22 209 22 891

Externa kostnader 67 570 74 559 11 163 8 246
Personalkostnader 19 734 18 636 10 083 9 068
Avskrivningar 988 5 163 649 4 796
Avsättning utbildning 2 424 – – –
Summa rörelsens kostnader 90 716 98 358 21 895 22 110

rörelseresultat 9 438 802 314 781

Finansiella poster –40 1 144 24 280
Skatt –2 501 –325 –118 0

årets resultat 6 897 1 621 220 1 061
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Advokaten har som en obero-
ende rådgivare att företräda och 
tillvarata klientens intressen på 
bästa sätt, inom ramen för gäl-
lande rätt och god advokatsed. 
Vidare framgår att en advokat 
aldrig får låta sitt handlande 
påverkas av exempelvis tanken 
på egna fördelar. Detta inne-
bär att den som vänder sig till 
advokat måste kunna förlita sig 
på att advokaten iakttar trohet 
och lojalitet mot klienten samt 
uteslutande ser till och tillva-
ratar klientens intressen. Det 
framgår även av de vägledande 
reglerna om god advokatsed 
att det arvode som advokater 
debiterar sin klient skall vara 
skäligt. Dessa förhållanden är 
grundläggande vid utövande av 
advokatverksamhet och är även 
av fundamental betydelse för att 
advokaternas ställning och för-
troende upprätthålls gentemot 
allmänheten och i rättssamhäl-
let. Principerna om oberoende 
och lojalitet utgör hörnstenar i 
de vägledande reglerna om god 
advokatsed.  

Ett agentavtal som under 
viss tid binder en klient till viss 
advokat kan inte anses fören-
ligt med de ovan redovisade 
principerna och strider därför 
mot god advokatsed. Detsamma 
gäller villkor om automatisk 
förlängning av avtal. Detta gäller 
oavsett om villkoret förenas med 
skadeståndspåföljd eller inte, ef-
tersom en klient alltid fritt måste 
kunna välja advokat. Det arvode 
som en advokat debiterar skall 
vara skäligt. något principiellt 
hinder mot att avtala om en 
begränsning av arvodet på sätt 
som ovan angivits kan inte anses 
föreligga. Däremot kan det inte 
anses förenligt med god advo-
katsed att advokaten erhåller 
ersättning enligt avtalet efter det 
att avtalstiden har löpt ut. Även 
att avtala med en idrottsutövare 
eller artist om att tvist skall 
avgöras genom skiljeförfarande 
anses strida mot god advokatsed 
om inte omständigheterna i det 
enskilda fallet talar häremot. n

Cirkulär nr 15/2009

av advokaten under avtalsti-
den advokaten förbinder sig 
att reducera sitt arvode till 
detta belopp, 

•  att ersättningen enligt avtalet 
inte är tidsmässigt begränsad 
till avtalstiden och

•  att tvist enligt avtalet skall 
avgöras genom skiljeförfa-
rande.

Styrelsen för Sveriges advokat-
samfund har vid sitt samman-
träde den 11 juni 2009 antagit 
följande vägledande uttalande.

Utgångspunkten är att ad-
vokats uppdrag som agent för 
idrottsutövare eller artister är 
advokatverksamhet.

Regeln om advokatens roll 
och främsta skyldigheter finns 
i punkt 1 Vägledande regler 
om god advokatsed. Av denna 
bestämmelse framgår att en 
advokats främsta plikt är att 
visa klienten trohet och lojalitet. 

Samfundet

Det är vanligt att bland annat 
upphandlande myndigheter stäl-
ler krav på att anbudsgivare ska 
lämna referenser. 

Fråga har uppkommit om 
det föreligger skyldighet för 
advokat att uppge referenser vid 
upphandling. 

Styrelsen för Sveriges advokat-
samfund har vid sitt samman-
träde den 13 november 2009 
antagit följande vägledande 
uttalande.

Principerna om konfidentiali-
tet och lojalitet utgör hörnstenar 
i de vägledande reglerna om 

Fråga har uppkommit om det är 
förenligt med god advokatsed 
att advokater verksamma som 
agenter för idrottsutövare eller 
artister avtalar med klienter om:

•  viss avtalstid som förlängs 
automatiskt om avtalet inte 
sägs upp inom angiven tid, 

•  att klienten under avtals-
tiden inte anlitar annan 
agent i frågor som omfattas 
av avtalet vid äventyr av 
skadestånd,

•  debitering av skäligt arvode 
för advokatens räkning och 
till stöd för denna beräkning 
söker vägledning i ärendets 
tidsåtgång och svårighets-
grad samt resultatet av dess 
utförande,

•  för det fall skäligt arvode 
under avtalstiden överstiger 
viss procent av klientens 
ekonomiska bruttoersätt-
ning från avtal förhandlade 

VägleDanDe uttalanDe angåenDe aDVokats skylDighet 

att uppge referenser ViD upphanDling.

god advokatsed. En advokats 
främsta plikt är att visa trohet 
och lojalitet gentemot klienten. 
En advokat har tystnadsplikt 
avseende det som anförtrotts 
advokaten inom ramen för 
advokatverksamheten, om inte 
klienten samtyckt till att infor-
mation får lämnas ut. 

Det kan inte anses förenligt 
med god advokatsed att en ad-
vokat vid upphandling, i vilken 
uppställs krav på referenser, 

utan föregående samtycke upp-
ger namn på klienter och/eller 
vad uppdragen avsett. 

Det kan inte heller anses an-
komma på en advokat att begära 
samtycke från klient för att kunna 
uppge referenser. i vissa fall kan 
det vara direkt olämpligt att ad-
vokaten ställer en fråga om sam-
tycke till klienten. Frågan om det 
lämpliga i att begära samtycke får 
avgöras från fall till fall. n

Cirkulär nr 25/2009

Advokatsamfundets vägledande uttalanden från 2009.

VägleDanDe uttalanDe angåenDe aDVokaters 

ingåenDe aV agentaVtal meD klienter.
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Samfundet

Styrelsen för Sveriges advokat-
samfund har vid sitt sammanträ-
de den 21 augusti 2009 antagit 
följande vägledande uttalande.

Enligt 2 § delgivningslagen 
(1970:482) ombesörjes delgiv-
ning av myndigheten.

i 11 § andra stycket delgiv-
ningslagen anges följande. Om 
annat ej följer av fullmakt, är 
ombud behörigt att mottaga 
delgivning av inlagor, beslut och 
andra handlingar. Detta gäller 
dock ej handling som avser före-
läggande för huvudmannen att 
infinna sig personligen eller att 
eljest personligen fullgöra något.

Av förarbetena till delgiv-
ningslagen (nJA ii 1971 s. 30) 
framgår att departements-
chefen fann det lämpligt att i 

delgivningslagen närmare ange 
ombuds behörighet att ta emot 
delgivningar. Enligt departe-
mentschefen borde dock vissa 
inskränkningar gälla i fråga om 
denna behörighet. inskränk-
ningarna bör i första hand avse 
det fallet att parten ska infinna 
sig personligen inför myndig-
heten. Delgivning av sådant före-
läggande bör ske med parten 
och inte med ombudet.

En advokats främsta skyldig-
het är att ta tillvara klientens 
intressen på bästa sätt och efter 
bästa förmåga. Detta innebär 
att klienten ska visas trohet och 
lojalitet. Den som vänder sig till 
en advokat måste kunna lita på 
att advokaten iakttar trohet och 
lojalitet mot klienten samt ute-

VägleDanDe uttalanDe angåenDe aDVokats meDVerkan 

till DelgiVning aV hanDling till klient aVseenDe 

förelägganDe att infinna sig personligen.

slutande ser till och tillvaratar 
klientens intressen. Principerna 
om oberoende och lojalitet ut-
gör hörnstenar i de vägledande 
reglerna om god advokatsed. 

Av kommentaren till 6.1 Vägle-
dande regler om god advokatsed 
framgår att omsorgskravet är 
grundläggande för all advokat-
verksamhet i förhållande till 
klienten, men också i förhål-
lande till rätten och rättskip-
ningen. Enligt 6.1.2 Vägledande 
regler om god advokatsed och 
kommentaren till denna bestäm-
melse ska en advokat bl.a. verka 
för att av rätten meddelade 
förlägganden följs. Eftersom 
rättens föreläggande riktas mot 
parten, ligger det inte alltid i 
advokatens hand att se till att ett 
föreläggande följs. Advokaten 
ska dock verka för att så sker 
genom att göra vad som kan 
anses åligga honom eller henne 
för att efterkomma rättens före-
läggande. En advokat är också 

i övrigt skyldig att verka för att 
rättens förelägganden efterkoms 
på bästa sätt.

Fråga har uppkommit om det, 
med undantag för i dispositiva 
tvistemål, är förenligt med god 
advokatsed att advokat på 
begäran av domstol ombesörjer 
delgivning av kallelse till klient 
att personligen infinna sig i 
domstol. 

Även om advokat i förhållan-
det till domstolar och myndig-
heter har att utföra sitt uppdrag 
med omsorg och att verka för 
att klienten efterkommer av 
rätten meddelade förelägganden 
måste det, med hänsyn till den 
rättsliga regleringen och till de 
ovan redovisade principerna, i 
allmänhet anses strida mot god 
advokatsed att advokat efter 
önskemål från domstol ombe-
sörjer domstolens delgivning av 
kallelse till klient att personligen 
inställa sig i domstol. n

Cirkulär nr 19/2009

uppdrag under året
Advokatsamfundet har under 
året medverkat i en rad utred-
ningar och rådgivande och 
beslutsfattande organ inom 
rättsväsendet. Några av upp-
dragen är:

Generalsekreterare Anne 
Ramberg förordnades under 
året som expert i utredningen 

Advokatsamfundets vägledande uttalanden från 2009.

om utvärdering av lagen om 
hemlig rumsavlyssning och 
lagen om åtgärder för att för-
hindra vissa särskilt allvarliga 
brott. Generalsekreteraren 
deltog också som expert i För-
valtningslagsutredningen.

Generalsekreterare Anne 
Ramberg var under året 
ledamot av Domarnämnden, 

Rikspolisstyrelsens etiska råd 
och Ekobrottsmyndighetens 
insynsråd.

Advokatsamfundets 
ordförande Tomas Nilsson 
medverkade som expert i 
Polismetodutredningen och 
Insynsutredningen.

Chefsjurist Maria Billing var 
ledamot av Domstolsverkets 

insynsråd, och ställföreträdan-
de chefsjurist Johan Sangborn 
medverkade som expert i 
Utredningen om säkerhet i 
domstol. 

En fullständig förteckning 
över Advokatsamfundets 
uppdrag finns på samfundets 
webbplats: www.advokatsam-
fundet.se.
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Avdelningar

Södra avdelningen
Ordförande Göran Hellberg
Vice ordförande Anna Steén
Ledamöter  Magnus Lindsten, Marie Lagerlöf,  

Sophie Palmgren Paulsson,  
Matts Johnsson, Anders Forkman, 

Suppleanter  Johan Granehult, Kenneth Strömbeck,  
Ebba Wahlberg Snygg, Pär Broomé,  
Karin Amedro 

Sekreterare Eva Jensen

Västra avdelningen
Ordförande Dan Bullarbo
Vice ordförande Fredrik Andersson
Ledamöter  Maria Almgren, Mona Jonasson,  

Staffan Uvabeck, Olof Jisland,  
Lars Hallkvist, Lars Söderlund

Suppleanter  Christoffer Gramming, Per Jadelind,  
Peter Eklund

Sekreterare Hans Potila Strömsnes

Mellersta avdelningen
Ordförande Peter Bredelius
Vice ordförande Bertil Moreau
Ledamöter  Agneta Nyman,   

Lars Gombrii, Robert Wikström
Suppleanter  Andreas Hahn, Lennart Lefverström,  

Per Gisslén, Johan Nordgren, Anna Ling 
Sekreterare Lars Gombrii

Stockholmsavdelningen
Ordförande Johan Hessius
Vice ordförande Olof Rågmark

Ledamöter  Tomas Olsson, Erica Wiking Häger,  
Tobias Fälth, Sara Mindus,  
Lars Johansson

Suppleanter  Christina Malm, Ewa Lilliesköld,  
Carl Svernlöv

Sekreterare Åsa Erlandsson

Östra avdelningen
Ordförande Bengt Ivarsson
Vice ordförande Henrik Snellman
Ledamöter  Kristina Huldt, Maria Sturesson,  

Inger Brännström
Suppleanter  Marie-Louise Landberg, Bo Nilsson,  

Helena Karlsson
Sekreterare Claes G Hansson

Norra avdelningen
Ordförande Jan Heilborn
Vice ordförande Andreas Victor
Ledamöter  Jenny Nordlund, Fredrik Björk,  

Annica Ullsten, Tomas Krokström
Suppleanter  Magnus Müchler, Catharina Ytterbom  

Schönfeldt, Gustav Andersson
Sekreterare Andreas Victor

Utlandsavdelningen
Ordförande Göran Rise
Vice ordförande Dan Person
Ledamöter  Ulla-Karin Hjalmarsson-Clark,  

Anna Kastner, Karolina Ullman,  
Pontus Lindefelt, Kjell Stenström,  
Karl Woschnagg

Sekreterare Karl Woschnagg

Avdelningarna av Sveriges  
advokatsamfund – 2009
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mer på webben
Läs mer om Rekon på: 
www.rekon.nu

Kollegier

Kollegiernas styrelser – 2009
försVararkollegiet 

stockholm

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

östergötlanDs 

försVararkollegium

Göran Gabrielsson, Norrköping 
Bertil Dahl, Norrköping 
Peter Eklund, Eskilstuna 
Lena Orrenius Edwall, Linköping 
Agneta Stangel, Norrköping

rekon rekonstruktör-  

och konkursförValtar- 

kollegiet

Odd Swarting, ordförande,  
Niklas Körling, sekreterare 
Styrelseledamöter: Peter Thoms, 
Fredrik Tengström, Arne 
Rohdin, Olof Riesenfeld, Hans 
Elliot, Christian Berntö, Peter 
Rader, Lars Ehrstedt, Magnus 
Nedstrand, Bertil Wingqvist, 
Peter Bengtsson, Jan Lindahl, 
Hans Andersson
Suppleanter: Fredrik Lindberg, 
Håkan Wendesten, Anders 
Lundberg, Göran Svenvall, Per 
Swahn, Thomas Heinonen, Peter 
Rimo, Lars-Henrik Andersson, 
Staffan Fjellström, Anders 
Norman, Lars Hallqvist, 
Torbjörn Pettersson, Jonas Bergh

försVararkollegiet  

i norDVästra skåne  

Johan Sederholm, ordförande
Stefan Rosell, sekreterare 
Ulf Juhlin
Håkan Sunnerholm

försVararkollegiet i malmö  

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

familJerättskollegiet  

Birgitta Hållenius, ordförande
Cecilia Runesson
Kristina Bengtsson
Lars Hurtig
David Massi
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Advokatsamfundet i korthet

aDVokatsamfunDets änDamål

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig 
sammanslutning, som bildades på ett enskilt 
initiativ 1887. Advokatsamfundet fick offici-
ell status när rättegångsbalken trädde i kraft 
1948. när samfundet bildades hade det 38 le-
damöter. Under de senaste 20 åren har anta-
let ledamöter mer än fördubblats. i dag har 
Advokatsamfundet mer än drygt 4 600 leda-
möter. Enligt stadgarna för Sveriges advokat-
samfund har samfundet till ändamål

•  att till främjandet av god rättsvård upp-
rätthålla en rättrådig och yrkesskicklig                  
advokatkår,

•  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 samfundet i den offentliga 
debatten i ämnen som är särskilt angelägna 
för rättsutvecklingen. Advokatsamfundet har 
även givits en i viss mån offentligrättslig ställ-
ning, framför allt i fråga om den disciplinära 
verksamheten.

så styrs samfunDets 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 samfundet får 
använda titeln advokat.  

Av rättegångsbalken framgår att en advokat 
är skyldig att följa god advokatsed. Vad som är 
god advokatsed framgår av Vägledande regler 
om god advokatsed. God advokatsed är inte nå-
got som är en given storhet för alla  tider utan 
den förändras och utvecklas över tiden genom 
så kallade vägledande uttalanden av styrelsen 
och genom disciplinnämndens avgöranden. 
Regleringen av Advokatsamfundet syftar till 
att trygga allmänhetens intresse av att kunna 
få rättsligt biträde av kvalificerade ombud.

så organiseras samfunDet

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 Advo-
katsamfundet genom fullmäktige, som utses 
av avdelningarna. 

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

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. Disciplinnämnden 
är helt självständig i sin verksamhet.

Vart tredje år hålls allmänt advokatmöte då 
ledamöterna samlas till föredrag och debatter i 
aktuella rättspolitiska frågor och yrkesfrågor. 

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djur-

gården i Stockholm. Kansliet leds av en gene-
ralsekreterare.  

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

På samfundets kansli finns även den redak-
tion/informationsavdelning som producerar 
Advokatsamfundets tidskrift Advokaten och 
driver samfundets webbplatser.

så BeVilJas inträDe i samfunDet

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

så fungerar tillsynen

En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig 
att följa god advokatsed. i sin verksamhet är 
advokaten underkastad samfundets och justi-
tiekanslerns tillsyn. Advokatsamfundets kon-
troll i etiskt hänseende utövas av samfundets 
disciplinnämnd.

Ett disciplinärt ingripande kan leda till på-
följderna uteslutning, varning med straffav-
gift på maximalt 50 000 kronor, varning eller 
erinran. n

Detta är Sveriges advokatsamfund
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Advokatsamfundet i korthet
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Kansliet

Generalsekreterare: advokat Anne Ramberg
Assistent: Kät Berglund
chefsjurist: advokat Maria Billing
Stf chefsjurist: Johan Sangborn
Stf chefsjurist: Heléne Lövung

Handläggare: 
Jur. kand. Christina Bjerke
Jur. kand. Karin Edstrand
Jur. kand. Emilia Ekberg Lindström
Jur. kand. Henrik Hasslemark
Jur. kand. Sini Lindqvist
Jur. kand. Kristin Persson
Jur. kand. Katarina Rosén
Jur. kand. Karin Tollbäck – tjänstledig

Ekonomichef: Jonas Hultgren
Ekonomiassistenter:
Annika Frank
Marika Nordén

Registrator och ansvarig för medlemsregistret: Lena Weidling
Registrator: Erika Nysäter

Sekreterare: 
Heléne Dahlqvist
Marianne Granér
Ingrid Lindgren

Teknik- och fastighetsservice:
Stefan Westlund
Daniel Svensson

Receptionister:
Emelie Andersson – tjänstledig
Sandra Lagergren

Utbildningsansvarig: Jonas Olbe
Kursadministratörer:
Ylva Frimodig
Maria Staiger Olsson

Husfru: Lisen Hagberg
lokalvårdare: Anna Wisniewska

tiDskriften aDVokaten,

weBBreDaktion och information

chefredaktör och informationsansvarig: Tom Knutson
Journalist och webbredaktör: Ulrika Brandberg
Webbansvarig och journalist: Magnus Andersson

JuriDiska BiBlioteket

bibliotekarie: Bitte Wölkert

( Januari 2010)

Advokatsamfundets kansli

SVERiGES ADVOKATSAmFUnD
POSTADRESS: bOx 27321, 102 54 STOcKHOlm

bESöKS- OcH lEVERAnSADRESS: lAbORATORiEGATAn 4, 115 27 STOcKHOlm
TElEFOn 08-459 03 00 TElEFAx 08-660 07 79

E-POST inFO@ADVOKATSAmFUnDET.SE
WWW.ADVOKATSAmFUnDET.SE
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posttiDning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

SVERiGES ADVOKATSAmFUnD
lAbORATORiEGATAn 4, bOx 27321, 102 54 STOcKHOlm

TElEFOn 08-459 03 00 TElEFAx 08-660 07 79
E-POST inFO@ADVOKATSAmFUnDET.SE

WWW.ADVOKATSAmFUnDET.SE


