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Det gångna året har inneburit en rad utma-
ningar för Advokatsamfundet. Några frågor har 
kommit att stå i fokus mer än andra. Bland dessa 

märks advokaternas stora och betydelsefulla insats i samband 
med Tsunami-katastrofen. Ett annat uppmärksammat inslag 
var debatten om det etiska regelverket. Under senare delen 
av året kom uppmärksamheten att fästas på regeringens 
många förslag om införande av nya tvångsmedel. Liksom 
tidigare har samfundet sökt förstärka humanjuristernas 
ställning. Vi har, såsom alltid, arbetat med att värna 
medborgarnas rätt att få tillgång till advokat och att få 
sin sak prövad. Samfundet har oförtrutet sökt motverka 
begränsningarna i rättshjälpen och rättsskyddet. Vi har 
kritiserat det faktum att domstolarna tilldelas otillräckliga 
resurser, vilket inte sällan leder till oacceptabla balanser 
och orimliga handläggningstider.

Förändrade regler
Det solidariska ansvaret för advokater som driver verksam-

het i aktiebolag har i och med nya aktiebolagslagen bortfallit. 
Samfundet anser att det inte heller är motiverat att ålägga 
advokater verksamma i aktiebolag ett personligt ansvar, som 
går längre än vad som gäller för aktieägare i allmänhet. Initia-
tiv har därför tagits i syfte att också eliminera det personliga 
betalningsansvaret. För denna syn fann samfundet stöd hos 
lagrådet och numera även hos Justitiedepartementet. Försla-
get är ute på remiss. Vår förhoppning är att denna angelägna 
lagändring skall kunna komma till stånd inom kort.

Styrelsen tillsatte under 2005 två utredningar. Den ena har 
till uppgift att se över vårt etiska regelverk. Med bibehållande 
av yrkets kärnvärden behöver de vägledande reglerna ses över 
i ljuset av en föränderlig omvärld. Det föreligger därtill ett 
behov av att i reglerna inarbeta praxis i form av styrelsens 
vägledande uttalanden och disciplinnämndens avgöranden. 
Den andra kommittén har till uppgift att se över avdelning-
arnas roll. Båda kommittéerna förväntas kunna avge sina 
rapporter tidigast under nästa år. 

Yrkesfrågor
Stora satsningar har gjorts på utbildning och fortbildning. 

Vi har erhållit EU-bidrag för analys och kompetensutveck-
ling av advokatbyråer. Juridiska bibliotekets resurser har 
förstärkts i syfte att kunna vara en tillgång för ledamöterna 
runt om i landet. Tack vare fortsatt effektiva satsningar inom 
IT har vi kunnat erbjuda utökad information till ledamö-
terna samtidigt som vi kunnat rationalisera verksamheten 
ytterligare. Detta har inneburit inte obetydliga besparingar. 
IT-satsningarna kommer att öka under innevarande år med 

Generalsekreteraren har ordet

Etik, tvångsmedel och timkostnad i fokus

målet att bland annat introducera nya hemsidor för samfun-
det, tidskriften och biblioteket. 

Samfundet har bytt försäkringsmäklare och avtalat om 
fl era nya omfattande försäkringslösningar. En rad förmånliga 
ramavtal har ingåtts med olika leverantörer av varor och 
tjänster. Därigenom erbjuds ledamöterna betydande rabatter 
på allt från bilar till hotellrum. 

Arbetsmiljö och de unga
Vi har aktivt stöttat forskning avseende advokaternas 

arbetsmiljö. Resultatet av denna forskning har nyligen presen-
terats.  Arbetsmiljön på advokatkontor är av stor betydelse 
inte bara för den enskilde advokaten och advokatbyrån. Den 
påverkar också synen på advokater som arbetsgivare vilket 
får följdverkningar vad gäller rekrytering och möjligheten 
att behålla unga jurister inom yrket. Ansvaret för frågor om 
arbetsmiljö, kvinnors respektive unga juristers utveckling 
åvilar lagstiftaren, samfundet, advokatbyråerna liksom den 
enskilde. Samfundet kommer under innevarande år att full-
följa detta arbete som påbörjades under 2005.  Det innebär 
bland annat satsningar på unga, och stöd åt kvinnor i deras 
karriär. Vi kommer under innevarande år bland annat att 
föra samtal med de större advokatbyråerna i syfte att se vad 
som där kan göras för att förbättra villkoren för kvinnor och 
för unga jurister. Det fi nns skäl att tro att förändringar hos 
de större byråerna kan leda till förbättringar som får stort 
genomslag för villkoren i hela kåren. Vi kommer även som ett 
led i det skadeförebyggande arbetet att tillhandahålla kurser 
i stresshantering respektive klienthantering.

Internationella frågor
Samfundet har fl itigt deltagit i diskussionerna runt de många 
och svåra frågor som fi nns på den internationella agendan 
och därmed på vår. Mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och 
upprätthållandet av ”the rule of law” är angelägna frågor 
både i Sverige och utomlands. Advokaters oberoende, rätten 
till självreglering, harmonisering av de etiska reglerna, liksom 
tjänstedirektivets implikationer för advokatkåren är frågor 
som kommer att få direkt genomslag på de svenska advoka-
ternas arbetsförhållanden och för rättssamhället i stort. 

Lagstiftningsarbete
Samfundet avgav under 2005 svar på närmare hundra 
remisser och deltog i en rad hearings och sammankomster 
inom ramen för lagstiftningsarbetet. Tillsammans med ett 
fl ertal andra remissinstanser och lagrådet har vi kritiserat 
den stora mängd förslag om utökad och hemlig tvångsme-
delsanvändning som på senare tid presenterats. Förslagen 
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motiveras vanligen av att samhällets brottsbekämpning blir 
mer effektiv. Vad som är tekniskt möjligt blir också krimi-
nalpolitiskt lämpligt. 

Samfundet har deltagit aktivt i den rättspolitiska debat-
ten. Rättspolitik rör bland annat konfl ikter mellan stat och 
individ. Balansen mellan individens frihet och samhällets 
nödvändiga tvångsmedelsanvändning är svår. Att avväg-
ningen sker med omsorg om det demokratiska samhällets 
grundvärden är nödvändigt. Statsmakten visar ibland tecken 
på att i denna balans svaja betänkligt. En av samfundets 
viktigaste uppgifter är att tydligt göra sin stämma hörd när 
rättssamhällets grundvärden hotas. Även i den vällovliga 
kampen mot terrorism och annan grov brottslighet krävs 
besinning. Det krävs att vi i kampen mot dem som vill at-
tackera samhället inte hänger oss åt oproportionell repression 
bara därför att vissa politiker vill visa prov på den sortens 
orefl ekterad handlingskraft vars yttersta motivering bara är 
att ta kortsiktiga politiska poäng. Det är valår i år. Det fi nns 
då anledning att lyfta fram dessa frågor. 

Rättspolitik
Hur stort är egentligen intresset för rättspolitiska frågor? 
Hur ser partiernas rättspolitiska program ut? Vilka är prio-
riteringarna? Vad har kännetecknat de politiska partiernas 
ståndpunkter i riksdagen? Finns det någon klar skiljelinje 
vilka frågor som olika partier har prioriterat? Finns det över-
huvudtaget någon rättspolitisk vision? Bristen på klargörande 
besked från de politiska partierna är påtaglig. 

Det statsbärande partiet saknar rättspolitiskt handlingspro-
gram värt namnet. Man avser tydligen inte heller att utarbeta 
ett sådant. Det är uppseendeväckande. Lika förbluffande är 
det att övriga politiska partier, på något undantag när, i det 
närmaste är helt befriade från ett principiellt förhållningssätt 
i rättspolitiska frågor. Det handlar istället om vad som är 
aktuellt för stunden. Att partier plötsligt och utan närmare 
förklaring byter åsikt i synen på viktiga frågor rörande brotts-
offer, rättshjälp, tvångsmedel, integritet eller kriminalpolitik 
har blivit mer regel än undantag. 

Mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och integritet är inte en 
lyx för några få. Dessa värden tillhör oss alla. Och för dem 
kommer Sveriges advokatsamfund att slåss även framgent. 

Anne Ramberg
Generalsekreterare
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Söndagen den 26 december 2004 drabbades kust-
områden i stora delar av södra och sydöstra Asien 
av fl odvågor som orsakades av ett mycket kraftigt 

jordskalv i Indiska oceanen. Det stod efter hand klart att 
följderna av fl odvågorna var oerhört omfattande och att 
Sverige hörde till de länder utanför Asien som hade drabbats 
hårdast, eftersom ett stort antal svenska turister befann sig 
i regionen.

Advokatsamfundet hörde till de aktörer som handlade 
snabbt efter katastrofen.

Snabb insats
Redan på kvällen onsdagen den 29 december satte sig Ad-
vokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i förbin-
delse med presidiet i samfundets styrelse. Idén var att starta 
ett biståndsprojekt med pro bono-hjälp till fl odvågornas 
offer. Projektet innebar att varje advokatbyrå skulle bidra 
med kostnadsfritt arbete motsvarande tio arbetstimmar för 
varje heltidsverksam jurist på byrån.

Initiativet möttes av översvallande positiva reaktioner. 
Advokatsamfundets kansli sände via e-post ut ett upprop om 
att delta i projektet till samtliga advokatbyråer. Gensvaret 
blev stort. Redan efter några dagar hade advokatbyråerna 

åtagit sig att bidra med över 20 000 kostnadsfria timmar, 
och till slut hade 24 400 timmar ställts till förfogande av 275 
advokatbyråer och 28 enskilda advokater.

Advokatbyråer av alla kategorier anmälde sig till projektet: 
såväl stora som mellanstora och små byråer, och både affärs-
juridiska byråer och familjerättsadvokater. Dygnetruntpass-
ning av kansliets telefonväxel inrättades. Omgående efter 
katastrofen initierades kontakter med Justitiedepartementet 
bland annat vad avsåg behovet av förändrad lagstiftning.

Advokatsamfundet informerade om advokatbiståndet i sto-
ra annonser i dagspressen i fl era delar av landet, och projektet 
fi ck stort genomslag i medierna och bland allmänheten. På 
samfundets webbplats sattes upp en särskild avdelning med 
rubriken Advokathjälp till fl odvågens offer, där samfundet 
publicerade mer detaljerad information med anvisningar för 
drabbade som behövde hjälp. Där har de drabbade också 
kunnat fi nna länkar till relevant information från myndig-
heter och andra aktörer i arbetet efter katastrofen.

Administration av projektet
Advokatsamfundets kansli har förmedlat advokaternas bi-
ståndsuppdrag. De hjälpsökande har kontaktat kansliet och 
berättat om vad de behöver bistånd med. Kansliet har haft 

Advokathjälp till offren 
för fl odvågskatastrofen i Asien
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ambitionen att, samma dag som förfrågan kom in, fi nna en 
advokat villig att åta sig uppdraget – med passande verk-
samhetsinriktning och verksamhetsort. Advokatsamfundet 
har därmed avvikit från principen att samfundets kansli inte 
skall hänvisa klienter till enskilda advokater.

I några fall har drabbade personer vänt sig direkt till sin 
reguljära advokat. Advokaten har i de fallen åtagit sig ärendet 
i vanlig ordning, med iakttagande av förutsättningarna för 
advokatbiståndet, och har därefter underrättat Advokatsam-
fundet om att ett biståndsärende har tagits emot och utfört 
uppdraget pro bono.

Hittills har Advokatsamfundet förmedlat över 200 bi-
ståndsärenden. Ungefär hälften av ärendena är avslutade 
och slutredovisade.

Enligt Rikskriminalpolisens siffror är det 543 svenskar som 
har omkommit eller saknas efter katastrofen. Därutöver har 
ett antal svenskar drabbats av personskador eller materiella 
förluster. Det är omöjligt att säga hur många av de drabbade 
familjerna som har fått hjälp genom Advokatsamfundets 
biståndsprojekt.

Advokatuppdragen
Advokatbyråer i Stockholm har tagit emot 49 procent av 
de återrapporterade uppdragen. För byråerna i Göteborg 
är siffran 9 procent och för Malmöbyråerna 5 procent. 
Storstadsbyråerna har därmed stått för 63 procent av de 
återrapporterade uppdragen. I övrigt har uppdragen fördelat 
sig på orter i landet söder om Sundsvall.

I vissa fall har frågorna varit okomplicerade, och advoka-
ten har snabbt kunnat ge klienten effektiva råd vid ett eller ett 
fåtal rådgivningstillfällen. Andra fall har varit mer invecklade 
och har krävt många timmars insatser av fl era jurister.

Långt ifrån alla ärenden är avslutade. Det kan beräknas 
att åtskilliga timmar kommer att läggas ned i ärendena även 
under år 2006 – och i vissa fall under fl era år framåt.

Detta gäller exempelvis det ärende där en advokatbyrå har 
hjälpt till med att bilda en insamlingsstiftelse och därtill har 
tagit plats i stiftelsens styrelse.

Ett antal advokatbyråer har bistått enskilda klienter med 
långt mer arbetstid än de tio timmar som det ursprungliga 
uppropet omfattade. Det fi nns exempel på fl era enskilda 
ärenden som har tagit 100 timmar eller mer i anspråk.

Advokatsamfundets första utvärdering av projektet visade 
att försäkringsfrågor har varit en dominerande kategori bland 

biståndsärendena. Bland de ärenden som har återrapporterats 
innehåller mer än en fjärdedel olika typer av försäkringsfrå-
gor. Arvs-, boutrednings- och bouppteckningsfrågor har varit 
lika vanliga som försäkringsärendena.

Merparten av biståndsärendena har haft övervägande fa-
miljerättslig inriktning, men i ungefär 5 procent av ärendena 
rapporterar advokaterna att de har biträtt med bolagsrättsliga 
frågor. Det har till exempel rört frågor om avveckling eller 
försäljning av familjeföretag där en eller fl era i företagsled-
ningen har försvunnit i katastrofen.

Frågor om dödförklaring, om rätt till tillträde till sak-
nade personers bostäder och andra frågor som rörde akuta 
praktiska problem var vanliga under den första tiden efter 
katastrofen.

Det har också funnits behov av hjälp med godmansförord-
nanden för saknade personer eller underåriga.

Projektet har erbjudit advokater med skilda verksamhets-
inriktningar tillfälle att samarbeta eller hänvisa till varandra. 
Det fi nns ärenden där en byrå med affärsjuridisk inriktning har 
handlagt de affärsjuridiska delarna av uppdraget, medan en 
familjerättsadvokat har skött de ”humanjuridiska” delarna.

Några advokater har bidragit till projektet genom att skriva 
rättsutredningar i form av promemorior om ämnen med an-
knytning till ämnen som aktualiserades vid katastrofen, till 
exempel frågor om dödförklaring och om saknade personer.

Med kostnadsfritt bistånd från en av Advokatsamfundets 
it-leverantörer, Intelligo ab, satte samfundet snabbt upp ett 
särskilt, slutet forum på Internet för de advokatbyråer och 
enskilda advokater som deltar i projektet. Där kan deltagande 
advokater utbyta erfarenheter, lämna råd och diskutera frågor 
med särskild anknytning till hjälpen åt fl odvågsoffren. Där 
har också de faktapromemorior som har sammanställts av 
medverkande advokater gjorts tillgängliga.

Ny lagstiftning
Kort tid efter fl odvågskatastrofen lade regeringen fram 

förslag till nya, förenklade regler om dödförklaring. Likaså 
lade regeringen fram ett förslag om att låta lagen om slopande 
av arvs- och gåvoskatt gälla dödsfall från ett tidigare datum 
än avsett, så att friheten från arvsskatt skulle omfatta även 
dem som omkom i fl odvågskatastrofen. Advokatsamfundet 
lämnade i snabbremisser synpunkter på regeringens båda 
förslag.

Flera av de advokater som har haft tillfälle att bistå män-
niskor som drabbades av fl odvågskatastrofen har uttryckt 
att det har skänkt en inre tillfredsställelse att få möjlighet 
att göra en insats på områden där man har kunskaper och 
kunnande.

Stockholm      49%
Övriga landet  37%
Göteborg         9%
Malmö             5%

Advokathjälp till fl odvågsoffren – uppdrag, fördelning på 

orter.
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Ordet advokatmarknad möter vi oftare och 
oftare. Det talas om att den är god eller dålig, att 
den växer eller minskar. Det talas om konkur-

rens från andra yrkesgrupper. I affärspressen har till och 
med räknats fram det ekonomiska värdet på vissa större 
advokatbyråer. 

Är synsättet att advokatverksamhet är en konkurrensutsatt 
affärsrörelse bra eller dåligt? Rätt eller fel? 

Det kan knappast ges något entydigt svar på dessa frågor. 
Det fi nns dock en aspekt som måste betraktas som alldeles 
grundläggande. Det är att en marknadsekonomi förutsätter 
en rättsstat i mening av ändamålsenliga och förutserbara 
rättsliga spelregler och ett rättsligt system som i rimlig grad 
garanterar spelreglernas efterlevnad. Och en sådan rättsstat 
förutsätter i sin tur ett fungerande advokatväsen (liksom na-
turligtvis domstolar och andra rättsstatsaktörer). Det skiljer 

Ordföranden har ordet

Alla ska ha råd med en advokat

Stefan Lindskog är ordförande 
i Sveriges advokatsamfund sedan 
2004. Han har dessförinnan varit 
vice ordförande och ledamot av 
styrelsen sedan 2000.
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advokatverksamhet från varje annan affärsverksamhet. 
Kärnan i advokatens samhälleliga uppgift är klientlojalite-

ten. Ett åtaget uppdrag skall genomföras med nit och omsorg. 
Kravet på oberoende är fundamentalt; inga sidoliggande 
intressen som kan störa uppdragets fullföljande får föreligga. 
Det betyder att vid fullföljandet av ett åtaget uppdrag skall en 
advokat inte agera på det sätt som förutsätts i den klassiska 
nationalekonomin, nämligen med ekonomisk rationalitet. 
Vad som skall styra honom är i stället vad som skulle kunna 
kallas etisk rationalitet. 

Allmänhetens föreställning
Det kan också hävdas att en god advokat inte bör hålla sig 
till strikt ekonomiskt rationella grunder heller inför frågan 
om han skall ta ett nytt uppdrag. En god rättsstat förutsät-
ter att den som har behov av advokatbiträde också skall få 
det. Många advokater påtar sig säkerligen ofta ekonomiskt 
olönsamma uppdrag av just det skälet. Vissa större byråer 
ägnar sig också i viss utsträckning åt så kallad pro bono-verk-
samhet.

Det talas ofta om att advokater tjänar mycket pengar. Det 
är rätt och fel. Naturligtvis fi nns många affärsadvokater 
som i jämförelse med medelinkomsttagare har mycket höga 
inkomster. Det är svårt att se något fel med det. Däremot är 
det ett problem. Problemet är att det ibland inger allmänheten 
föreställningen att alla advokater tjänar mycket. Och så är 
som bekant inte fallet. Alla har därför inte råd att arbeta så 
ideellt som de kanske skulle vilja. Desto tyngre vilar ansvaret 
på dem som har råd. 

En intressant iakttagelse är, att de advokater som förefaller 
vara mest konkurrensutsatta – nämligen de som sysslar med 
affärsjuridik och verkligen driver sin verksamhet som en af-
färsrörelse – genomgående har mycket goda inkomster. De 
advokater som ägnar sig åt den mindre konkurrensutsatta 
humanjuridiken (ibland görs litet elakt en distinktion mellan 
humanadvokater och inhumanadvokater) arbetar däremot 
under kärva ekonomiska förutsättningar. 

Skattesystemet missgynnar
Ersättningsnivåerna på statlig rättshjälp i olika former 
debatteras ständigt. Och naturligtvis är nivåerna för låga. 
Men vad beror det på? Låt oss göra tankeexperimentet att 
statlig rättshjälp inte fanns att tillgå, skulle ”marknaden” 
då – allt annat lika – kunna leda till något slags balans mel-
lan utbud och efterfrågan och rimliga ersättningsnivåer? 
Naturligtvis inte.

Vad som verkligen gör en skillnad i ersättningshänseende 
mellan affärs- och humanjuridiken är att en privatperson 

betalar sin advokaträkning med skattade pengar medan ett 
företag betalar med oskattade. Skattesystemet missgynnar 
helt enkelt köp av tjänster. Det leder till att advokater hamnar 
i samma situation som till exempel läkare och tandläkare. I 
den mån samhället inte bekostar eller subventionerar tjäns-
terna har den enskilde helt enkelt inte råd med dessa. 

Om man tänker sig att en snickartimme är lika mycket 
värd som en advokattimme behöver en snickare använda 100 
timmars arbetsförtjänst för att köpa knappt 30 timmars ad-
vokattjänst och advokaten kan använda inkomsten av dessa 
timmar till att köpa mindre än 10 timmars snickartjänst. 
Frågan är om vi kan undvika att adressera det problemet mer 
än vad som hittills har skett. När inte ens en privatperson 
med goda inkomster har råd att köpa de juridiska tjänster 
han behöver utan statlig hjälp (eller rättsskyddsförsäkring) 
måste något vara fel i grunden.

Marknadens villkor
I en rättsstat har medborgarna rätt till adekvat juridisk hjälp. 
Är det rimligt att ”produktionen” av sådan juridisk hjälp 
skall avkrävas samma skattegenereringsförmåga som andra 
tjänster? Det tål att diskuteras. Det tål också att diskuteras 
vad konsekvensen blir av att det – med rådande skattesystem 
– inte är möjligt att få en fungerande ”marknad” beträffande 
humanjuridiken. Den är nämligen en förutsättning för att 
ersättningsnivåerna i det statliga bidragssystemet kan hållas 
nere. Eftersom privatpersoner inte har råd att själva köpa 
de juridiska tjänster de har ett rättsligt krav på, kan staten 
så att säga diktera villkoren. Den advokat som vill ägna sig 
åt humanjuridik har inget annat alternativ än att acceptera 
dessa.

Marknad eller inte, klart är att viss advokatverksamhet, 
nämligen den som tar sikte på affärsjuridik, fungerar på 
marknadens villkor, och så kan ske också med iakttagande 
av höga etiska krav. Lika klart är att advokatverksamhet med 
inriktning på humanjuridik inte kan fungera på marknadens 
villkor. Den fråga som man bör ställa sig är om direkta bi-
drag är allena saliggörande. Är det verkligen motiverat att 
lägga samma skattetryck på sådana rättsstatstjänster som på 
tjänster i allmänhet?

Stefan Lindskog

Ordförande

Om man tänker sig att en snickar-
timme är lika mycket värd som en advokat- 

timme behöver en snickare använda 
100 timmars arbetsförtjänst för att köpa 

knappt 30 timmars advokattjänst

”

”
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TIMKOSTNADSNORMEN

Uppföljning av timkostnadsnormen
Metoden som Domstolsverket använder vid framtagande av 
förslag till regeringen avseende timkostnadsnormen utgår 
alltjämt ifrån de allmänna advokatbyråernas kostnadsläge 
2000. Domstolsverket omräknar årligen de olika delpos-
terna i timkostnadsnormen med hänsyn till förändringar i 
kostnadsnivån inom staten. Resultatet av dessa beräkningar 
redovisas till Advokatsamfundet innan förslaget ges in till 
regeringen som årligen fattar beslut om fastställande av 
timkostnadsnormen.

De på allmänna advokatbyråer anställda advokaterna 
bar ej ansvaret för de med fri näringsverksamhet förbundna 
riskerna. Advokaten på allmän advokatbyrå tog ej någon 
personlig risk i verksamheten, utan hade bara förmån av 
ökade intäkter i form av andel i resultatet. Advokaten var 
anställd av en myndighet, advokatbyrån erhöll bistånd från 
Domstolsverket med bokslutsarbete, löneadministration, 
utbildning och arkivarbete m.m. Advokater anställda på 
allmänna advokatbyråer erhöll dessutom lön under utbild-
ning.

De mest påtagliga skillnaderna är att de advokater som 
nu är verksamma inom timkostnadsnormens område driver 
näringsverksamhet med allt vad det innebär av bl. a. eko-
nomiskt risktagande. Advokatens oberoende innebär att 
advokaten är utestängd ifrån den trygghet som det innebär 
att vara anställd i statlig verksamhet. Advokaten är inte som 
domaren oavsättlig. Han saknar den anställningstrygghet 
som offentliganställda åtnjuter.  Advokatens verksamhet är 
sårbar även i den meningen att advokaten ej åtnjuter den 
sociala skyddslagstiftning som anställda i vanlig mening 
gör. Vid sjukdom är exempelvis inte bara inkomstförlusten 
en realitet, utan likväl kostnadsansvaret och till yttermera 
visso bortfallet av klienter. Advokatverksamheten riskerar 
också kundförluster. Av kårens samlade kundförluster är 
38 procent att hänföra till familjerättsliga uppdrag.  Advo-
katen är dessutom arbetsgivare och avsätter betydande tid 
till driften av sin rörelse. Vidare skall advokaten investera i 
bl.a. utbildning för sig och sin personal. Kompetenshöjning 
och utbildning är för advokaten i allmänhet såväl en kostnad 
som en intäktsförlust.

Vid de årliga mötena med Domstolsverket har Advokat-
samfundet, ända sedan normen infördes, framfört önskemål 
om att en uppföljning av beräkningen avseende timkostnads-
normen skall ske.

I regleringsbrevet för budgetåret 2005 gav regeringen 
äntligen Domstolsverket i uppdrag att, efter samråd med 

Advokatsamfundet, göra en uppföljning av metoden för 
beräkning av timkostnadsnorm.

Uppdraget har genomförts som ett projekt inom Domstols-

verket, i vilket företrädare för Domstolsverket och Advokat-

samfundet har ingått. 

Uppdraget har, efter beslut om förlängning, redovisats till 
departementet den 28 februari 2006.

Timkostnadsnormen 2006
Domstolsverkets beräkningar ledde fram till förslaget att 
timkostnadsnormen för 2006 skulle uppgå till 1 027 kr 
exklusive moms. I förhållande till 2005 var detta en höj-
ning med 19 kronor eller 1,89 procent. Advokatsamfundet 
anförde att den föreslagna höjningen var helt oacceptabel. 
Ännu mer oacceptabelt framstod förslaget med beaktande 
av att höjningen förra året var 8 kr. 

Advokatsamfundet påtalade även i år en rad invändningar 
mot grunderna för beräkningen av timkostnadsnormen i sin 
skrivelse till regeringen. 

Den kritik som Advokatsamfundet har riktat mot timkost-
nadsnormen vinner också stöd av den försöksverksamhet 
utan taxor som genomfördes 2003. Resultatet av försöks-
verksamheten visar att beviljad ersättning i mer än 80 procent 
av fallen översteg de belopp som skulle ha utgått om taxan 
hade varit tillämplig. Domstolarna tillerkände de offentliga 
försvararna och målsägandebiträdena dessutom begärd 
ersättning i 94 respektive 93 procent av fallen. 

Advokatsamfundet påtalade vidare att tillväxten av advo-
kater inom humanjuridiken är i stort sett obefi ntlig och att 
detta väcker en rad frågor av övergripande natur. 

Rättshjälp

Rättsväsendets andel i statsbudgeten 2006
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En sådan fråga är principen om det fria advokatvalet. 
Redan processlagberedningen framhöll att det är av vikt 
att den misstänkte får någon som han hyser förtroende för 
till försvarare. Vidare påtalades att om den misstänkte har 
föreslagit någon skall avvikelse från förslaget inte ske om 
inte särskilda omständigheter föranleder detta. En obefi ntlig 
återväxt inom advokatkåren riskerar på sikt att urholka 
denna grundläggande och fundamentala princip i vårt rätts-
samhälle.

Även återväxten bland de biträdande juristerna är i stort 
sett obefi ntlig. Inför den förestående generationsväxlingen 
är detta naturligtvis ett mycket stort problem. De villkor 
som i dag gäller för de advokater som är verksamma inom 
timkostnadsnormens område gör det dock omöjligt för de 
allra fl esta advokater att anställa en biträdande jurist.

Återväxten inom humanjuridiken är vidare en jämställd-
hetsfråga, då många av de advokater och biträdande jurister 
som är verksamma inom timkostnadsnormens område är 
kvinnor. 

Advokatsamfundet anser att frågan om vilken nivå tim-
kostnadsnormen skall ligga på ytterst är en kvalitetsfråga 
och en fråga om ”access to justice”. Frågan är således vad 
regeringen anser att rättssäkerheten får kosta. 

Skattefi nsierad rådgivning kostade c:a 1,1 miljard 2005

• Brottmål 725 mkr

• Offentliga biträden 78 mkr

• Målsägandebiträden 120 mkr

• Allmän rättshjälp 150 mkr

Nya regler om rättsliga 
biträdens ersättningsanspråk

Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 april 2005 har 
bland annat, rätten att överklaga beslut som fattas av domsto-
lar och andra myndigheter angående ersättning av allmänna 
medel till rättsliga biträden fl yttats från Domstolsverket till 
Justitiekanslern (jk). 

Om ersättningen inte skall bestämmas enligt taxa eller om 
den begärda ersättningen avviker från fastställd taxa, skall 
kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Efter 
ändringar i 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) skall ar-
betsredogörelsen nu även innehålla uppgift om tidsåtgången 
för varje åtgärd som inte är rutinmässig.

Av propositionen 2004/05:41 Förbättrad kontroll av 

rättsliga biträdens ersättningsanspråk m.m. framgår att 
redovisningen av vidtagna åtgärder måste förbättras. Arbets-
redogörelsen måste vara så utförlig att ersättningsanspråkets 
skälighet kan bedömas. Redogörelsen skall vidare innefatta 
uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutin-
mässig. Någon absolut tidsgräns för vad som skall avses med 
rutinmässiga åtgärder har inte uppställts. Ett riktmärke är 
att åtgärder som tar mindre än 20 minuter i anspråk inte 
behöver särredovisas. 

Sedan lagändringarna trädde i kraft har jk överklagat en 
rad ersättningsbeslut och vunnit framgång i fl era fall. Som 
grund för yrkandet om nedsättning har jk bland annat anfört 
att han inte ifrågasätter att advokaten har vidtagit de åtgärder 
som angetts i kostnadsräkningen, men att den yrkade tidsåt-
gången inte är rimlig med beaktande av kostnadsräkningens 
innehåll samt i förhållande till målets art och omfattning.

Finansieringen av rättsväsendet
(budget 2006, 29 miljarder kr.)

Timkostnadsnormen 2006
1 029 kr. exkl. moms
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Advokatsamfundet besvarar årligen omkring ett-
hundra remisser i lagstiftningsärenden. Här återges ett 

axplock av de yttranden som avgavs under 2005. Samtliga re-
missvar fi nns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida.

…om erkännande av frysningsbeslut 
beträffande egendom och bevismaterial:

I promemorian Lag om erkännande och verkställighet inom 

Europeiska unionen av frysningsbeslut föreslogs att beslut 
om frysning av egendom eller bevismaterial fattat inom Eu-
ropeiska unionen skulle erkännas och verkställas i Sverige, 
trots att någon efterföljande verkställighet inte skulle kunna 
ske på grund av avsaknad av dubbel straffbarhet. – Advo-
katsamfundet menade att detta var en otillfredsställande 
ordning och anförde att i den mån det är en förutsättning 
enligt den lagstiftning enligt vilken verkställighet kan komma 
att ske att det föreligger dubbel straffbarhet bör ett sådant 
krav också uppställas i den nu aktuella lagstiftningen. I prop. 
2004/05:115 anför regeringen emellertid följande: 

Sammanfattningsvis anser regeringen att den lösning som 

föreslogs i promemorian bäst genomför rambeslutet. Att 

inte uppställa krav på dubbel straffbarhet ligger i linje 

med och utvecklar principen om ömsesidigt erkännande 

inom EU. Sverige har i EU-arbetet förespråkat en sådan 

utveckling och verkat för ett successivt avskaffande av 

krav på dubbel straffbarhet i det straffrättsliga samarbetet. 

Frysningsrambeslutet är, som tidigare nämnts, ett delvis 

svenskt initiativ.  Det framstår mot den bakgrunden som 

rimligt att Sverige nu genomför rambeslutet i den anda 

som är avsedd. De nackdelar som det kan innebära att ett 

frysningsbeslut någon gång kommer att verkställas, trots 

att den åtgärd som frysningsbeslutet är avsett att säker-

ställa inte kan vidtas på grund av att kravet på dubbel 

straffbarhet inte är uppfyllt, uppvägs enligt regeringens 

mening av de fördelar som fi nns med att inte komplicera 

förfarandet genom att tynga åklagarens prövning med 

frågan om det föreligger dubbel straffbarhet. 

Regeringen – och riksdagen – godtar således att egendom i 
Sverige kan frysas, trots att någon möjlighet att verkställa 
den åtgärd som frysningen avser att säkra inte fi nns. 

…om motivering av beslut:

I Hyressättningsutredningens betänkande Reformerad hyres-

sättning (sou 2004:91) föreslogs att hyresnämndernas skall 
bli skyldiga att motivera sina beslut mer ingående – skälen 
bör utformas så att de är lätta att följa för parter och andra. 

– Samfundet tillstyrkte förslaget och framhöll att det skulle 
bota en besvärande brist. Om en part kan ta del av skälen 
för fattat beslut kan detta leda till att han fi nner beslutet 
välgrundat och avstår från att överklaga detsamma. Genom 
förslaget skapas också bättre möjlighet för hovrätten att 
pröva om hyresnämnden korrekt bedömt det åberopade 
jämförelsematerialet.

…om att militär skall 
utföra polisiära uppgifter:

I betänkandet Polisens behov av stöd i samband med ter-

rorismbekämpning (sou 2005:70) föreslogs bl.a. att För-
svarsmakten skulle kunna utföra polisiära uppgifter vid 
terroristbrott och andra omfattande brottsliga angrepp på 
samhället. Som exempel på det sistnämnda angavs bl.a. 
smuggling av alkohol och tobak. – Samfundet avstyrkte i 
sitt yttrande att lagförslagen skulle leda till lagstiftning. De 
behov av logistiskt och annat militärt stöd som polisen kunde 
behöva borde defi nieras och regleras tydligare och dessutom 
borde polisens möjlighet att bli bättre rustade att bemästra 
terroristhot och terroristattentat genom en ökad förmåga och 
kompetens analyseras. Särskilt kritiskt var samfundet i fråga 
om tillämpningen avseende andra omfattande brottsliga an-
grepp. – I en lagrådsremiss den 2 februari 2006 har regeringen 
gått fram med förslaget, men inskränkt tillämpningsområdet 
till terroristbrott. 

…om att all trådbunden kommunikation 
över landets gräns skall få avlyssnas:

I promemorian En anpassad försvarsunderrättelseverksam-

het, Ds 2005:30, föreslås bl.a. att Försvarets radioanstalt 
skall få rätt att avlyssna all trådbunden telekommunikation 
som passerar landets gräns. – Samfundet konstaterar i sitt 
avstyrkande yttrande att det integritetsintrång som detta 
skulle innebära är massivt samt att någon egentlig analys av 
förslagets förhållande till regeringsformens bestämmelser om 
skydd för förtroliga samtal inte förekommer. 

…om Integritetsskyddskommitténs 
arbete:

Regeringen tillsatte år 2004 Integritetsskyddskommittén, med 
uppgift bl.a. att kartlägga och analysera sådan lagstiftning 
som rör den personliga integriteten. I direktiven sägs bl.a. 
att kommittén särskilt skall ”analysera förhållandet mellan 
den totala verkan av befi ntliga tvångsmedel och övervak-
ningsmetoder och skyddet för den personliga integriteten”. 
– Samfundet, som instämmer i behovet av att göra denna 

Advokatsamfundet anser...
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översyn och påpekat värdet av den i fl era remissvar, menar 
att kommitténs arbete bör avvaktas innan ny integritetsin-
skränkande lagstiftning antas – annars är det inte mycket 
mening att kommittén lägger ner arbete på frågan.

…om hemliga tvångsmedel 
utan brottsmisstankar:

I promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra 

allvarlig brottslighet (Ds 2005:21) föreslogs att de brotts-
bekämpande myndigheterna skall få möjlighet att använda 
hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig ka-
meraövervakning, husrannsakan och postkontroll inte bara 
när misstanke om brott föreligger, utan också i andra fall. 
– Advokatsamfundet har, liksom andra, påpekat att förslaget 
innebär ett paradigmskifte – det innebär att hemliga tvångs-
medel lagligen kan användas i brottsbekämpande syfte utan 
att någon är misstänkt för att ha begått ett brott. I sitt ytt-
rande fokuserade samfundet på frågor om behov, effektivitet 
och proportionalitet. Integritetsskyddskommitténs arbete 
nämndes också. Samfundet avstyrkte förslaget.

…om att polisen skall få hacka sig in 
i datasystem och plantera spionprogram:

I betänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i 

brottsutredningar m.m. (sou 2005:38) föreslogs att ett nytt 
straffprocessuellt tvångsmedel, hemlig dataavläsning, skall 
införas. Enligt förslaget skall polisen, efter tillstånd av dom-
stol, i hemlighet få hacka sig in och plantera programvara 
för att ”avläsa” data, också hos den som inte är misstänkt 
för brott. – Advokatsamfundet kritiserade förslaget starkt. 
Det innebär bl.a. att åtgärder som kan antas få längre gående 
verkningar från integritets- och rättssäkerhetssynpunkt än 
hemlig teleavlyssning skall kunna medges redan på den nivå 
där endast teleövervakning kan komma i fråga i dag.

…lagring av alla trafikuppgifter 
om telefonsamtal m.m:

Den svenska regeringen har tillsammans med andra län-
der tagit initiativ till beslut inom EU om skyldighet för 
teleoperatörer att lagra alla uppgifter kring telekommuni-
kation (vem ringer vem, när, var etc.) viss tid, för det fall 
uppgifterna skulle komma till användning i en framtida 
brottsutredning. Någon bred beredning av frågan utanför 
regeringskansliet har inte skett på regeringens initiativ. I 
skrivelse till Justitieutskottet, föranlett av en förfrågan från 
Allians för Sverige, anförde samfundet kritik mot förslaget. 
Samfundet menade bl.a. att det inte på det presenterade 
underlaget fanns någon rimlig möjlighet att bedöma ända-
målsenligheten av förslaget och framförallt inte om åtgärden 
kunde anses vara proportionell. I avvaktan på ett sådant 
underlag, som ger möjlighet till en rimlig analys, borde 
förslaget inte genomföras.

…om att införa särskilda lämplig- 
hetskrav för offentliga försvarare:

I betänkandet Ingripanden mot unga lagöverträdare (sou 
2004:122) föreslogs att ett särskilt lämplighetskrav för 
offentliga försvarare i ungdomsmål skulle införas. – Ad-
vokatsamfundet avstyrkte förslaget. I ett rättssystem som 
det svenska, med en utbyggd rättshjälp genom offentliga 
försvarare, är det synnerligen angeläget att domstolen inte 
ens kan misstänkas ha något infl ytande på försvararens 
oberoende ställning. Detta är inte uttryck för en abstrakt 
och världsfrånvänd princip utan ett viktigt och ömtåligt 
inslag i förtroendet för rättsskipningen. Kravet på särskilda 
kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper hos för-
svararen ger – vilket framgår av formuleringarna – utrymme 
för subjektiva bedömningar vid domstolens förordnande av 
offentlig försvarare. Det är, menade samfundet, ett moment 
som så långt som möjligt bör undvikas.

…om buggning:
I promemorian Hemlig rumsavlyssning förslogs att buggning 
skall införas som straffprocessuellt tvångsmedel. Tal i enrum, 
samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller 
annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till skall 
i hemlighet få avlyssnas t.ex. vid förundersökning som avser 
brott med ett minimistraff på fängelse i minst fyra år. – Advo-
katsamfundet kritiserade förslaget starkt. Buggning kommer 
inte att drabba bara den misstänkte utan också en mängd andra 
personer. Samfundet ifrågasatte också den påstådda effektivite-
ten – underlag för bedömningen av den saknas. 

Huvudstyrelsen sammanträder
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Ledamöter och biträdande jurister
Vid ingången av år 2005 hade Advokatsamfundet 4 234 
ledamöter. Under året har antalet ledamöter ökat och vid 
årets slut hade samfundet 4 341 ledamöter. 

Antalet advokater i Sverige fortsätter således att öka. På de 
senaste dryga 20 åren har antalet advokater i Sverige mer än 
fördubblats och på den senaste tioårsperioden är ökningen 
nästan 40 procent. I ett internationellt perspektiv är dock 
antalet advokater i Sverige lågt per capita. 

Tillväxten är koncentrerad till storstadsområdena och den 
sker så gott som uteslutande inom affärsjuridikens område. 
Vid årsskiftet var 46% av advokaterna och 60% av de biträ-
dande juristerna verksamma inom Stockholmsavdelningen.

Antalet advokater var vid utgången av året 4 341 (3 470 män 
och 871 kvinnor). Advokaterna fördelar sig på avdelningarna 
enligt följande tabell.

Stockholm 1 975 (1 906)

Västra 722 (714)

Södra 675 (660)

Mellersta 352 (347)

Norra 230 (229)

Utland 88 (85)

Östra 299 (293)

Summa 4 341 4 234

Vid årsskiftet fanns 1 212 biträdande jurister (633 män och 
579 kvinnor). De biträdande juristerna fördelar sig på av-
delningarna enligt följande tabell.

Stockholm 724 (738)

Västra 173 (161) 

Södra 155 (151)

Mellersta 48 (48)

Norra 38 (31)

Utland 42 (39)

Östra 32 (35)

Summa 1 212 (1 203)

Vid årsskiftet uppgick antalet advokatbyråer till 1 746, varav 
860 aktiebolag, 214 handelsbolag, 104 kommanditbolag och 
568 enskilda fi rmor.

Inträdesärenden
Under året slutbehandlade styrelsen 255 ansökningar om 
inträde i samfundet, jämfört med 283 föregående år. Av 
dessa bifölls 240 (254) (133 män och 107 kvinnor). Grund 
för avslag var i fem fall att sökanden inte uppfyllde kravet 
på kvalifikationstid och att skäl till dispens inte bedömdes 
föreligga, i åtta fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet och 
i två fall att sökanden inte uppfyllde de formella kraven.

Registrerade eu-advokater 
Under året har sex advokater, auktoriserade i annat land inom 
Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller Schweiz registrerats vid Advokatsamfundet enligt 
8 kap. 2 a § rättegångsbalken.

Kvinnor i yrket
Antalet kvinnor i advokatkåren ökar. Av ledamöterna är 20% 
kvinnor. Detta är en ökning från föregående år med 8,5%. 
Det är 12% av kvinnorna som är delägare eller som driver 
egen verksamhet. Av de biträdande juristerna är 48% kvin-
nor. Även detta är en ökning med 2,5%. Av de jurister som 
anställdes på byråerna under 2005 var 51% kvinnor.

Året som gått

Aktiebolag
Enskild firma
Handelsbolag
Kommanditbolag

Advokatbyråer, företagsformer 31/12 2005
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Vägledande uttalande och arvodesprövning

Vägledande uttalande
Styrelsen har under året antagit ett vägledande uttalande.

Vägledande uttalande om advokat som bodelningsförrät-
tare kan begära förskott för sitt arbete och vid utebliven 
betalning begära sitt entledigande. Vidare rörande fråga 
om rätten att innehålla upprättad bodelningshandling vid 
utebliven betalning.

Fråga har uppkommit om det står i överensstämmelse med 
god advokatsed att en advokat kräver förskott för att fullgöra 
uppdrag som förordnad bodelningsförrättare och om advo-
kat vid utebliven betalning får begära sitt entledigande. Där-
till har fråga väckts om det är förenligt med god advokatsed 
att advokat som bodelningsförrättare innehåller upprättad 
bodelningshandling vid utebliven betalning.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har den 3 november 
2005 antagit följande vägledande uttalande.

Reglerna om bodelningsförrättare fi nns i äktenskapsbal-
kens 17 kap. Av 1 § framgår att om makarna inte kan enas 
om bodelning skall domstolen på ansökan av make förordna 
någon att vara bodelningsförrättare. Vidare följer av 4 § att 
till bodelningsförrättare får endast förordnas den som har 
samtyckt till det. I 7 § föreskrivs att bodelningsförrättare 
har rätt till arvode och ersättning för sina utgifter samt att 
makarna skall svara för kostnaderna med hälften var om inte 
bodelningsförrättaren av särskilt i lagen angivna anledningar 
bestämmer om annan fördelning. I 7 § stadgas att makarna 
svarar solidariskt för ersättningen till bodelningsförrättaren. 
I 8 § anges att den upprättade bodelningshandlingen skall så 
snart som möjligt delges båda makarna.

Advokater förordnas i betydande utsträckning till bodel-
ningsförrättare.

För advokatuppdrag gäller generellt att advokaten inte 
får träffa avtal om arvodets storlek innan advokaten kan 
överblicka arbetets omfattning. Vidare gäller för advokat att 
denne får begära skäligt förskott för sitt arvode om advokaten 
vid uppdragets mottagande gjort förbehåll därom eller det 
eljest med hänsyn till omständigheterna är rimligt att begära 
förskott. Advokat är mot klients önskan berättigad frånträda 
uppdrag om klienten trots påminnelse underlåter att inbetala 
förskott som advokaten i anledning av uppdraget har rätt 
att fordra. Samma rätt föreligger om advokaten inte erhåller 
betalning för belopp som han äger rätt att fordra som betal-
ning för redan utfört arbete.

Uppdrag att vara bodelningsförrättare är underkastade de 
regler som gäller för advokatuppdrag i allmänhet. Advokaten 
bör i sina inledande kontakter med parterna noga klargöra 
vad som kommer att gälla med avseende på de kostnader, som 

uppkommer hos honom innefattande advokatens eventuella 
avsikt att under ärendets gång delfakturera för utfört arbete. 
Avser advokaten att begära förskott som säkerhet för sina 
kostnader bör han ange detta redan i samband med att han 
samtycker till att mottaga förordnandet eller i vart fall innan 
han påbörjar handläggningen av ärendet.

Om den ena parten underlåtit att betala fordrat belopp 
skall den andra parten erbjudas möjlighet att fylla bristen. 
Erhåller advokaten inte begärt förskott eller betalning för 
delfakturerade belopp äger han begära sitt entledigande.

En advokat har inte rätt att på grund av utebliven betalning 
innehålla en av denne upprättad bodelningshandling.

Prövning av advokaträkningars skälighet
Inom samfundet fi nns sex fasta skiljenämnder, som utses av 
styrelsen. Skiljenämnderna består av tre ledamöter och bi-
träds av en sekreterare. Skiljenämnderna prövar på begäran 
skäligheten av det arvode och de kostnader en advokat påfört 
klienten. En advokat är i vissa fall (se nedan) skyldig att under-
kasta sig sådan prövning om klienten begär detta inom ett år 
efter det att sluträkning avgetts. Under 2005 slutbehandlades 
29 (50) ärenden. Fordrat belopp fastställdes i 13 (35) fall och 
nedsattes i 10 (12) fall. Sex ärenden avvisades.

Bestämmelsen om skyldigheten för advokat att på begäran 
ingå skiljeavtal har upphävts. Den skall dock fortfarande till-
lämpas på uppdrag som påbörjats före den 1 januari 2002. 

Ragnar Palmkvist är chef för juristavdelningen, som bl.a. 

bereder frågor om vägledande uttalanden.
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Intäkter och kostnader

Jonas Hultgren, ekonomichef (t.f.)

Bland Advokatsamfundets och servicebolagets 
intäkter utgör årsavgifter och serviceersättningar 82,0% 

(80,6%) av de totala. Kursverksamhetens intäkter utgör 
14,6% (16,6%) och intäkter från tidskriften Advokaten utgör 
2,4% (1,8%). Av kostnaderna uppgår försäkringskostnader 
till 51,4% (47,3%) av de totala. Personalkostnader 
uppgår till 22,5% (22,2%). Ökningen i såväl andelen 
avgiftsintäkter som andelen försäkringskostnader förklaras 
av positiv utveckling av antalet ledamöter och biträdande 
jurister. Föregående års siffror är angivna inom parentes.

Årsavgiften till Sveriges advokatsamfund 3  900 kronor 
har varit oförändrad de senaste fyra åren. Avgiften täcker 
kostnaderna för utgivning av tidskriften Advokaten, admi-
nistration av den offentligrättsliga verksamheten, kostnader 
för fullmäktige och det internationella samarbetet.

Serviceersättningen till Sveriges Advokaters Serviceak-
tiebolag 10 600 kronor har varit oförändrad de senaste 
fyra åren. Av ersättningen avser 8 800 kronor premier för 
obligatoriska advokatförsäkringar. Resterande belopp, 
1 800 kronor, täcker övriga kostnader för hemsida, cirkulär 
m.m.

Avgiftsutveckling
Årsavgift och serviceersättning har ökat från 4 600 till 14 
500 kronor under perioden 1987–2005. Avgiftsökningen 
förklaras av försäkringskostnaderna. Dessa har under samma 
period ökat från 845 till 8 800 kronor. Premiehöjningen för 
ansvarsförsäkringen har under det senaste året uppgått till 
12,6%.
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Disciplinnämnden

Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över 
advokater verksamma i Sverige. Alla advokater skall i 
sin verksamhet iaktta god advokatsed. Vad som är god 

advokatsed avgörs av Advokatsamfundets disciplinnämnd 
och av dess styrelse.

Utifrån disciplinnämndens beslut har vägledande regler om 
god advokatsed utvecklats. I reglerna behandlas bland annat 
vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande 
till sin klient och till sin klients motpart.

Om disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god 
advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en 
disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan 
kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) 
och i de allvarligaste fallen uteslutning. Disciplinnämnden 
har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter. Ordförande, 
vice ordförande och sex ledamöter är advokater. Nämndens 
återstående tre ledamöter är offentliga representanter och 
utses av regeringen. 

Nämnden är indelad i tre prövningsavdelningar. Varje pröv-
ningsavdelning består av tre ledamöter, varav en är offentlig re-
presentant. Om prövningsavdelningen är enig om att disciplinär 
påföljd inte är påkallad får prövningsavdelningen avgöra ärendet. 
I annat fall skall ärendet hänskjutas till disciplinnämnden.

Om en anmälan avser omständigheter som ligger mer än 
tre år tillbaka i tiden är disciplinnämnden inte skyldig att ta 
upp anmälan till prövning.

Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfun-
det, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av beslut 
av nämnden. En advokat som uteslutits ur samfundet kan 
överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Disciplinärenden
Under året har 546 (591) ärenden inkommit till samfundet 
(föregående års siffror inom parentes).

Disciplinnämnden har slutligt avgjort 153 (208) ärenden. 
I ett (ett) ärende har advokat uteslutits ur samfundet. I fyra 
(sex) ärenden har advokat tilldelats varning med straffavgift 
och i 16 (22) fall har varning tilldelats. Erinran har tilldelats 
i 58 (77) ärenden. Disciplinnämnden har i åtta (16) ären-
den gjort uttalanden och i 26 (32) ärenden har nämnden 
beslutat att inte vidta någon åtgärd. Tre (nio) ärenden har 
avskrivits.

Prövningsavdelningarna har under året slutbehandlat 465 
ärenden, varav 93 hänskjutits till disciplinnämnden. I 310 (320) 
ärenden har anmälan lämnats utan åtgärd och i 23 (26) ärenden 
har uttalanden gjorts. Återstående ärenden har avskrivits eller 
av annan anledning inte upptagits till prövning i sak.

Advokatsamfundets styrelse har avskrivit 15 ärenden rö-
rande disciplinpåföljder. Styrelsen har hänskjutit 21 ärenden 
till disciplinnämnden.

Disciplinnämndens sammansättning
Claes Peyron, ordförande
F. 1938. Advokat 1969
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg

Bertil Södermark, vice ordförande
F. 1935. Advokat 1965
Advokatfi rman Bertil Södermark AB, Stockholm

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

Anders Engdahl, ledamot
F. 1939. Advokat 1970
Heilborns Advokatbyrå HB, Nyköping

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

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

Birgitta W Sabelström, ledamot
F. 1945. Advokat 1984
Advokatfi rman Birgitta W Sabelström, Stockholm

Bengt Stridh, ledamot
F. 1944. Advokat 1977
Advokatfi rman Bengt Stridh AB, Örebro

Ove Lindh, offentlig representant
F. 1932. F.d. hovrättspresident, Göteborg

Marianne Åbyhammar, offentlig representant
F. 1952. Stockholm

Alice Åström, offentlig representant
F. 1959. Vaggeryd

Mats Hildeby och Emilia Ekberg Lindström har biträtt som 
nämndens sekreterare.

Övre raden från vänster: Bo Ahlenius, Bengt Stridh, Greger 
Lundmark, Stefan Ruben, Anders Engdahl,  Birgitta W
Sabelström, Bertil Södermark.
Undre raden från vänster: Anne Ramberg, Claes Peyron, 
Marianne Åbyhammar och Ove Lindh. Alice Åström var ej 
närvarande. Längst ner till vänster kanslihunden Dixie.
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Internationellt arbete

Det internationella utbytet och den inter-
nationella verksamheten blir alltmer viktig. Ett utökat 

utbyte av handel och juridiska tjänster och påverkan från 
internationell lagstiftning utgör omständigheter som gör 
det nödvändigt att delta i den internationella verksamheten. 
Sveriges advokatsamfund har sedan gammalt varit aktivt i det 
intensiva samarbetet mellan de nordiska advokatsamfunden 
och de senaste årtiondena har vårt deltagande i CCBE, beskrivet 
på nästa sida, blivit alltmer betydelsefullt. Här beskrivs 
delar av det internationella arbete som samfundet deltar i.

Nordiskt samarbete
Generalsekreterarna i de nordiska advokatsamfunden träf-
fas regelbundet för att diskutera gemensamma problem och 
utmaningar. Mötena förläggs då och då i anslutning till 
CCBE:s plenarsessioner, CCBE:s högsta beslutande organ, 
för att jämföra och samordna ståndpunkter. Därutöver sam-
manträffar de nordiska samfundens presidier (ordförande, 
vice ordförande och generalsekreterare) en gång årligen för ett 
gemensamt seminarium. Sveriges advokatsamfund stod värd 
för den senaste sammankomsten, i Visby, förra hösten.

International Legal Assistance 
Consortium (ILAC)

Sveriges advokatsamfund deltog i bildandet av och är en av 
medlemsorganisationerna i ILAC. Beslutet att bilda ILAC 
fattades vid en konferens i Saltsjöbaden år 2000 och år 2002 
öppnades huvudkontoret i Stockholm. ILAC:s huvuduppgift 
är att bidra med hjälp till uppbyggnad av rättssystemet i 
områden där dessa till följd av konfl ikter kollapsat. Exem-
pel på länder där ILAC driver projekt är Irak, Afghanistan, 
Liberia, Haiti och – tillsammans med Sveriges advokatsam-
fund och IBA – i Palestina. Generalsekreterare för ILAC är 
advokaten Christian Åhlund. För ytterligare information, 

se www.ilac.se.

International Bar Association (IBA)
IBA är en världsomspännande organisation för enskilda jurister 
och advokatorganisationer. IBA driver en omfattande verksam-
het med konferenser och utbildningar inom alla rättsområden 
och ger unika möjligheter till kontakter med advokater och 
andra jurister världen över. Frågor om rättssäkerhet (rule of 
law) och rättsväsendets och advokaters självständiga ställning 
är centrala för IBA. IBA driver bl.a. projekt i de forna öststa-
terna för att främja den rättsliga utvecklingen där.  Sveriges 
advokatsamfund är medlem i IBA och generalsekreteraren 
Anne Ramberg ingår i dess management board. För ytterligare 

information, se www.ibanet.org.

Chief Executives of European Bar 
Associations (CEEBA)

Inom CEEBA samlas generalsekreterarna i de europeiska 
advokatsamfunden årligen. Gemensamma frågor kan där 
diskuteras, strategier för att möta nya utmaningar skapade av 
europeiska lagstiftningsinitiativ övervägas etc. Problemen är 
förvånansvärt ofta – trots de olika förutsättningar advokater 
verkar under – gemensamma och behovet av samordning och 
informationsutbyte påfallande stort. Generalsekreterare Anne 
Ramberg är ordförande i CEEBA sedan hösten 2005.

Övrigt
Förutom de ovan nämnda organisationerna är Advokat-
samfundet medlem i Association Internationale des Jeunes 
Avocats (AIJA) och Union Internationale des Avocats (se 
www.aija.org resp. www.uianet.org). 

Advokatsamfundet mottar årligen ett stort antal interna-
tionella besökare. Förra året besöktes samfundet t.ex. av 
presidenten i Europadomstolen för mänskliga rättigheter 
Luzius Wildhaber, tillsammans med samfundets tidigare 
ordförande Elisabet Fura-Sandström, numera domare i Eu-
ropadomstolen och ordföranden i Lettlands högsta domstol. 
En mängd studiebesök mottogs, bl.a. från Japan, Pakistan, 
Zambia, Namibia, Kina och Litauen.

Johan Coyet, chef för den svenska delegationen till CCBE



21

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

Europeiska unionen är en samarbetsorganisation mellan 
advokatsamfunden i EU samt i det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, EES. Genom sina medlemsorganisationer 
representerar CCBE cirka 700 000 europeiska advokater.

Den svenska delegationen till CCBE består av advokat 
Johan Coyet, (chef för delegationen), Advokatsamfundets 
ordförande Stefan Lindskog och generalsekreterare Anne 
Ramberg, samt advokatsamfundets chefsjurist Ragnar 
Palmqvist.

Till CCBE:s syften hör att på europeisk och internationell 
nivå företräda sina medlemmar i alla frågor av gemensamt 
intresse rörande utövande av advokatyrket, att företräda 
medlemmarna inför institutionerna inom EU och EES i ären-
den av gränsöverskridande natur samt att bevaka respekten 
för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, däribland 
rätten till domstolsprövning.

Den löpande verksamheten inom CCBE bedrivs i en Stän-
dig Kommitté som består av samtliga nationella delegationer 
och som möts en gång per månad, oftast i Bryssel. Beslut 
i viktigare angelägenheter fattas av CCBE:s högsta beslu-
tande organ, Plenarmötet, som brukar samlas två gånger 
per år. Arbetet i CCBE leds av en ordförande som väljs för 
en period av ett år. Ordförande år 2005 var Bernard Vatier 
från Frankrike som numera efterträtts av Manuel Cavaleiro 
Brandão från Portugal.

De frågor som behandlas av den Ständiga Kommittén och 
Plenarmötet, bereds antingen av CCBE:s sekretariat i Brys-
sel eller inom kommittéer och arbetsgrupper som tillsätts 
efter behov.

Liksom tidigare år har CCBE under år 2005 behandlat 
frågor av mycket varierande slag.

I likhet med år 2004 har de krav på avreglering av advo- 
katyrket som väckts, inte bara av EU-kommissionen utan 
även i ett antal EU-länder, varit föremål för omfattande 
diskussioner inom CCBE. Flertalet av dessa avregleringskrav 
som rör sådant som avskaffande av advokatmonopol, regler 
om fastställda eller rekommenderade priser och reglering 
av reklam har inte någon omedelbar relevans för svenska 
advokater som ju verkar på en av Europas mest avreglerade 
marknader. Det fi nns emellertid också trender som om de 
skulle få fotfäste i Sverige skulle kunna leda till betydande 
förändringar också för den svenska advokatkåren. Den 
engelska regeringen presenterade i oktober 2005 en vitbok, 
”The future of Legal Services: Putting consumers fi rst” 
som innehåller förslag till utomordentligt långtgående för-

CCBE

ändringar av det regelverk som gäller för advokatyrkena i 
England och Wales. Till de mer radikala förslagen hör att det 
i framtiden skall bli möjligt för ”solicitors” och ”barristers” 
att driva verksamhet inte bara tillsammans utan även med 
personer som driver helt andra typer av verksamhet såsom 
mäklare, revisorer, etc. I linje med detta skall det även vara 
möjligt att låta andra än advokater äga aktier eller andelar 
i advokatbyråer. 

CCBE har också varit mycket engagerat i det fortsatta 
arbetet med förslaget till nytt tjänstedirektiv som under året 
varit föremål för omfattande utredningar och diskussioner i 
EU-parlamentet. CCBE tog ställning för att organisationens 
linje skall vara att advokatverksamhet inte bör omfattas av 
direktivet utan istället även fortsättningsvis regleras av de 
särskilda sektordirektiv som fi nns. För närvarande tyder dock 
det mesta på att advokatverksamhet kommer att omfattas 
av direktivet.

CCBE:s fruktlösa kamp mot de ytterliga rapporterings-
skyldigheter för advokater som införs genom det tredje 
penningtvättsdirektivet är ytterligare ett exempel på organi-
sationens arbete under året. CCBE har, i syfte att hjälpa de 
nationella advokatsamfunden, utfärdat riktlinjer avseende 
direktivet. I sammanhanget kan nämnas att CCBE inter-
venerat på de belgiska advokatsamfundens sida i ett mål 
som är föremål för förhandsavgörande av EG-domstolen. I 
målet görs gällande att det rapporteringskrav för advokater 
som infördes i Belgien genom implementeringen av 2001 års 
penningtvättsdirektiv, strider mot Artikel 6 i den Europeiska 
Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, som numera utgör en inte-
grerad del av EG-rätten.

Bland övriga frågor som engagerat CCBE under året 
kan nämnas frågan om det eventuella tillskapandet av en 
europeisk ombudsman för straffrätt, det av Sverige starkt 
understödda förslaget till ett direktiv avseende bevarande 
av data såsom uppgifter om mobilsamtal och kommunika-
tioner via internet, förslaget till bildandet av en europeisk 
institution för grundläggande rättigheter, samt förslaget till 
ett medlingsdirektiv.

CCBE har stor betydelse som språkrör för den europeiska 
advokatkåren med andra möjligheter än nationella advokat-
samfund att få gehör för sina ståndpunkter. Trots att skillna-
derna mellan olika länders sätt att reglera advokatverksamhet 
är påtagliga, råder bland CCBE:s medlemmar en betydande 
samsyn när det gäller de kärnvärden som är grundläggande 
för bedrivande av advokatverksamhet.
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Advokatexamen
Advokatsamfundets sedan den 1 januari 2004 obligato-
riska utbildning för blivande advokater är uppdelad på tre 
delkurser på vardera två och en halv dag. Kurserna utgör 
förberedande utbildning inför advokatexamen inom områden 
som är av särskild betydelse för advokatverksamhet. I det 
följande beskrivs innehållet i de tre delkurserna.

Delkurs 1 – 
Advokatyrkets etik och teknik

Som enskild kurs blev den obligatorisk för blivande ad-
vokater 1988. Delvis omarbetad leds kursen idag av två 
advokater och består av följande delar: advokatrörelsen 
och advokatuppdraget; trohet och lojalitet; uppdraget som 
offentlig försvarare; arvodesdebitering; advokaten och rätte-
gången (medverkan av en domare). Kursen innehåller också 
föreläsningar om advokatyrket och Advokatsamfundets 
organisation (medverkan av samfundets generalsekreterare 
eller chefsjurist); försvarsadvokatens uppdrag; respektive 
betydelsen av kulturell förståelse. Kursansvarig är advokat 
Bo Ahlenius, Lund.

Delkurs 2 – 
Förhandlingsteknik

Förhandling och tvistelösning är i fokus för denna kurs. De 
centrala kursmomenten i sammanhanget är: förberedelse inför 
förhandling och förhandlingspsykologi respektive förhandling 
vid tvist (medverkan av två advokater och en domare). Vidare 
ingår ett separat moment om mediehantering med inslag av 
intervjuträning framför kamera. Dessutom innehåller kursen 

föreläsningar om retorik respektive presentationsteknik. Kurs-
ansvarig är advokat Torgny Wetterberg, Stockholm. 

Delkurs 3 – 
Att starta och driva advokatbyrå

Det inledande kursmomentet att starta och driva advokat-
verksamhet – till stor del i form av grupparbete – går igenom 
affärsplanering, vision och affärsidé, strategi, verksamhets-
styrning, marknadsföring och resultatmätning. Kursen inne-
håller också följande moment: rådgivaransvaret; ledarskap 
på advokatbyrå; yrkesrelaterade frågor samt europarätt. En 
föreläsning med representant från näringslivet ingår också. 
Advokat Claes Langenius, Stockholm, är kursansvarig. 

Under året har totalt 869 personer deltagit i advokatexa-
mens tre delkurser på Fågelbrohus på Värmdö, varav 367 
kvinnor och 502 män. Totalt genomfördes 30 kurser under 
året, tio tillfällen per delkurs. Två olika delkurser genomförs 
parallellt med gemensamma måltider.
 De tre delkurserna leder fram till den obligatoriska ad-

vokatexamen, som Advokatsamfundet normalt genomför 
fyra gånger per år. En muntlig examination på maximalt 
en timme (30 minuter förberedelser och 30 minuter exa-
mensförhör) prövar framförallt examinandens förmåga att 
hantera en rådgivningssituation. Härvid uppmärksammas 
särskilt advokatetiska frågor såsom god advokatsed och 
bokföringsreglementet.
 Under året har 291 personer examinerats (en ökning med 
43% från 203 personer året innan), varav 172 män och 119 
kvinnor. Av samtliga examinander underkändes 20 personer, 
varav tio män och tio kvinnor. Utbildningsnämnden prövade 

Advokatexamen och övrig utbildning
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två överklaganden avseende beslut om underkännande, varav 
ett överklagande bifölls och ett lämnades utan bifall.
 Utbildningsnämnden ansvarar för utformningen av inne-
håll och genomförande av utbildning och examination i sam-
band med advokatexamen samt är den instans som prövar 
överklaganden av underkända examina. Ledamöter under 
året har varit advokaterna Bo G H Nilsson (ordförande), Leif 
Gustafson, Fredrik Andersson och Anne Ramberg, professor 
Christina Ramberg, generaldirektör Stefan Strömberg samt 
kammarrättspresident Sten Heckscher.

Fortbildning
Marknaden och marknadsföringen för juridisk utbildning har 
vuxit märkbart de senaste åren. Ökningen kan till viss del 
förklaras med Advokatsamfundets införande den 1 januari 
2004 av den obligatoriska vidareutbildningen för advokater 
om 15 timmar per år, även om effekten är svår att mäta. 
Marknaden domineras av ett fåtal större utbildningsleve-
rantörer. Advokatsamfundet har ambitionen att erbjuda ett 
varierat utbud av kurser med välrenommerade föreläsare 
inom juridik och andra ämnen av särskilt intresse för advo-
katverksamhet. En övergripande diskussion om kursutbud 
förs i Fortbildningsutskottet, där ledamöterna under året 
har varit advokaterna Claes G Hansson, Lars Edlund och 
Eva Kornhall. Föreläsare på Advokatsamfundets kurser är 
oftast advokater. Kurserna har typiskt sett två eller fl era 
föreläsare, varav en advokat verksam inom ämnesområdet 
och en akademisk expert.
 Under året genomförde Advokatsamfundet, i egen och 
gemensam regi, 29 stycken öppna kurser med totalt 686 

Ansvarig för utbildningsenheten är Jonas Olbe. 

Här med kursadministratören Birgitta Reitz.

Stora bilden: Kursdeltagare på delkurs 1 och 2.

deltagare. Till de populäraste kurserna hörde Utlänningsrätt 
och den nya asylprocessen, Den nya aktiebolagslagen, Brott-
målskurs I, Tvistemålsprocessen I och II, och Kommersiell 
hyresrätt.
 Advokatsamfundet var som medarrangör delaktig i ut-
bildningar tillsammans med: Försäkringsförbundet (Den 
goda skaderegleringen); Utrikesdepartementet (Corporate 
Responsibility and the Business of Law); Brottsoffermyn-
digheten (Särskild företrädare för barn och ungdom); 
Riksåklagaren och Domstolsverket (Objektivitet inom 
rättsväsendet).

Nordic Lawyers Academy 
Sedan 2004 arrangerar Nordic Lawyers Academy (www.
nordiclawyersacademy.com) kurser, seminarier och konferen-
ser med kvalifi cerade föreläsare på internationell nivå.
Arrangemangen planeras och genomförs gemensamt av de 
nordiska advokatsamfunden och riktar sig till advokater 
och jurister i de nordiska länderna. Föreläsningarna sker 
på engelska eller något av de nordiska språken. Under året 
genomförde Nordic Lawyers Academy seminarierna Drift 

av advokatverksamhet i Norden på Svalbard samt Insolvens 

och praktisk rekonstruktion i Oslo, båda under medverkan 
av svenska advokater som föreläsare och deltagare. Under 
2006 planeras fem konferenser och seminarier.
 Också inom ramen för nordiskt advokatsamarbete starta-
des föreningen Öresundsadvokater (www.oresundsadvokater.
com) i syfte att etablera ett nätverk och främja kunskaps-
utbyte mellan praktiserande advokater i Öresundsregionen. 
Ett studiebesök med sydsvenska advokater genomfördes i 
samma anda i november på det danska advokatsamfundet 
och Advokaternas Hus i Köpenhamn – med stor gästfrihet 
från våra danska kollegor – och utgjorde samtidigt upptakten 
till nämnda förening.

ESF-rådet
Under sommaren fi ck alla medlemmar i Advokatsamfundet 
en intresseförfrågan inför en ansökan till svenska ESF-rådet 
(Europeiska Socialfonden), den myndighet som i Sverige 
handlägger EU:s fi nansiering för kompetenshöjande åtgärder 
inom Växtkraft Mål 3. Ansökan bifölls senare under året och 
Advokatsamfundet beviljades därmed fi nansiering för ett 
projekt i syfte att genomföra en verksamhets- och kompetens-
analys under våren 2006. I projektet deltar 48 advokatbyråer 
med 387 anställda. Som ett andra steg har samfundet möjlig-
het att söka fi nansiering för vidareutbildning.
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FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR

Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada – Tilläggsförsäkring 

 Försäkringsgivare: Zürich
 Försäkringstagare: Advokatbyrån
 Försäkringsomfattning: Skadestånd för ren förmögenhetsskada 
som den försäkrade i advokatverksamheten tillfogar klient eller 
tredje man. Försäkringen kan utökas att omfatta personlig skade-
ståndsskyldighet till följd av representation i extern styrelse.
 Geografi sk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden 
och för skador i hela världen. 
 Försäkringsbelopp: Upp till 17 Mkr per skada och försäk-
ringsår utöver den obligatoriska grundförsäkringen (upp till 
27 Mkr fr.o.m. den 1 januari 2006).
 Premie: Enligt fastställd tariff.

Sjukvårdsförsäkring
I oktober 2003 slogs avbrottsförsäkringen ihop med sjuk-
vårdsförsäkringen till ett paket. Bakgrunden var att den förre 
försäkringsgivaren sade upp avbrottsförsäkringen då de inte 
ville ha med föräldraledighetsmomentet i försäkringen. En 
ambition med paketlösningen är att långa sjukavbrott skall 
förebyggas, vilket även kan medföra att ansvarsskadorna 
kan förebyggas. Försäkringen omfattar även vård av barn. 
Föräldraledighetsmomentet ingår i försäkringen.

 Försäkringsgivare: LFAB 
 Försäkringstagare: Advokatbyrån
 Försäkringsomfattning: Ersätter bl.a. kostnader för läkar-
besök, läkemedel, sjukhusvård i både privat och offentlig 
regi. Ger tillgång till service dygnet runt via jourtelefon.
 Försäkringsbelopp: Nödvändiga och skäliga kostnader för 
vård hos privat eller offentlig vårdgivare.
 Premie: Försäkrad individs ålder utgör premiegrund.

Sjukavbrottsförsäkring 
vid arbetsoförmåga 

(säljs endast i paketlösning med Sjukvårdsförsäkring ovan)
 Försäkringsgivare: LFAB 
 Försäkringstagare: Advokatbyrån
 Försäkringsomfattning: Ersätter den försäkrades andel i 
rörelsens fasta kostnader vid arbetsoförmåga pga. sjukdom, 
dödsfall eller barns födelse.
 Försäkringsbelopp: Till försäkringsbolaget uppgivna fasta 
kostnader.
 Premie: Premiegrund är fasta kostnader i kombination 
med försäkrad individs ålder samt vald försäkringsperiod.

S
amtliga advokater och biträdande jurister 
omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för 
ren förmögenhetsskada samt av en obligatorisk 

förmögenhetsbrotts-försäkring. Premier för dessa för-
säkringar ingår i den serviceavgift som Sveriges Advoka-
ters Service AB årligen debiterar verksamma jurister på 
advokatbyrå. Premiegrund för dessa försäkringar utgörs 
av de till samfundet anmälda verksamma juristerna per 
den 1 januari. Under året tillkommande ledamöter och 
biträdande jurister omfattas automatiskt utan pre-
mietillägg.

Förutom ovan nämnda obligatoriska försäkringar 
fi nns möjlighet att teckna nedan angivna frivilliga 
försäkringar. Dessa tecknas separat av respektive ad-
vokatbyrå alternativt av verksam advokat eller biträ-
dande jurist. 

OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR

Ansvarsförsäkring för 
ren förmögenhetsskada

 Försäkringsgivare: Länsförsäkringar (nedan LFAB). 
 Försäkringsomfattning: Skadeståndsskyldighet för ren 
förmögenhetsskada som den försäkrade i advokatverksam-
heten tillfogar klient eller tredje man. Försäkringen omfattar 
även personlig skadeståndsskyldighet till följd av externa 
styrelseuppdrag. 
 Geografi sk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden 
och för skador i hela världen.
 Försäkringsbelopp: 3 Mkr per jurist, skada och år, max 150 
Mkr per år för hela kollektivet (200 Mkr fr.o.m. den 1 januari 
2006). 
 Premie (2005): 8 100 kronor per jurist och år

Förmögenhetsbrottsförsäkring
 Försäkringsgivare: LFAB  
 Försäkringsomfattning: Skada som drabbar klient eller 
tredje man genom tillgrepps-, oredlighets- eller trolöshetsbrott 
begånget av advokat eller annan vid advokatbyrån anställd 
person.
 Geografi sk omfattning: Skador orsakade i advokatverk-
samheten oavsett var den bedrivs och gäller för skador i hela 
världen.
 Försäkringsbelopp: 3 Mkr per skada som en och samma 
gärningsman orsakar en skadelidande, max 60 Mkr per år för 
samtliga försäkrade (90 Mkr fr.o.m. den 1 januari 2006). 
 Premie (2005): 700 kronor per jurist och år.

Försäkringar
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Kontorsförsäkring
 Försäkringsgivare: If 
 Försäkringstagare: Advokatbyrån
 Försäkringsomfattning: Egendom, avbrott, allmänt ansvar, 
rättskydd, tjänsteresa m.m.
 Försäkringsbelopp: Försäkringsbeloppen varierar för olika 
försäkringsmoment.
 Premie: Premien baseras på antalet verksamma jurister/
advokater.

Ny försäkring
Advokatsamfundet har i samarbete med Mercer utarbetat en 
frivillig gruppförsäkring avseende livförsäkring, sjukförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring med ett mycket 
bra försäkringsskydd samt förmånliga premier.

Syftet med gruppförsäkringen är att ledamöter i Advokat-
samfundet och biträdande jurister skall ha möjlighet att på 
ett enkelt sätt komplettera sitt försäkringsskydd. Förutom 
det skydd du och din familj har enligt lag och eventuellt 
kollektivavtal behövs ofta ett kompletterande skydd i hän-
delse av olyckor, invaliditet, långtidssjukdom och dödsfall. 
Gruppförsäkringen täcker allt detta.

Information om denna nya gruppförsäkring fi nns, efter 

inloggning, på advokatsamfundets hemsida. Om du har 
frågor angående gruppförsäkringen kan du kontakta Mercer 
på telefonnummer 08–505 309 51 alternativt via e-post på 
adress gruppservice@mercer.com.

Försäkringsmäklare
Under året fattade Advokatsamfundet beslut om att byta 
försäkringsmäklare. Från och med den 1 januari 2006 admi-
nistreras samtliga försäkringar av Willis AB som tillsammans 
med arbetsgruppen för advokatförsäkringar, tidigare DFA, 
arbetar gemensamt med advokatsamfundets försäkringar. I 
arbetsgruppen ingår advokaten Tony Sandell, ordförande, 
samt advokaten Rose-Marie Lundström och advokaten 
Magnus Wallander.

Information
Information om Advokatsamfundets försäkringar fi nns, efter 
inloggning, på advokatsamfundets hemsida. Om du har frå-
gor angående Advokatsamfundets försäkringar kan du kon-
takta Willis på telefonnummer 08–546 359 60 alternativt via 
e-post på adress advokatservice@willis.com. Du kan också 
kontakta ekonomichefen på Advokatsamfundets kansli.

Tony Sandell (ordförande), Rose-Marie Lundström och Magnus Wallander ingår i arbetsgruppen för advokatförsäkringar.
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Advokatfullmäktige och Allmänna advokatmötet den 3–4 juni

Lyckade dagar i Göteborg

Såväl fullmäktigemötet som det Allmänna mötet hade mer 

än etthundra deltagare. Till den avslutande banketten kom 

cirka tvåhundra gäster.

Advokatfullmäktige och Allmänna advokatmötet 
den 3–4 juni i Göteborg blev mycket lyckat. Intresset för 

årets fullmäktigemöte var stort, då åtta motioner hade inkommit. 
Mötet inleddes med att samfundets ordförande Stefan 

Lindskog höll ett anförande där han betonade Advokat-
samfundets roll i rättsstaten och vikten av att ha ett starkt 
och aktivt samfund. Därefter redogjorde generalsekreteraren 
Anne Ramberg för verksamheten det gånga verksamhetsåret. 
Hon konstaterade att en av de viktigaste, men kanske den 
svåraste uppgiften för Advokatsamfundet är att verka för 
sammanhållningen inom advokatkåren.

Motioner
I samband med att motionen om att göra en översyn av de ad-
vokatetiska reglerna behandlades förklarade Stefan Lindskog 
att styrelsen inte var främmande för att det behöver göras 
en sådan översyn. Snarare tvärtom. Lindskog informerade 
om att samfundsstyrelsen redan tagit initiativ till detta. Det 
föreligger ett behov att sammanställa vägledande uttalanden 
och disciplinnämndens praxis. Han betonade dock att det 
inte går att detaljstyra ett sådant uppdrag, på så sätt som 
föreslagits i motionen, och att styrelsen måste få frihet att 
utforma hur en sådan översyn genomförs. De personer som 
stod bakom motionen ansåg att de kunde stödja styrelsens 
förslag. Fullmäktige beslutade enhälligt att ge styrelsen i 
uppdrag att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en 
översyn av de etiska reglerna. En motion om översynen om 
konfl iktreglerna återtogs av motionärerna.

Motionen med en begäran om redogörelse för Advokat-
samfundets kostnader för styrelse, kansli, representation och 
internationella verksamhet avslogs. Fullmäktige beslöt att 
verksamhetsberättelsen skall publiceras minst fyra veckor innan 
motionstiden till det kommande fullmäktigemötet löper ut.

Motionen om att utvärdera en försäljning av Advokatsam-
fundets fastighet avslogs. Den del av motionen som avsåg 
samfundets stiftelser avslogs likaså. Fullmäktige gav, sedan 
motionärerna reviderat yrkandet, sitt stöd till förslaget om 
att det skulle tillsättas en utredningsgrupp med uppdrag att 
göra en översyn för att stärka avdelningarnas verksamhet. 

Motionerna att utforma ett rättspolitiskt handlingspro-
gram och att inrätta en humanjuridisk sektion avslogs. 

Vid det allmänna advokatmötet delades Sveriges advo-
katsamfunds journalistpris 2005 ut. Pristagare var Maria 
Abrahamsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

På lördagen informerade hovrättsassessorn Amina Lund-
ström, Justitiedepartementet om pågående lagstiftningsar-
bete. Professorn vid Polishögskolan Leif G W Persson höll 
ett uppskattat föredrag om försvararrollen. Vidare hölls fl era 

seminarier: Instrumentutveckling och presentationsteknik 

med skådespelerskan Elin Klinga, Nyheter inom försäkrings- 

och skadeståndsrätten med föredragshållaren professor Bertil 
Bengtsson, Europeiseringen av svensk civilrätt med professor 
Christina Ramberg, Orättvisor inom giftorättssystemet med 
advokat Örjan Teleman samt Europiseringen av svensk skat-

terätt med professor Robert Påhlsson.
Eftermiddagen avslutades med att Göteborgs-Postens jour-

nalist Britt-Marie Mattsson diskuterade etiska frågor med 
professor Rolf Skoog och advokat Claes Beyer och rektorn 
för Handelshögskolan i Göteborg Rolf Wolff. Lördagen 
avslutades med en bankett på Restaurang Trädgår’n. Justi-
tieminister Thomas Bodström deltog och höll ett anförande 
om straffprocessuella tvångsmedel.

Arbetsgrupper
Styrelsens utsåg på sitt sammanträde den 16 juni följande 
ledamöter till Etikkommittén: 
Bo G H Nilsson, Stockholm (ordf.), Lena Frånstedt-Lofalk, 
Stockholm (v. ordf.), Stefan Ruben, Göteborg (v. ordf.), 
Jörgen Durban, Stockholm, Hans Hjalmers, Göteborg, Lena 

Isaksson, Umeå, Claes Lundblad, Stockholm, Leif Gustafson, 
Stockholm, numera ersatt av Börje Samuelsson, Helsingborg, 
Hans Wibom, Stockholm och Ragnar Palmkvist (sekr.)

Vid samma styrelsemöte utsågs även följande ledamöter till 
den arbetsgrupp som skall göra en översyn av avdelningarnas 
verksamhet: Claes G Hansson, Jönköping (ordf.), Sten Bauer, 
Stockholm, Eva Bergh, Göteborg, Catarina Ceder, Enköping, 
Lars Kongstad, Malmö, Andreas Victor, Östersund, Maria 

Westman-Clément, Lausanne, numera ersatt av Per Rune-
land, London och Ulrika Forsberg (sekr.)
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Advokatsamfundets webbplats är en kommunika- 
tionsplattform som innehåller mycket användbar och 

central information för ledamöterna, de biträdande juristerna 
och allmänheten. På den öppna delen kan man bland annat 
söka i advokatmatrikeln och ta del av samfundets stadgar 
och regler, remissvar i lagstiftningsärenden, vägledande 
uttalanden och disciplinnämndsavgöranden. Vidare lämnas 
information om advokatexamen, ansökan om inträde i 
Advokatsamfundet och samfundets kursutbud med mera. 
På den slutna delen, som endast advokater och biträdande 
jurister har tillgång till, fi nns ytterligare yrkesinformation 
som cirkulär, minneslistor, rättsfall och information om 
de obligatoriska försäkringarna. Vidare fi nns möjlighet att 
anmäla sig till Advokatsamfundets kurser. Varje lokalavdelning 
har dessutom en egen sida. Advokatsamfundets webbshop 
och information om en mängd ramavtal fi nns också på 
den slutna delen. Tecknandet av dessa ramavtal är gjort 
som ett led i arbetet med att underlätta både ekonomiskt 
och administrativt i advokatrörelsen. För närvarande fi nns 
ramavtal som ger advokater och advokatbyråer rabatter på 
bland annat databaser, hotellboende, bilar och annonsering. 
Advokatsamfundet har exempelvis tecknat ramavtal med 
Thomson Fakta, Karnov-Plus och EU-rätt samt InfoTorg. I 
linje med detta ligger även det samarbete som hösten 2005 
inleddes mellan Advokatsamfundet och Thomson Fakta. 
Genom Advokatsamfundets försorg har en referensgrupp 
tillsatts bestående av sex advokater. Denna referensgrupp skall 
samarbeta med Thomson Fakta i arbetet att utveckla en juridisk 
databastjänst anpassad för de mindre advokatbyråernas särskilda 
behov både vad avser funktionalitet, innehåll och kostnad.

Arbetet med att förbättra och förfi na Advokatsamfundets 
webbplats och de underliggande systemen har fortgått un-
der det gångna året. Tekniken har gett Advokatsamfundet 
andra, bättre och snabbare möjligheter att kommunicera och 
lämna information både till ledamöterna och till allmänheten. 
En funktion som har utvecklats på initiativ av lokalavdel-
ningarna är möjligheten för ledamöterna att anmäla sig till 
domstolslistor. Dessa listor är uppdelade på olika domstolar 
och olika uppdragstyper. Listorna distribueras till respektive 
lokalavdelning för vidarebefordran till berörda domstolar 
inom avdelningen. 

Det kan konstateras att huvuddelen av alla ledamöter och 
biträdande jurister använder sig av de effektiva och enkla 
funktioner – som webbplatsen erbjuder efter inloggning – för 
att till exempel anmäla personal- och adressförändringar. 
Många byråer har även utnyttjat möjligheten att anmäla 

en byråadministratör som ombesörjer byråns uppgifter och 
samtliga på byrån anställda juristers personkort. Det enkla 
sätt – som webbplatsen erbjuder användaren – för att anmäla 
sig till en kurs har inneburit stora besparingar. I det närmaste 
samtliga som anmäler sig till en kurs använder idag denna 
funktion för att anmäla sig till advokatexamens kurser och 
examination. Detta är en mycket glädjande utveckling som 
förutom att det främjar effektiviteten av informationsfl ödet 
även innebär att resurserna på kansliet kan användas till 
andra och mer serviceinriktade funktioner. 

Även övrig teknik och system har under 2005 genomgått 
stora förbättringar och förändringar i syfte att bland annat 
effektivisera styrelsens arbete. Det datarum på webben som 
skapades för projektet ”Advokathjälp till fl odvågens offer” 
är fortfarande tillgängligt för projektdeltagarna. Samma 
program som användes för detta projekt har under hösten 
2005 förfi nats och anpassats till huvudstyrelsens behov av 
att verkställa styrelseuppdraget på ett effektivt och bra sätt. 
Förutom att detta inneburit effektivisering av den enskilde 
ledamotens styrelsearbete så kan det även komma att inne-
bära kostnadsbesparingar för samfundet i stort. Detta för att 
datarummet möjliggör för styrelsen att i lämpliga fall hålla 
sammanträde i det säkra datarummet istället för att fysisk 
sammanträda i samfundets lokaler i Stockholm. 

Under 2006 är ambitionen att fortsätta arbetet med att för-
bättra den teknik och de system som fi nns att tillgå. Advo-
katsamfundets och tidskriften Advokatens webbplatser skall 
få ny design. Webbplatserna kommer även att kompletteras 
med nya funktioner efter önskemål från kåren. Vidare skall 
en webbplats för Stiftelsen Juridiska Biblioteket utvecklas. 

Advokatsamfundets yrkesinformation, 
webbplats och IT

Ulrika Forsberg, 

administrativ 

chef och advokat
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Advokatsamfundets styrelse

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande 
och nio ordinarie ledamöter jämte nio suppleanter och en adjungerad 

ledamot från Utlandsavdelningen. Styrelsen sammanträder cirka tio gånger per 
år. Sammanträdena är heldagsmöten. Styrelsemötena föregås av presidiemöten. 
Alla handlingar till de ärenden som skall behandlas på styrelsemötet bränns på 
en cd-skiva, som skickas till styrelsen drygt en vecka innan mötet äger rum. 
Under året har även en möjlighet att ha styrelsemöten på nätet introducerats.

En föredragningslista till ett styrelsemöte innehåller cirka 100 ärenden; inträ-
desärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna 
framställningar, arvodesärenden och remisser.

Styrelsen har bl. a. under året sammanträffat med justitieministern Thomas Bod-
ström, riksåklagaren Fredrik Wersäll, chefen för säkerhetspolisen Klas Bergenstrand, 
rikspolischefen Stefan Strömberg och generalsekreteraren i ILAC Christian Åhlund.

Robert Arrelid  F. 1953. Advokat 1985. 
Advokatfi rman Kjällgren, Trollhättan.
Inriktning: allmän praktik, brottmål, kon-
kursförvaltaruppdrag och personskadereg-
leringar m.m.
Förtroendeuppdrag: olika uppdrag inom 
PIO.
Personligt: gift, två utfl ugna barn, för lite 
fritid.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Ett mycket ärofullt och lärorikt uppdrag. 
Arbetet innebär stor kännedom om advo-
kater/advokatyrket inom och utom Sveriges 
gränser. Möjlighet att påverka lagstiftning 
och advokaters villkor.

Stefan Lindskog, ordförande
F. 1951. Advokat 1980. 
Wistrand Advokatbyrå, Stockholm.
Inriktning: processer och skiljeförfaran-
den.
Förtroendeuppdrag: Otto Rydbecks Min-
nesfond.
Personligt: gårdsägare, tycker om den lant-
liga naturen (skog, jakt, fi ske) och kulturen 
(trädgård, grönsaksodling).
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Att värna rättsstaten och advokatyrkets 
grundvärden.

Lena Frånstedt Lofalk, vice ordförande
F. 1958. Advokat 1989. 
Advokatfi rman Cederquist, Stockholm
Inriktning: Immaterialrätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: ledamot Etik-
kommittén, examinator Advokatexamen 
och undervisar på delkurs 1, ledamot i 
Stockholms Stadsmission.
Personligt: gift, två barn, spelar tennis.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Det lyfter, ger en annan dimension i kon-
sulttillvaron och en ökad medvetenhet om 
det unika i advokatrollen.

Rickard Ström  F. 1946. Advokat 1981. 
Advokatfi rman Lindahl, Göteborg.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik, hu-
vudsakligen kommersiell avtalsrätt, bolags-
rätt och insolvensrätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: ledamot i 
styrelsen för Konkursförvaltarkollegiernas 
Förening och Konkursförvaltarkollegiet i 
Göteborg.
Personligt: bor i centrala Göteborg, hustru 
samt två studerande barn.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Möjlighet till påverkan av advokaters 
villkor, lagstiftning m.m, tillgång till infor-
mation och kontaktnät.
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Claes Broman  F. 1942. Advokat 1974. 
Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm.
Verksamhetsinriktning: tvistelösning som 
medlare, skiljeman eller ombud.
Personligt: Ålfi ske, motorbåt och hydro-
kopter i Stockholms skärgård oavsett väder, 
ambition att vara bra pappa och morfar.
Varför är samfundets styrelse viktig? – För 
att få förståelse för kollegors yrkesmässiga 
möjligheter och problem, slå vakt  om advo-
katens obundenhet och verka för en utveck-
ling i ett samhälle där alla skall ha rätt och 
möjlighet att bli representerad av advokat i 
samband med domstolsförhandling.

Per Wigert  F. 1941. Advokat 1976. 
Wigert & Placht i Enköping, Enköping.
Verksamhetsinriktning: brottmål och obe-
ståndsrätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: ordförande 
Mellersta avdelningen.
Personligt: friluftsliv i skog och mark, seg-
ling, golf och att snickra och smida knivar 
samt att umgås med barn och barnbarn.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Det känns angeläget att kunna vara med 
och påverka situationen för advokater. 
Berikande möten med kollegor och inom 
rättsväsendet.

Eva Kullman  F. 1951. Advokat 1986. 
Advokatfi rman Glimstedt Kalmar, Kalmar.
Verksamhetsinriktning: allmän praktik, sär-
skilt familjerätt och brottmål.
Särskilda förtroendeuppdrag: fullmäktige i 
Trygg Stiftelsen, lokala föreningsuppdrag
Personligt: bosatt i Kalmar men vistas gärna 
i fritidshuset på Själland. Gillar historia och 
litteratur, föreningsarbete, sport.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Sty-
relseuppdraget ger viktig, tidig information 
om ny lagstiftning och förändringar inom de 
områden som advokatkåren verkar. Uppdra-
get ger möjlighet att påverka klienternas och 
advokatkårens villkor inom rättsväsendet.

Torgny Wetterberg  F. 1961. Advokat 1991.
Advokatfi rman Södermark, Stockholm.
Verksamhetsinriktning: kommersiella tvister.
Personligt: varje morgon gryr en ny dag, 
gillar skärgården och att fjällvandra.
Varför är samfundets styrelse viktig?
– Advokatsamfundet har en viktig roll för 
värnandet av rättssäkerheten. Denna uppgift 
och det trevliga utbytet med mina kollegor 
i styrelsen gör styrelsearbetet både viktigt 
och givande.

Ulf Nordekvist  F. 1954. Advokat 1985. 
Advokatfi rman Ulf Nordekvist, Luleå.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik.
Varför är samfundets styrelse viktig? – För 
att ta ansvar och del i utvecklingen av ad-
vokatens roll i samhället. Har aldrig varit 
så väl informerad/insatt i de frågor inom 
Sverige och Europa som berör advokater 
och rättssäkerhet/rättsutveckling.

Bengt Sagnert  F. 1951. Advokat 1987. 
Advokatfi rman Vinge, Malmö.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik
Personligt: gift, två vuxna barn. Dykning, 
ständiga projekt på fritidshuset. Lyssnar till 
talböcker i favoritfåtöljen.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Advokatsamfundet förefaller snart vara 
en av få organisationer som konsekvent 
bevakar rättssäkerhetsfrågorna i en tid av 
politisk oro.

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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Jan Lindblad  F. 1950. Advokat 1984. 
Advokatfi rman Luterkort, Malmö.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik, ar-
betsrätt och allmän juridik.
Särskilda förtroendeuppdrag: inom Svenska 
kyrkan och idrottsrörelse/ishockey.
Personligt: gift, två barn och stort intresse 
för matlagning.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Ta del 
av och påverka frågeställningar som berör 
både advokatens/juristens verksamhet och 
den enskilde i samhället.

Jan Save  F. 1944. Advokat 1973. 
Advokatfi rman Hammar, Uddevalla.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik, in-
solvensrätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: offentligt om-
bud, Konkursförvaltarkollegiernas Förening.
Personligt: båtliv och golf.
Varför är samfundets styrelse viktig? 
– Medverka i/påverka utvecklingen av advo-
katyrket, rättssäkerhet och rättsutveck-
lingen.

Anders Ahlm  F. 1956. Advokat 1989. 
Berglund och Co Advokatbyrå, Göteborg.
Verksamhetsinriktning: affärsjuridik.
Personligt: arbetar på våren – jagar på hös-
ten.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Ad-
vokatens kärnvärden.

Lars Edlund  F. 1952. Advokat 1985. 
Grönberg Advokatbyrå, Stockholm.
Verksamhetsinriktning: affärstvister.
Personligt: road av historia, golf och curling.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Vik-
tigt att bevaka rättssäkerhetsfrågor. Roligt 
och lärorikt att träffa kollegor som sysslar 
med andra rättsområden.

Magnus Wallander  F. 1952. Advokat 1982
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stock-
holm.
Verksamhetsinriktning: svensk och interna-
tionell affärsjuridik.
Särskilda förtroendeuppdrag: examinator 
Advokatexamen.
Personligt: gift, tre barn, bor i Bromma, 
fritidshus på Öland. Springer maraton.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Vik-
tigt att vårda och värna advokatetiska frågor 
och rättssäkerhetsfrågor.

Tomas Nilsson  F. 1951. Advokat 1983. 
Sju Advokater, Stockholm.
Verksamhetsinriktning: brottmål.
Personligt: passionerad långfärdsskrid-
skoåkare.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Ett 
fungerande samfund kräver ideella insatser. 
Genom styrelsearbetet får man dessutom 
insikter och kunskaper om den imponerande 
bredd som advokatyrket innefattar.

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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Lena Blixt  F. 1960. Advokat 1993. 
Advokatfi rman Ahlbeck & Blixt, Örebro.
Verksamhetsinriktning: brottmål.
Särskilda förtroendeuppdrag: kommunfull-
mäktige, ersättare i kommunstyrelsen.
Personligt: bor med man och son i gammal 
prästgård utanför Glanshammar.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Som 
brottmålsadvokat vill jag särskilt värna om 
advokatyrkets kärnvärden och arbeta för 
bättre villkor inom humanjuridiken.

Massimo Caiazza  F. 1961. Advokat 1996.
Caiazza & Partners International, Milano.
Verksamhetsinriktning: internationell af-
färsjuridik.
Särskilda förtroendeuppdrag: styrelseord-
förande Utlandsavdelningen, kommunal 
ombudsman, ordförande i skolstyrelse.
Personligt: verksam i Milano. Fru och tre 
barn, intressen; familjen och juridik, fritid; 
alpint.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Di-
rekt kontakt med kärnfrågor beträffande 
advokatyrket, framförallt etiken, vilket jag 
tycker är det viktigaste.

Bengt Ivarsson  F. 1963. Advokat 1994.
Kihlstedts Advokatbyrå, Linköping.
Verksamhetsinriktning: konkursförvaltning, 
brottmål, allmän affärsjuridik.
Särskilda förtroendeuppdrag: vice ordfö- 
rande Östra avdelningen, ordförande Öst-
ergötlands Försvararkollegium.
Personligt: gillar friluftsliv, resor och rökig 
whisky.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Vik-
tigt att vara en länk mellan styrelsen och 
medlemmarna i avdelningen.

Anna Steén  F. 1972. Advokat 2001. 

Advokatbyrån Sigeman & Co, Malmö.
Verksamhetsinriktning: allmän affärsjuridik 
med tonvikt på kommersiell avtalsrätt, 
bolagsrätt och fastighetsrätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: sekreterare i 
Södra avdelningen.
Personligt: familj; Anders och Nora sju 
månader. 
Varför är samfundets styrelse viktig? – Sty-
relsearbetet ger möjlighet att få inblick i 
och påverka samfundsarbetet och att träffa 
kollegor från hela landet med olika verk-
samhetsinriktningar.

Maria Billing  F. 1964.
Biträdande chefsjurist och huvudstyrelsens 
sekreterare.

Lena Isaksson  F. 1958. Advokat 1995.
Advokat Lena Isaksson, Umeå.
Verksamhetsinriktning: asylrätt, brottmål 
och familjerätt.
Särskilda förtroendeuppdrag: ledamot av 
Advokatsamfundets etikkommitté.
Varför är samfundets styrelse viktig? – Det 
är särskilt viktigt att vi som är humanjurister 
engagerar oss i samfundsarbetet då arbets-
villkoren för humanjurister har försämrats. 
Inom humanjuridikens område är återväx-
ten bland biträdande jurister därför i stort 
sett obefi ntlig. Vi måste tro att det går att 
förändra detta och det är viktigt att vi alla 
aktivt arbetar för en sådan förändring.

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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Fonder

Stiftelsen Sveriges 
Advokatsamfunds Understödsfond

Beskrivning av verksamheten

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

Emil Heijnes fond är en stiftelse med ändamål att främja 
vård av behövande ålderstigna eller sjuka advokater eller 
änkor efter advokater. Enligt stiftaren skall fondens medel stå 
under förvaltning av Sveriges advokatsamfunds Understöds-
fond. Högst nio tiondelar av avkastningen skall användas till 
understöd och återstoden skall läggas till kapitalet.

Från och med 1997 ingår Heijnes Fonds resultat och 
ställning i Understödsfondens räkningar i årsredovisningen 
medan de utgör särskilda resultatenheter i bokföringen.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Claes Fel-
länder (ordförande), Per Björkman, Claes Cronstedt, Peter 
Hedborg och Claes Zettermarck.

Understödsfonden har under året i understöd till sam-
manlagt fem personer utbetalat totalt 465 974 (328 529) 
kronor. Understödet har utbetalats till avlidna ledamöters 

efterlevande makar och barn.
Understödsfonden informerar gärna om möjligheterna att 

ansöka om bidrag. Kontakta Advokatsamfundets ekonomichef 
Jonas Hultgren, tel. 08–459 03 00, för närmare information.

Förslag om utvidgning av stadgarnas ändamålsbestäm-
melse är för närvarande under bearbetning. Avsikten är 
främst att även kunna lämna bidrag till juridikstudier för 
barn till ledamöter, förutvarande ledamöter eller avlidna 
ledamöter.  

Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari 
1990 med stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Min-
nesfonds portfölj. Förvaltningen omhändertas av Carnegie 
Kapitalförvaltning AB och SEB Enskilda Banken. Under året 
har andelar i aktiefonder förvaltade av Odin Forvaltning AS, 
Didner & Gerge Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB 
förvärvats.

VÄRDEUTVECKLING AV STIFTELSENS KAPITAL (tkr)

Eget kapital, bokfört värde

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 61 572 68 336 40 554 45 343 45 976 48 089

Eget kapital, marknadsvärde

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 87 539 68 849 40 536 45 343 47 748 67 679

Stiftelsen Gustaf och 
Calla Sandströms Minnesfond

Beskrivning av verksamheten

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

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Claes Fel-
länder (ordförande), Per Björkman och Anna-Stina Widell.

Inga bidrag eller anslag har beviljats under året.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 janu-

ari 1990 med Sveriges advokatsamfunds Understödsfonds 
portfölj. Förvaltningen omhändertas av Carnegie Kapital-
förvaltning AB och SEB Enskilda Banken. Under året har 
andelar i aktiefonder förvaltade av Odin Forvaltning AS, 
Didner & Gerge Fonder AB samt AMF Fondförvaltning AB 
förvärvats.

VÄRDEUTVECKLING AV STIFTELSENS KAPITAL (tkr)

Eget kapital, bokfört värde 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 76 670 78 793 39 560 46 386 49 526 54 078

Eget kapital, marknadsvärde

 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 117 285 79 562 39 534 46 386 51 974 67 321
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SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges advokatsam-
fund avger härmed årsredovisning för år 2005.  
 

Allmänt om verksamheten
Verksamheten under året beskrives i organisationens verk-
samhetsberättelse för året.

Förslag till disposition 
av organisationens resultat

Styrelsen och generalsekreteraren föreslår

att årets resultat   3 553 590 
jämte balanserade vinstmedel   2 827 799
tillhopa   6 381 389 
balanseras i ny räkning.
 

Av koncernens fria egna kapital 19 232 717 kronor föreslås 
0 kronor bli överfört till bundna reserver. Organisationens 
resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskaps-
åren framgår av följande resultat- och balansräkningar, noter 
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer.  

Resultaträkning – koncernen

 Not 2005-01-01 2004-01-01
   -2005-12-31 -2004-12-31 

 
Nettoomsättning 2 85 683 977 85 138 531
Övriga rörelseintäkter 3 893 071 832 511 
  86 577 048 85 971 042 
  
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 4 64 013  626 62 304 741 
Personalkostnader 1 18 693 903 17 993 163 
Avskrivningar på materiella  
  anläggningstillgångar 5 449 782 579 051
  83 157 311 80 876 955 

Ränteintäkter och 
  liknande resultatposter  502 227 569 554 
Räntekostnader och 
  liknande resultatposter  -155 677 -151 358 
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt  3 766 287 5 512 283 
  
Avsättning till reparationsfond  - -500 000 
Betald skatt  -210 361 -798 845 
Uppskjuten skatt  -  -241 197 
Årets resultat  3 555 926 3 972 241 
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Balansräkning – koncernen

 Not 2005-12-31 2004-12-31 
  
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
  Byggnader och mark 6 6 390 169 6 577 986 
  Inventarier 7 558 334 809 499 
Finansiella anläggningstillgångar    
  Aktier och andelar 8 1 1 
Summa anläggningstillgångar  6 948 504 7 387 486 
  
Omsättningstillgångar    
Varulager  371 036 449 348 
Kortfristiga fordringar    
  Kundfordringar  982 331 2 190 092 
  Fordringar mot 
   närstående organisationer  1 648 730 1 615 794 
Skattefordran  186 685 -
  Övriga fordringar  346 377 722 935 
  Förutbetalda kostnader 
   och upplupna intäkter   1 099 529 1 280 156
   4 634 688 6 258 325

Kassa och bank  15 762 821 16 124 276 
Summa omsättningstillgångar  20 397 509 22 382 601 
  
SUMMA TILLGÅNGAR  27 346 013 29 770 087 
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    9   
Bundet eget kapital    
  Bundna reserver  1 365 252 1 365 252 
Fritt eget kapital    
  Balanserad vinst  15 676 791 11 704 550 
  Årets resultat  3 555 926 3 972 241 
Summa eget kapital   20 597 969 17 042 043 

Avsättningar    
Reparationsfond  500 000 500 000 
Uppskjuten skatt  317 043 317 043 
Summa avsättningar  817 043 817 043 
 
Långfristiga skulder    
Inteckningslån  - 762 440 
Summa långfristiga skulder  - 762 440 
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  2 828 485 6 922 085
Skulder till närstående organisationer  204 894 265 447
Skatteskulder  - 239 051
Övriga kortfristiga skulder  623 912 668 188 
Upplupna kostnader   
 och förutbetalda intäkter   2 273 710 3 053 790
Summa kortfristiga skulder  5 931 001 11 148 561
Summa skulder  5 931 001 11 911 001 

SUMMA EGET KAPITAL 
  OCH SKULDER   27 346 013 29 770 087 
 
Ställda säkerheter: 
  Fastighetsinteckningar  inga 10 400 000 
  Ansvarsförbindelser  inga inga

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Resultaträkning – 
moderföretaget

  2005-01-01 2004-01-01 
 Not  -2005-12-31 -2004-12-31

 

Nettoomsättning 2 17 712 858 16 775 489 
Övriga rörelseintäkter 3 933 902 455 551 
  18 646 760 17 231 040 
Rörelsens kostnader     
Externa kostnader 4 7 619 655 7 093 522 
Personalkostnader 1 7 428 621 7 903 569
Avskrivningar på materiella 
  anläggningstillgångar 5 187 817 187 817 
Rörelseresultat  3 410 667 2 046 132 

Ränteintäkter  216 083 191 850 
Räntekostnader  -13 866 -20 262 
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt  3 612 884 2 217 720 

Avsättning till reparationsfond  - -500 000 
Skatt  -59 294 -75 255 
Årets resultat  3 553 590 1 642 465 
   

Balansräkning – 
moderföretaget

 Not 2005-12-31 2004-12-31 
 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 6 6 390 169 6 577 986 
Andelar i koncernföretag 8 50 000 50 000 
Aktier och andelar 8 1 1 
Summa anläggningstillgångar  6 440 170 6 627 987 
 
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
  Kundfordringar  278 516 280 615 
  Fordringar mot 
   närstående organisationer  1 458 731 1 141 467
  Skattefordran  597 056 241 025 
  Övriga fordringar  33 475 21 818 
  Förutbetalda kostnader 
   och upplupna intäkter  141 164 150 204 
  2 508 942 1 835 129 
Kassa och bank  10 645 433 5 941 370 
Summa omsättningstillgångar  13 154 375 7 776 499

SUMMA TILLGÅNGAR  19 594 545 14 404 486 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital   9
  Ersättningsfonden  5 408 100 5 408 100 
  Disponibla medel  2 827 799 1 185 334 
  Årets resultat  3 553 590 1 642 465 
Summa eget kapital  11 789 489 8 235 899 

Avsättningar
  Reparationsfond  500 000 500 000 
 
Långfristiga skulder    
Inteckningslån  - 762 440 
 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  562 025 725 507 
Skulder koncernföretag  5 156 402 2 878 189 
Skulder till närstående organisationer  - - 
Skatteskulder  - - 
Övriga skulder  245 269 205 326 
Upplupna kostnader och 
  förutbetalda intäkter   1 341 360 1 097 125 
Summa kortfristiga skulder  7 305 056 4 906 147 
 
SUMMA EGET 
KAPITAL OCH SKULDER  19 594 545 14 404 486 
 
Ställda säkerheter:
  Fastighetsinteckningar  inga 10 400 000 
  Ansvarsförbindelser  inga inga 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Noter med 
redovisningsprinciper och 

bokslutskommentarer

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvs-
metoden.   

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

Fordringar
Fordringar har efter individuell prövning upptagits till belopp 
varmed de beräknas infl yta.     

Avskrivningsprinciper 
för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas:   
Byggnader 50 år
Markanläggningar 27 år
Inventarier 5 år

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

SVERIGES ADVOKATSAMFUND OCH SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG

Not 1: Anställda och personalkostnader

   varav  varav
Medelantalet anställda 2005 män 2004 män 
Sveriges advokatsamfund    
inom riket 7 57% 7 57% 

Sveriges Advokaters Service AB
inom riket 21 29% 21 28% 
    
Koncernen totalt 28 36% 28 46% 

Koncernen    
Sjukfrånvaro 2005 
 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
 Ord arbetstid Total sjukfrånvaro 
29 år eller yngre * * 
30 - 49 år 5,0%  40,9% 
50 - * * 
 
Män * * 
Kvinnor 5,9% 35,8% 
Samtliga anställda 6,3% 44,8% 
* redovisas ej p.g.a. undantags-
regeln i lagstiftningen

Sveriges advokatsamfund  
*redovisas ej p.g.a. undantags-
regeln i lagstiftningen * *

Löner och andra ersättningar 2005 2004 (tkr)
 löner och sociala  löner och sociala  
 ersättn. kostn. ersättn. kostn. 

Sveriges advokatsamfund    
Generalsekreterare 1 985 716 1 097 787 1 886,4 1 055,2 
(varav pens.kostn.)  453 223  438,3 
Övriga anställda 2 813 867 1 684 404 3 225,4 1 857,6 
(varav pens.kostn.)  861 577  930,3 
Ersättn. till styrelsen har ej utgått.     

Sveriges Advokaters Service AB    
Styrelse och generalsekr. - - - - 
(varav pens.kostn.)     
Övriga anställda 6 863 340 3 242 294 6 679,8 3 144,7 
(varav pens.kostn.)  941 735  944,4 

Koncernen totalt 11 662 923 6 024 485 11 791,7 6 057,5 

 Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

  2005 2004
Koncernen
Årsavgifter   15 597 645 15 212 730
Serviceersättningar  55 371 519 54 055 040
Kursavgifter, etik och teknikkurser  9 418 114 10 618 642
Kursavgifter, fortbildning  3 181 486 3 689 360
Tidskriften Advokaten  2 115 213 1 562 759
  85 683 977 85 138 531 

Sveriges advokatsamfund  
Årsavgifter  15 597 645 15 212 730
Tidskriften Advokaten  2 115 213 1 562 759
  17 712 858 16 775 489 
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Not 3: Övriga rörelseintäkter  

  2005 2004
Koncernen    
Advokatartiklar  160 687 202 336
Arvoden från närstående fonder  231 000 231 000
Ledamotsförteckningen  8 121 6 200
Övrigt  493 263 392 975
  893 071 832 511 

Sveriges advokatsamfund
Arvoden från närstående fonder  231 000 231 000
Straffavgifter  139 165 180 000
Skiljenämndsavgifter  13 950 11 250
Hyresintäkter*  517 000 -
Övrigt  32 787 33 301
  933 902 455 551

*Hyresintäkter om 517 000 kronor redovisades föregående år som 
avdragspost under externa kostnader.
   
Not 4: Externa kostnader

Koncernen  2005 2004
Varav  
Försäkringskostnader för 
  ansvarsförsäkring  39 252 600 34 861 400
Försäkringskostnader för 
  förmögenhetsbrottsförsäkring  3 461 500 3 398 500
Direkta kostnader, 
  kursverksamheten  9 695 370 10 343 503 

Revisionsarvode har utgått med 265 150 kronor avseende revisor Bo 
Axberg, SET.  Arvode för konsultationer har utgått med 70 688 kronor 
till SET. 

Årets leasingkostnader uppgår till 222 951 kronor. Återstående 
leasingkostnader uppgår till totalt 242 398 kronor.

Dessa förfaller till betalning    
  inom 1 år   171 010 
  senare än 1 år men inom 5 år   71 388 
  senare än 5 år    - 
 
Sveriges advokatsamfund
Varav  2005 2004 
Rese- och sammanträdeskostnader  1 975 354 1 819 848 
Tidskriften Advokaten  1 870 013 2 154 214 
Internationellt samarbete  738 820 814 128 

Årets leasingkostnader uppgår till 129 285 kronor. Återstående 
leasingkostnader uppgår till totalt 148 250 kronor.   
  
Dessa förfaller till betalning   
  inom 1 år   76 862
  senare än 1 år men inom 5 år   71 388
  senare än 5 år   - 
 

Not 5: Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

  2005 2004
Koncernen
Byggnader och mark  187 817 187 817
Inventarier  261 965 391 234
  449 782 579 051

Sveriges advokatsamfund
Byggnader och mark  187 817 187 817 

Not 6: Byggnader och mark 

Avskrivning på byggnad har skett med 2 % på anskaffningsvärdet. 
Avskrivning på markanläggning har skett med 3,75 % på anskaff- 
ningsvärdet.    
 
  2005 2004
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början och slut  10 779 007 10 779 007

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  4 201 021 4 013 204
Årets avskrivning enligt plan 
  på anskaffningsvärden  187 817 187 817
   4 388 838 4 201 021

Planenligt restvärde vid årets slut  6 390 169 6 577 986

Taxeringsvärde, byggnader  15 600 000  15 600 000
Taxeringsvärde, mark  18 400 000 18 400 000

Not 7: Inventarier

  2005-12-31 2004-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  2 618 764 2 327 519
Nyanskaffningar  10 800 764 218
Utrangeringar  - -472 973
  2 629 564 2 618 764

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början  1 809 265 1 882 503
Årets avskrivning  261 965 391 234
Utrangeringar  - -464 472

  2 071 230 1 809 265

Planenligt restvärde vid årets slut  558 334 809 499

Not 8: Aktier och andelar

  2005-12-31 2004-12-31 
Koncernen   
Övrigt  1 1 

Sveriges advokatsamfund antal  
Sveriges Advokaters Service-
aktiebolag, 556128-7144 5 000 50 000 50 000 
Övrigt  1 1 
  50 001 50 001
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Not 9: Eget kapital

 Bundna Balanserad Årets  
Koncernen reserver vinst resultat 
Ing. balans 2005-01-01 1 365 252 11 704 550 3 972 241 
Disposition av 
  föregående års resultat  3 972 241 -3 972 241
Årets resultat   3 555 926 
Utg. balans 2005-12-31 1 365 252 15 676 791 3 555 926
 
Sveriges advokatsamfund   
Ing. balans 2005-01-01 5 408 100 1 185 334 1 642 465 
Disposition av 
  föregående års resultat  1 642 465 -1 642 465 
Årets resultat    3 553 590
Utg. balans 2005-12-31 5 408 100 2 827 799 3 553 590

Stockholm den 9 februari 2006
 
Stefan Lindskog Lena Frånstedt Lofalk 
Ordförande Vice ordförande
 
Robert Arrelid Rickard Ström Claes Broman
 
Per Wigert Eva Kullman Torgny Wetterberg
 
Ulf Nordekvist Bengt Sagnert Jan Lindblad 
 
Anne Ramberg

Revisionsberättelse

Till fullmäktige i Sveriges advokatsamfund.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning i Sveriges advokatsamfund för år 2005. Det är 
styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för rä-
kenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög, men inte absolut säkerhet, försäkra oss om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 
ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och generalsekretera-
rens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och generalsekreteraren gjort 
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i Advokatsamfundet för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalse-
kreteraren har handlat i strid med årsredovisningslagen eller 
samfundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av samfundets och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernre-
dovisningens övriga delar.

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

Stockholm den 9 februari 2006

Bo Axberg Magnus Ullman  
Auktoriserad revisor Advokat
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters 
Serviceaktiebolag får härmed avge årsredovisning för år 2005. 

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

Förslag till disposition 
av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår    
att årets resultat   2 336
jämte balanserade vinstmedel   7 440 892
tillhopa    7 443 228
balanseras i ny räkning.    
 

Bolagets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räken- 
skapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar, 
noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. 
    
     

Resultaträkning

 Not 2005-01-01 2004-01-01
  -2005-12-31 -2004-12-31

Nettoomsättning 2 67 971 119 68 363 042
Övriga rörelseintäkter 3 421 169 376 960
  68 392 288 68 740 002
Rörelsens kostnader   
Externa kostnader  4 56 855 971 55 211 219
Personalkostnader 1 11 265 282 10 089 594
Avskrivningar på 
  materiella anläggningstillgångar 5 261 965 391 234
Rörelseresultat  9 070 3 047 955
Ränteintäkter och 
  liknande resultatposter  286 144 377 704
Räntekostnader och 
  liknande resultatposter  -141 811 -131 096
Resultat före boksluts-
  dispositioner och skatt  153 403 3 294 563
Avsättning till periodiseringsfond  - -861 418
Skatt på årets resultat 6 -151 067 -723 590
Årets resultat  2 336 1 709 555

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG
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Balansräkning

 Not 2005-12-31 2004-12-31 

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
  Inventarier 5 558 334 809 499
Summa anläggningstillgångar  558 334 809 499

Omsättningstillgångar
Varulager  371 036 449 348
Kortfristiga fordringar    
  Kundfordringar  703 815 1 909 477
  Fordran hos koncernföretag  5 156 402 2 878 188
  Fordringar mot närstående 
    organisationer  189 999 474 327
  Övriga fordringar   312 902  701 117
  Förutbetalda kostnader 
    och upplupna intäkter  958 365  1 129 952
  7 692 519 7 093 061

Kassa och bank  5 117 388 10 182 906
Summa omsättningstillgångar  12 809 907 17 725 315

SUMMA TILLGÅNGAR  13 368 241 18 534 814

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital  
Bundet eget kapital   
  Aktiekapital (5 000 st 
    aktier a nominellt 100)  500 000 500 000
  Reservfond  100 000 100 000
Summa bundet eget kapital  600 000 600 000
Fritt eget kapital    
  Balanserad vinst  7 440 892 5 731 337
  Årets resultat  2 336 1 709 555
Summa fritt eget kapital  7 443 228 7 440 892
Summa eget kapital  8 043 228 8 040 892

Avsättningar   
Periodiseringsfond tax 2001  61 529 61 529
Periodiseringsfond tax 2002  132 442 132 442
Periodiseringsfond tax 2003  76 906 76 906
Periodiseringsfond tax 2005  861 418 861 418
Summa avsättningar  1 132 295 1 132 295

Kortfristiga skulder   
  Leverantörsskulder  2 266 460 6 196 577
  Skulder till närstående organisationer 204 894 265 447
  Skatteskuld  410 371 480 076
  Övriga kortfristiga skulder  378 463 462 862
  Upplupna kostnader 
    och förutbetalda intäkter  932 350 1 956 665
Summa kortfristiga skulder  4 192 718 9 361 627

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  13 368 241 18 534 814

Ställda säkerheter  inga inga
Ansvarsförbindelser  inga inga 

Noter med 
redovisningsprinciper och 

bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges.   

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

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till be-
lopp varmed de beräknas infl yta.    
 

Avskrivningsprinciper 
för anläggningstillgångar

Inventarier avskrives på 5 år.   

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

Not 1: Anställda och personalkostnader

  varav  varav
Medelantalet anställda 2005 män 2004 män
  inom riket 21 29% 21 28% 

Sjukfrånvaro 2005 
 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/  
 Ord arbetstid Total sjukfrånvaro  
29 år eller yngre * *  
30 – 49 år 5,0% 40,9%
50 – * *  
Män * *  
Kvinnor 5,9% 35,8%  
Samtliga anställda 6,3% 44,8%  
* redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen

Löner och andra ersättningar        2005 2004 (tkr)
 löner och sociala  löner och sociala 
 ersättn. kostn. ersättn. kostn. 
Styrelse och VD - - - - 
(varav pens.kostn.) - - - -
Övriga anställda 6 863 340 3 242 294 6 679,8 3 144,7 
(varav pens.kostn.)  941 735  944,4

Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

  2005 2004
Serviceersättningar  55 371 519 54 055 040
Kursavgifter  12 599 600 14 308 002
  67 971 119 68 363 042 
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Not 3: Övriga rörelseintäkter

  2005 2004
Ledamotsförteckningen  8 121 6 200
Advokatartiklar  160 687 202 336
Övrigt  252 361 168 424
  421 169 376 960 

Not 4: Externa kostnader
 

Varav försäkringskostnader för  2005 2004
   ansvarsförsäkring  39 252 600 34 861 400
   förmögenhetsbrottsförsäkring  3 461 500 3 398 500
Kursverksamheten  9 695 370 10 343 503
   
Revisionsarvode har utgått med 99 900 kronor avseende revisor Bo 
Axberg, SET.        

Arvode för konsultationer har utgått med 46 500 kronor till SET.
    
Årets leasingkostnader uppgår till 93 666 kronor. 
Återstående leasingkostnader uppgår till totalt 94 148 kronor.  
   
Dessa förfaller till betalning   
  inom 1 år   94 148
  senare än 1 år men inom 5 år   -
  senare än 5 år   - 
 
Not 5: Inventarier

 2005-12-31  2004-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 2 618 764 2 327 519
Nyanskaffningar 10 800 764 218
Utrangeringar - -472 973
 2 629 564 2 618 764
   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början 1 809 265 1 882 503
Årets avskrivning 261 965 391 234
Utrangeringar - -464 472
 2 071 230 1 809 265
Planenligt restvärde vid årets slut 558 334 809 499

Not 6: Skatt på årets resultat    
 
Avstämning av effektiv skatt  2005 2004
Resultat före skatt  153 403 2 433 145
Skatt enligt gällande skattesats, 28 %  -42 956 -681 279
Ej avdragsgilla kostnader  -109  929 -42 311
Skatt hänförlig till tidigare år  1 818 -
Redovisad skatt  -151 067 -723 590

Stockholm den 9 februari 2006
     
Stefan Lindskog Lena Frånstedt Lofalk 
Ordförande     

Anne Ramberg     
Verkställande direktör

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveriges Advokaters Serviceaktiebo-

lag.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sveriges 
Advokaters Serviceaktiebolag för år 2005. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningsla-
gen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt 
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision.

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

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

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 9 februari 2006

Bo Axberg 
Auktoriserad revisor 
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Ny processordning
Den 26 maj 2005 överlämnade regeringen till riksdagen 
propositionen 2004/05:170, Ny instans- och processordning 
i utlännings- och medborgarskapsärenden. Den 14 september 
godtog riksdagen propositionen och ändringarna träder i 
kraft den 31 mars 2006.

Ändringarna innebär att en ny utlänningslag skall ersätta 
1989 års utlänningslag. Vidare införs en ny instans- och 
processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 
Utlänningsnämnden skall upphöra. Överprövningen av Mig-
rationsverkets beslut skall istället ske i tre migrationsdomsto-
lar och en migrationsöverdomstol. Migrationsdomstolarna 
är Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och 
Länsrätten i Göteborg. Migrationsöverdomstol är Kammar-
rätten i Stockholm.

Modellverksamheten
Inför införandet av den nya processordningen genomförde 
Migrationsverket en verksamhet med ett nytt arbetssätt vid 
handläggning av asylärenden. Den s.k. modellverksamheten 
innebar bland annat en förändrad och mer aktiv roll för det 
offentliga biträdet vid asylutredningar.

Under hösten 2004 kom det till Advokatsamfundets känne-
dom att det av Utlänningshandboken från Migrationsverket 
framgick bland annat att ett biträde har dubbla lojaliteter 
– dels mot klienten, dels mot staten. Av handboken framgick 
även att biträden var skyldiga att handlägga ärenden så bil-
ligt som möjligt. 

Med anledning av detta tillskrev Advokatsamfundet Mig-
rationsverket och påtalade att en advokat enligt rättegångs-
balken har att redbart och nitiskt utföra de uppdrag som 
anförtros advokaten och iaktta god advokatsed. Samfundet 
påtalade vidare att det av Vägledande regler om god advo-
katsed följer att en advokats främsta plikt är att, inom ramen 
för vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga 
tillvarata klientens intressen samt att advokaten är skyldig 
att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet. 

Mot denna bakgrund påtalade Advokatsamfundet det helt 
oacceptabla i att Migrationsverket krävde att en advokat som 
förordnas som offentligt biträde skall ha lojalitet inte bara 
mot sin klient utan även mot Migrationsverket. 

Vidare påtalade Advokatsamfundet att ett offentligt biträde 
enligt lag har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan 
och utlägg samt att ersättningen för arbete skall bestämmas 
med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn 
till uppdragets art och omfattning.  Advokatsamfundet ansåg 

att det kunde ifrågasättas om den av Migrationsverket valda 
formuleringen att ett ärende skall handläggas så billigt som 
möjligt verkligen kunde anses motsvara den skälighets- och 
rimlighetsbedömning som rättshjälpslagen föreskriver.  

Migrationsverket instämde i den kritik som framfördes 
av Advokatsamfundet och tog bort de kritiserade texterna 
i handboken.

Advokatsamfundet fi ck därefter kännedom att de felaktiga 
formuleringarna fortfarande användes i skälen för verkets 
beslut och tillskrev då Migrationsverket ännu en gång. Mig-
rationsverket utlovade på nytt att vidta rättelse. 

Vägledande uttalande
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog vid sitt sam-
manträde den 9 december 2004 ett vägledande uttalande 
angående utredningsskyldighet vid biträde i asylärenden. 
Detta eftersom fråga uppkommit vilken utredningsskyldighet 
ett offentligt biträde hade i asylärenden som handlades hos 
Migrationsverket enligt Modellverksamheten.

Styrelsen uttalade att utgångspunkten är att Migrations-
verket enligt lag har en övergripande utredningsskyldighet 
i asylärenden och att denna utredningsskyldighet inte kan 
åläggas en advokat.

Av det vägledande uttalandet framgick vidare att en ad-
vokat som förordnas som offentligt biträde i ett asylärende 
har som främsta plikt att, inom ramen för vad lag och god 
advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata en klients 
intressen och bevaka dennes rätt i ärendet. Inom ramen för 
detta uppdrag åligger det därför advokaten att gentemot 
klienten iaktta trohet och lojalitet samt lyfta fram de omstän-
digheter som talar för klientens sak. En advokat får således 
inte, utan klientens samtycke, till Migrationsverket redovisa 
uppgifter som talar till klientens nackdel.

 

Utskottsbehandlingen
Justitie- och socialförsäkringsutskotten anordnade en offent-
lig utfrågning om den nya instans- och processordningen den 
8 juni 2005. Representanter från berörda myndigheter och 
från Advokatsamfundet deltog i utfrågningen.  

Advokatsamfundet tillskrev därefter justitieutskottet med 
anledning av förslaget i propositionen att Migrationsverket 
även fortsättningsvis ska få förordna offentliga biträden i 
ärenden som handläggs av verket och påpekade att Mig-
rationsverket kommer att vara första instans i den nya 
instans- och processordningen. Verket kommer således i 
dessa fall att vara den myndighet som förordnar offentliga 

Ny instans- och processordning 
i utlänningsärenden m.m.
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biträden och som beslutar om ersättning till biträdena. I de 
ärenden som överklagas till Migrationsdomstolen kommer 
däremot Migrationsverket och de offentliga biträdena att 
bli motparter. 

Mot bakgrund av Advokatsamfundets erfarenheter av hur 
modellverksamheten har fungerat påtalade samfundet det 
mycket olämpligt ur rättsäkerhetssynpunkt att även fortsätt-
ningsvis låta Migrationsverket förordna offentliga biträden. 
Advokatsamfundet påtalade att uppgiften istället borde an-
förtros Rättshjälpsmyndigheten alternativt länsrätterna.

Gemensamma riktlinjer för 
biträdesförordnanden m.m.

Under hösten 2005 uppmärksammades Advokatsamfundet 
på en rad olika problem vid handläggningen av asylärenden. 
Ett sådant problem var att asylenheterna i Malmö hade an-
tagit gemensamma riktlinjer för förordnanden av offentliga 
biträden. 

Av riktlinjerna framgick bland annat att offentliga biträden 
i ärenden, i vilka muntlig förhandling skall äga rum, som 
huvudregel skall förordnas i Malmö med omnejd. Ett avstånd 
på cirka tio mil hade bedömts som lämpligt. Undantag från 

denna regel fi ck göras endast om synnerliga skäl förelåg. 
Även i de fall sökanden hade eget önskemål om vem som 
skulle förordnas som offentligt biträde skulle frågan avgöras 
på det i riktlinjerna angivna sättet.

Advokatsamfundet ansåg att det sätt på vilket riktlinjerna 
inskränker rätten till offentligt biträde var helt oacceptabelt. 
Närheten till biträdet och möjligheten att i rimlig omfattning 
beakta önskemål om vem som skall förordnas till biträde är 
grundläggande förutsättningar för att uppnå ett rättssäkert 
avgörande av god kvalitet. Advokatsamfundet krävde därför 
att riktlinjerna omedelbart skulle upphävas. Vidare påtalade 
Advokatsamfundet att det fanns indikationer på att rätten 
till muntlig genomgång hade inskränkts.

Migrationsverkets generaldirektör instämde i kritiken 
och utlovade bland annat att riktlinjerna omedelbart skulle 
upphävas.

Framtiden
Advokatsamfundet kommer att noga följa den nya instans- 
och processordningens tillämpning. Återkommande möten 
med Migrationsverkets ledning har därför planerats för att 
diskutera olika frågor som kan uppkomma i samband med 
ikraftträdandet av den nya ordningen.  

Lena Isaksson

”Den förändrade 
processformen 

ställer ökade krav 
på advokaterna”
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Denna artikel är avsedd att ge läsaren en bild 
av Advokatsamfundets fastighet i vilket kansliet har 
sin verksamhet. Referenser till artikeln har huvud-

sakligen hämtats från Holger Nybloms artikel, ”Justitierådet 
och fru Ernst Tryggers hem – i diplomatstaden i Stockholm”, 
publicerad år 1916 i tidskriften Svenska Hem.

Behovet av ett nytt kanslihus
Den 5 januari 1981 förvärvade Advokatsamfundet fast-
igheten Diplomaten 3 i Oscars församling i Stockholm. 
Köpeskillingen uppgick till 7 miljoner kronor och säljare 
var dödsboet efter Carl Trygger. Fastigheten, med adressen 
Laboratoriegatan 4, är belägen vid Djurgårdsbrunnsviken i 
området Diplomatstaden. Skälet till förvärvet var att samfun-
dets dåvarande lokaler, belägna i fastigheten Kammakargatan 
10 i Stockholm, hade blivit otillräckliga. I dag arbetar ett  
trettiotal personer på kansliet.

Byggherren och arkitekten
På fastigheten lät Carl Tryggers föräldrar, Ernst Trygger 
– som under sin livstid bland annat var professor i pro-
cessrätt vid Uppsala universitet, justitieråd, statsminister, 
utrikesminister och universitetskansler – och dennes maka 
Signe Trygger, uppföra det hus som idag inrymmer Advokat-
samfundets kansli. Huset uppfördes under åren 1913 – 1915 
av professor Ivar Tengbom, en av dåtidens främsta svenska 
arkitekter. Bland Ivar Tengbloms skapelser återfi nns bland 

   ADVOKATSAMFUNDETS KANSLI –

TRYGGERSKA VILLAN

annat Högalidskyrkan på Södermalm, Stockholms Enskilda 
Banks huvudkontor vid Kungsträdgården, Handelshögskolan 
i Stockholm och Stockholms Konserthus. 

Husets yttre arkitektur
Fastigheten Diplomaten 3 är rombisk till sin form. Huset, 
som består av en huvuddel och en med huvuddelen förenad 
fl ygel, är uppfört i handslaget tegel och dess tak är belagt 
med holländskt svart glaserat tegel. Husets yttre utformning 
anknyter till svensk byggnadstradition från 1600-talets senare 
del, så kallad Wasa-stil, men det fi nns också inslag av jugend. 
Ytterväggarna upptar ornamentering och utsmyckning i te-
gel, granit, trä och järn. Över fönstren fi nns på vissa ställen 
skulpterade ansikten i sten. Några av dem föreställer Ernst 
och Signe Trygger samt Ivar Tengbom. Huvuddelen av huset 
har givits samma rombiska form som fastigheten – något som 
medfört att de fl esta av husets rum saknar räta vinklar – och 
dess omfång täcker i stort sett fastighetens östra, södra och 
västra del. Flygeln, som sträcker sig i nord-sydlig riktning, är 
sammankopplad med huvuddelens nordöstra hörn. Utmed 
fl ygeln löper en något mer än 15 meter lång täckt arkadgång, 
vilken stöds av sex kolonner i Vätögranit. Arkadgången leder 
från ytterporten till själva entrédörren. Jämte arkadgången 
fi nns en gräsmatta och en liten trädgårdsplantering som 
sträcker sig fram till den omgärdande gårdsmuren av tegel, 
sten och järn. På gräsmattan står konstnären Tore Strindbergs 
nätta staty ”Krokus”.
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Husets inre arkitektur
Husets fl ygel har tre våningar medan huvuddelen, på grund 

av sin takhöjd endast innefattar två våningar. Därjämte 
fi nns en källare och en vind. Flertalet rum i huset är rikt 
dekorerade, framförallt genom att Ivar Tengbom klätt väg-
gar och golv i de olika rummen med trä och sten av skilda 
sorter. Flera rum innehåller även målade väggdekorationer 
samt målade dörröverstycken. Taken har på fl era håll en rik 
stuckornamentering. 

Genom entrédörren når man den nedre hallen. Rummet 
rymmer idag Advokatsamfundets reception. Golvet i hallen 
är lagt i brun Jämtlandssten med ramar av svart marmor. 
Den öppna spisen samt omgivande par av doriska kolonner 
är utförda i kolmårdsmarmor. Träet i väggpanelen och i den 
breda monumentala trappan, vilken i tre avsnitt leder upp 
till övervåningen, är i mörkbetsad ek. Från hallen leder en 
dubbeldörr in i stora salongen. Vidare leder en dubbeldörr 
i hallens sydöstra hörn in till matsalen – idag Advokatsam-
fundets styrelserum, samt en dubbeldörr i hallens sydvästra 
hörn in till biblioteket – idag generalsekreterarens arbetsrum. 
Innanför den stora salongen ligger den lilla salongen – idag 
arbetsrum för chefsjuristen.

Matsalen har ett burspråksartat utseende med höga bly-
infattade fönster, vilka vetter mot sydöst. I de ekboaserade 
väggarna har inbyggts tre porslins- och kristallskåp. Det 
vita taket har dekorerats med en tung oval stuckgirland med 
ornament och fruktmotiv. Från matsalens södra hörn leder 
en dörr ut till en liten loggia med utsikt över Djurgårds-
brunnsvikens vatten.

Biblioteket, som från golv till tak är helt boaserat i betsad 
valnöt, är delat i två avdelningar. En undre del och ett gal-
leri. Den norra och östra väggens nedre del är disponerade 
för böcker. Längs den västra och den norra väggens övre 
del löper det omnämnda galleriet, vilket nås genom en kort 
spiraltrappa. Galleriet inramas av en balustrad med stilfullt 
slingmönster, minnande smide. Genom en dold dörr når man 
ut till en annan loggia än från matsalen.

Huvuddelens övervåning inrymmer bland annat makarna 
Tryggers sovrum som idag används som sammanträdesrum. 
Övriga rum på övervåningen används idag av olika enheter 
inom Advokatsamfundets kansli. Detsamma gäller husets 
fl ygel som tidigare inrymde bland annat kök, gästrumsvåning 
och tjänstefolksbostäder. Flygeldelens våningar nås genom 
två olika trapphus, ett i fl ygelns sydvästra hörn och ett i 
det nordöstra. Källaren inrymmer bland annat en lågvälvd 
vinkällare, som idag används som bibliotek och samman-
trädesrum samt ett garage, som idag inrymmer Juridiska 
biblioteket.

Husets anpassning till nuvarande krav
Vid Advokatsamfundets förvärv av fastigheten 1981 såg 
byggnaden i stort ut som då den byggdes och den var väl 
bevarad. För att anpassa byggnaden till de krav på ändamåls-
enliga lokaler som Advokatsamfundet kräver har byggnadens 
inre utrymmen delvis behövts förändras. Förändringarna 
har gjorts på sådant sätt att husets stora arkitektoniska och 
kulturella värden kunnat bevaras.

Stora bilden: Husets sydsida sedd från Nobelparken.

Husets nordsida med ytterporten.

Del av arkadgången. I förgrunden syns Tore Strindbergs 

skulptur ”Krokus” – kvinnan håller en krokus i sin hand.

Biblioteket
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Vi satsar sedan fl era år medvetet på att utveckla 
både Advokatens form och innehåll för att öka 

tidskriftens värde. Responsen från både läsare och annonsörer 
har överstigit våra förväntningar. Vi kan med glädje konstatera 
att 2005 blev ett nytt rekordår för vår annonsering och 
att tidskriftens läsare sände en strid ström av artiklar. 

Som en följd av den positiva annonsutvecklingen kunde 
vi öka tidskriftens sidantal jämfört med tidigare år. Under 
året ökades upplagan successivt och den tryckta upplagan 
uppgår nu till 7 400.

Vi ägnade stort redaktionellt utrymme åt att berätta om 
Advokatsamfundets och de svenska advokaternas arbete för 
att bistå de som drabbades av fl odvågskatastrofen i Asien 
2004. Under våren handlade många av tidskriftens artiklar 
om det kommande advokatfullmäktigemötet. Något som 
särskilt debatterades och diskuterades var delar av de advo-
katetiska reglerna.

Några av redaktionens större satsningar 2005 handlade 
om det livslånga lärandet, disciplinnämndens verksamhet, 
globaliseringens betydelse för svenska advokater. Dessutom 

genomförde vi en enkätundersökning där de advokater som 
är offentliga ombud fi ck säga sitt om den hemliga teleav-
lyssningen.

Tidskriften gästades av fl era namnkunniga krönikörer som 
skrev om viktiga händelser och företeelser i rättsväsendet 
både nationellt och internationellt, till exempel Elisabet 
Fura-Sandström, tidigare advokat och nu domare i Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter, Maria Abrahamsson, 
ledarskribent och årets mottagare av samfundets journalist-
pris och Leif Sevón, president i Finlands högsta domstol.

Under hösten började Ulrika Brandberg som journalist på Ad-
vokaten (hon efterträdde Sanna Arndt). Ulrika arbetar halvtid 
på tidskriften och halvtid med Advokatsamfundets webbplats. 
2005 begåvades Advokaten med ett nytt redaktionsråd. I rådet 
ingår: Anne Ramberg, Tom Knutson, André Andersson, Dennis 
Dicksen, Per E Samuelson samt Ulrika Brandberg.

Den fi na utvecklingen 2005 sporrar redaktionen att fort-
sätta med nya satsningar 2006.

Tom Knutson

Chefredaktör

             Tom Knutson och Ulrika Brandberg

Bra och händelserikt år 
för tidskriften Advokaten
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Lokalavdelningar

STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Från årsmötet den 15 mars har Stockholmsavdelningens 
styrelse haft följande sammansättning: Dick Lundqvist, 
ordförande, Sten Bauer, vice ordförande, Lars Arrhenius, 
Karl-Johan Dhunér, Lars Hartzell, Olof Rågmark och Odd 
Swarting, ledamöter, samt Connie Brück, Lars Edlund och 
Elisabeth Fritz, suppleanter. Therese Isaksson har varit styrel-
sens sekreterare. Christina Malm har varit klubbmästare.

Avdelningen har under året hållit tio styrelsesamman-
träden. Vid sammanträdena har 159 inträdesansökningar 
behandlats.

Sammankomster

Välkomstträffar för nya ledamöter. Avdelningen har liksom 
tidigare år bjudit in nya ledamöter till välkomstträffar i 
Advokatsamfundets hus på Djurgården. Sammanlagt deltog 
ca 75 nya ledamöter samt representanter från avdelnings-
styrelsen och från samfundets kansli. Vid välkomstträffarna 
förevisades huset, presenterades avdelningens verksamhet 
och intogs buffé.

Månadsmöten

Under året har avdelningen arrangerat fem månadsmöten 
varav två utgjorts av samarrangemang med Juristföreningen i 
Stockholm respektive Stockholms Domarförening. Förekom-
mande teman för de anföranden som hållits vid mötena har 
varit de nya prospektreglerna, den nya sexualbrottslagen, 
den s.k. Takeover-utredningen, EU och straffrätten samt 
advokaters och domares vandel. Sammankomsterna har varit 
mycket välbesökta och samlat över 400 personer. 

Vårcocktail

Den 18 maj hölls en uppskattad vårcocktail i samfundets 
hus på Djurgården.

Årsmöten

Avdelningen har under året hållit årsmöte den 15 mars i Va-
pensalen, Grand Hotel, med efterföljande middag i Gyllene 
salen samt fortsatt årsmöte den 5 april på Näringslivets Hus. 
Det fortsatta årsmötet föranleddes av att det i tillägg till val-
beredningens förslag presenterades ett alternativt förslag till 
val av ledamöter till samfundets fullmäktige och representant i 
valberedningen inför samfundets fullmäktigemöte år 2006. Ett 
gemensamt förslag antogs enhälligt av mötesdeltagarna den 5 
april. Ca 180 ledamöter deltog vid varje mötestillfälle.

Övrigt

Styrelsen har även varit engagerad i bland annat arbetet 
med översyn av lokalavdelningarnas verksamhet, översyn 
av timkostnadsnormen och frågan om omlokalisering av 

Stockholms tingsrätt till Rådhuset.

Medlemsstatistik

Den 1 januari 2005 utgjorde antalet ledamöter i avdelningen 
1 906. Under året antogs 145 nya ledamöter, 63 ledamöter 
utträdde och 7 ledamöter avled. Ingen ledamot uteslöts. Den 
31 december 2005 utgjorde antalet ledamöter 1 981. En 
nettoökning har således skett under året med 75 ledamöter 
(under 2004 var nettoökningen 109 ledamöter).

VÄSTRA AVDELNINGEN
Västra avdelningens styrelse har haft följande sammansätt-
ning under året: Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå, 
ordförande, Olle Lindén, Advokatfi rman Vinge, vice ordfö-
rande, Bertil Sparf, Bertil Sparf Advokatbyrå, Hans Potila 
Strömsnes, Wistrand Advokatbyrå, Anders Ahlm, Berglund 
och Co Advokatbyrå, Claes Östlund, Olof Ahlstedt Advo-
katbyrå, Staffan Karnå, Advokatfi rman Kjällgren, och Mona 
Jonasson, Advokatfi rman Glimstedt, ordinarie ledamöter. 
Suppleanter har varit Maria Almgren, Jan Ertsborn Advokat-
byrå, Mats Österborg, Advokatfi rman Acta i Halmstad, och 
Staffan Uvabeck, Advokatcentrum i Skövde. Niclas Carling,  
Advokatfi rman Concilium, har varit sekreterare och Lars B 
Melin, Advokatfi rman Lindahl, har varit klubbmästare.

Under året har styrelsen hållit nio protokollförda möten. 37 
ansökningar om inträde har handlagts. Av dessa har 37 till-
styrkts. Vid årets utgång hade avdelningen 723 ledamöter.

Den 14 mars ägde årsmötet rum på Lindholmen Science 
Park, Hisingen, med efterföljande guidad visning. Middagen 
avhölls på restaurang inom området. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg informerade under års-
mötet om aktuella samfundsfrågor och chefsjurist Ragnar 
Palmkvist informerade om relevanta delar av penningtvätt-
lagstiftningen.

I samarbete med Juridiska institutionen vid Handelshög-
skolan, Göteborgs universitet, har vidareutbildningskurser 

 Dick Lundqvist och Therese Isaksson

Stockholmsavdelningen
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för advokater hållits under 2005. Detta samarbete kommer 
att fortsätta under 2006.

Fullmäktige och Allmänt Advokatmöte avhölls i Göteborg 
den 2–4 juni. Drygt 250 advokater deltog under dagarna.

Årets ordförande-/sekreterarmöte avhölls i början av okto-
ber i Sandviken. Ordföranden Dan Bullarbo och sekreteraren 
Niclas Carling deltog. 

I december arrangerade avdelningen ett informationsmöte 
för blivande advokater om inträdesansökan till samfundet. 
Vid mötet talade advokaten, tillika administrativa chefen 
på Advokatsamfundet, Ulrika Forsberg. Mötet avhölls 
på Hotell SAS Radisson, Göteborg. Ett 50-tal personer 
närvarade.

Under året har representanter från styrelsen besökt kol-
legor i Halmstad och Skövde. Syftet har varit att informera 
om avdelningens verksamhet, ta del av frågor och synpunkter 
från avdelningens medlemmar, samt informera om Handels-
högskolans vid Göteborgs universitet nu uppstartade och 
pågående vidareutbildningsverksamhet. I Halmstad deltog 
25 advokater, vilket i princip var samtliga, och i Skövde 
deltog 22 advokater, även det i princip samtliga.

MELLERSTA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet i Loka Brunn den 11 mars 
bestått av Per Wigert, Enköping, ordförande, Marjukka 
Luotero-Salzmann, Västerås, vice ordförande, Ove Johans-
son, Karlstad, Fredrik Sandberg, Mora, och Peter Bredelius, 
Örebro, ordinarie ledamöter. Robert Wikström, Uppsala, 
Lars Gombrii, Västerås, Bertil Moreau, Kristinehamn, Ag-
neta Nyman, Falun, och Andreas Hahn, Örebro, har varit 
suppleanter. Sekreterare har varit Lars Gombrii. 

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sam-
manträden. Vidare har styrelsen avgivit yttranden över fem 
ansökningar om inträde i Advokatsamfundet, vilka samtliga 
tillstyrkts.

LOKALAVDELNINGAR

Avdelningen har genom vice ordföranden och sekreteraren 
varit representerad vid en konferens för avdelningsordförande 
och sekreterare i Sandviken den 14–15 oktober.

Till nya ledamöter av Advokatsamfundet har under året 
från Mellersta avdelningen antagits tio nya ledamöter.

Två ledamöter från avdelningen har begärt utträde ur 
Advokatsamfundet och två har avlidit.

Styrelsen har den 11–12 mars arrangerat studiedagar i 
anslutning till årsmötet i Loka Brunn. Programverksamheten 
innefattade följande: ”Vad händer på samfundet?”, aktu-
ell information förmedlades av generalsekreteraren Anne 
Ramberg. Guidat besök på Måltidens Hus i Norden och 
Gastronomiska Biblioteket i Grythyttan. ”Stresshantering 
– ett arbetsliv i balans” – Leg. psykologen och organisa-
tionskonsulten Thomas Wadefjord, Previa Örebro, föreläste 
under medverkan av hälsoutvecklare Annica Gustavsson över 
”Vad är stress – dess biologi/psykologi – varningssignaler, 
samt egna skadeförebyggande åtgärder mot negativ stress 
– hälsan som resurs i vardagen för att kunna, vilja och orka 
– motion och mat – motivation”.

Avdelningen har också bedrivit studiedagar på Hotell Da-
lecarlia i Tällberg den 23–24 september. Inbjudan hade tradi-
tionsenligt också gått ut till Stockholmsavdelningens, Norra 
avdelningens och Östra avdelningens ledamöter. Studiedagarna 
samlade 90-talet deltagare. Programverksamheten innefattade 
följande: ”Ur Advokatsamfundets fatabur” – Stefan Lindskog, 
Stockholm, informerade om samfundets pågående arbete och 
andra aktuella frågor kring advokatens yrkesverksamhet, bl.a. 
översyn av de etiska reglerna. ”Aktuell familjerätt” – Christer 
Eiserman, Göteborg, föreläste om nyheter inom rättsområdet 
med bl.a. redogörelse för Betänkande av 2002 års vårdnads-
kommitté: Vårdnad-Boende-Umgänge, Barnets bästa-Föräldrars 
ansvar. SOU 2005:43. Landskapstävlingar i boule och lerduve-
skytte genomfördes. ”Felkällor i vittnesmål” – professor Sven 
Å Christianson, Stockholm, föreläste om psykologiska faktorer 
som kan påverka tilltron till utsagor av förhörspersoner, såsom 

Per Wigert och Lars Gombrii

Mellersta avdelningen

 Dan Bullarbo och Niclas Carling

Västra avdelningen
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minnesvillor, kulturella och utseendemässiga förhållanden, ex-
perters uppfattningar m.m., och därtill anpassad förhörsteknik. 
(Föreläsningarna Aktuell familjerätt och Felkällor i vittnesmål 
tillgodoräknades med fem timmar som professionell vidareut-
bildning för advokater.)

Avdelningen hade vid årets slut 353 ledamöter, varav 306 
aktiva och 47 passiva.

ÖSTRA AVDELNINGEN
Avdelningens styrelse har under året bestått av Per Sandell, 
Malmköping, ordförande, Bengt Ivarsson, Linköping, vice 
ordförande, Kristina Huldt, Eskilstuna, Henrik Snellman, 
Växjö, och Maria Sturesson, Anderstorp, ledamöter. Sekre-
terare har varit Claes G Hansson, Jönköping.

Styrelsen har under året hållit åtta sammanträden, varav ett 
per telefon och sju per korrespondens. Styrelsen har behand-
lat sex inträdesansökningar, samtliga tillstyrkta. Därutöver 
har ett samrådsmöte genomförts per telefon.

Avdelningen hade sitt årsmöte på Vadstena Klosterhotell, 
Vadstena, den 30 mars. Vid årsmötet behandlades i stad-
garna föreskrivna ärenden, samt deltog 33 advokater och 
biträdande jurister. I anslutning till mötet genomfördes en 
halv utbildningsdag med ordföranden i Advokatsamfundet, 
Stefan Lindskog, ”Preskription och kvittning – några pro-
blemområden”. Dessutom informerade han om aktuella 
frågor. Årsmötet avslutades med en god middag och kol-
legial samvaro.

Avdelningen representerades vid ordförande-/sekrete-
rarkonferensen i Sandviken den 14–15 oktober av Henrik 
Snellman och Claes G Hansson.

Höstmötet genomfördes torsdagen den 27 oktober på 
Hotell Victoria, Jönköping, som en halv utbildningsdag med 
efterföljande middag. Jur. dr Eva Stenborre, Göteborg, höll 
ett seminarium ”Uppsåtets nedre gräns”. 43 ledamöter och 
biträdande jurister deltog.

Avdelningens ordinarie huvudstyrelseledamot, Claes G 
Hansson, efterträddes stadgeenligt av Eva Kullman, Kal-
mar, vid halvårsskiftet. Ny suppleant är Bengt Ivarsson, 
Linköping.

Nio ledamoter har tillkommit under året.
Per årsskiftet uppgick antalet ledamöter till 298, varav 

250 betalande.

SÖDRA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet den 17 mars haft följande 
sammansättning: Björn Lindmar, Karlskrona, ordförande, 
Lars Kongstad, Malmö, vice ordförande, Karsten Nyblom, 
Malmö, Lars Blad, Hässleholm, Göran Hellberg, Lund, 
Peter Thörnwall, Helsingborg, och Christina Davéus, Kris-
tianstad, ordinarie ledamöter, samt Marie Lagerlöf, Sophie 
Palmgren Paulsson och Anders Forkman, samtliga Malmö, 
Matts Johnsson, Ystad, och Lena Johansson, Helsingborg, 
suppleanter. Anna Steén, Malmö, har varit sekreterare och 
Magnus Bernro, Malmö, klubbmästare.

Styrelsen har haft tio sammanträden under året, varvid 38 
inträdesansökningar behandlats. Detta år har styrelsen sam-
manträtt i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Den 
19 och 29 oktober medverkade styrelsen vid JiA-dagarna, 
en arbetsmarknadsmässa för juridikstuderande vilken ar-
rangeras av Juridiska Föreningen vid Lunds universitet. Vid 
den årliga ordförande- och sekreterarkonferensen som ägde 
rum i Sandviken den 14 och 15 oktober representerades 
avdelningen av ordföranden.

Årsmötet ägde rum på Grand Hotel i Lund den 17 mars. 
På årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor och re-
mitterat förslag till ändringar av Advokatsamfundets stadgar 
avseende kraven för inträde för EU-advokater. Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne Ramberg samt nyintagna 
ledamöter av avdelningen med fl era var gäster vid årsmötet. 
Före mötet talade Trond Sefastsson under rubriken ”Den 

Per Sandell och Claes G Hansson

Östra avdelningen

Björn Lindmar och Anna Steén

Södra avdelningen
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grävande journalistikens betydelse i dagens rättssystem”.
Understödsfonden är en stiftelse med anknuten förvaltning 

och fonden förvaltas av avdelningsstyrelsen. Understöds-
fonden har givit bidrag till advokaters deltagande i de av 
Stiftelsen Lunds Domarakademi anordnade kurserna. Vid 
tre tillfällen under våren samt vid tre tillfällen under hösten 
har varje deltagare för varje kurstillfälle erhållit bidrag med 
500 eller 1 000 kronor. Den totala kostnaden för stipendier 
under året har uppgått till 213 500 kronor. 

Under året har följande kurser genomförts: internationell 
privarätt, diskriminering, den nya aktiebolagslagen, straff-
rätt, modern avtalsrätt, samt bevisbörda och beviskrav i 
tvistemål.

Antalet ledamöter var vid årets ingång 660 st. Vid årets 
utgång uppgick antalet ledamöter till 677 st.

NORRA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet i mars haft följande samman-
sättning: Ulf Nordekvist (bd), ordförande, Andreas Victor 
(z), vice ordförande/sekreterare/kassör, Jan Heilborn (z), 
Anders Jonsson (ac), Johan Sterner (y), Bengt-Olov Horn (x), 
ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Annica Ullsten (y), 
Magnus Müchler (bd), samt Tomas Krokström (x).

Vid årsmötet valdes ledamöter och suppleanter i Sveriges 
advokatsamfunds fullmäktige enligt följande. Lars Håkan 
Lindberg (ac), Ulf Olofsson (bd), Bengt-Olov Horn (x), Ulf 
Holst (y), Michael Olofson (z), samt Mats Bäck (z), ordinarie 
ledamöter. Till suppleanter valdes Christer Jonsson (ac), Pia 
Gullesjö-Sjöberg (bd), Thomas Åhlén (x), Annica Ullsten 
(y), Joakim A. Nyman (z), och Cilla Lindahl (z). Ledamot 
i den valberedning som har till uppgift att förbereda val i 
samband med fullmäktigemötet under 2006 har varit Mats 
Bäck (z) med Annica Ullsten (y) som suppleant. Ledamöter i 
den valberedning som har till uppgift att förbereda val inför 
avdelningens årsmöte 2006 har varit Michael Olofson (z), 

Olle Jäger (ac), Anita Wallin Wiberg (x), Hans-Ola Fors (bd), 
och Ulf Holst (y) med Olle Jäger som sammankallande.

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden, varav två 
med personlig närvaro, övriga genom grupptelefonsamtal. 
Styrelsen har behandlat åtta inträdesansökningar, varav samt-
liga tillstyrkts. I övrigt har löpande förekommande ärenden 
varit föremål för styrelsens handläggning.

Under hösten avhölls traditionsenligt ordförande- och 
sekreterarkonferensen, denna gång anordnad av Norra av-
delningen, i Sandviken den 14–15 oktober. I anslutning till 
årsmötet i Umeå andordnades bland annat kurs i retorik för 
jurister med Mikael Persson. Ordföranden i samfundsstyrel-
sen, Stefan Lindskog, informerade om aktuella frågor.

Avdelningen hade vid årets slut 230 medlemmar. Av 
ledamöterna är 195 män och 35 kvinnor. Dessutom hade 
avdelningen 31 verksamma biträdande jurister, varav 19 är 
män och 12 kvinnor. Under året har åtta nya ledamöter an-
tagits i samfundet, nämligen Fredrik Björk, Kent Ehrenhöök, 
Helena Eliasson Järnö, Peter Engström, Magnus Ericsson, 
Olof Hellström, Kristina Karlsson, samt Olov Matsson. 
Arvid Arwidi, Bengt-Olof Ytterbom, och Mats Bergström 
har avlidit under året.

UTLANDSAVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet den 19 mars i Villa San Michele 
på Capri, Italien, haft följande sammansättning: Massimo 
Caiazza, Caiazza & Partners, Milano, ordförande, Björn 
Palm-Jensen, Lassus & Associes, Paris, vice ordförande, 
Maria Westman-Clément, Advokatfirman Per Edholm, 
Lausanne, sekreterare, Per Runeland, SJ Berwin, London, 
och Olle Rislund, Vinge, Bryssel, ledamöter, samt Göran 
Rise, Advokatfi rman Björn Rosengren, Nueva Andalucia, 
Malaga, kassör, Karl Woschnagg, Wicker, Huber, Hanf, 
Frankfurt, och Anna Kastner, Mannheimer Swartling, Frank-
furt, suppleanter.

Ulf Nordekvist och Andreas Victor

Norra avdelningen

Massimo Caiazza och Maria Westman-Clément

Utlandsavdelningen
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Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds fullmäktige 
utsåg årsmötet Alexander Foerster, Frankfurt, och Hans 
Bagner, London.

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sam-
manträden: den 19 och 20 mars på Capri (i anslutning 
till årsmötet), den 18 juni i Frankfurt, den 19 november i 
London, samt fyra sammanträden per telefon (17 januari, 
21 februari, 28 april och 6 september. 

Fem inträdesansökningar har behandlats.
Avdelningen har utgivit två Nyhetsbrev (april och septem-

ber) per e-post till sina medlemmar under året. Redaktör har 
varit jur.kand. Mikaela Lassborn, Nice.

Vid årsmötet på Capri deltog 21 ledamöter. Särskilt in-
bjudna var Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg och chefsjurist Ragnar Palmkvist. I anslutning till 
mötet  erbjöds ett föreläsningsprogram motsvarande nio 
timmars vidareutbildning, att tillgodoräknas inom ramen 
för Advokatsamfundets krav på vidareutbildning. Massimo 
Caiazza talade om det italienska rättssystemet i ett internatio-
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nellt perspektiv. Direktör Sven Norberg, EU-kommissionens 
Generaldirektorat Konkurrens, föreläste om aktuell konkur-
rensrätt, professor Gunnar Adler-Karlsson refl ekterade kring 
”Lagarnas anda och genetikens tvång”, lagman Lena Berke 
talade om ”tillämpningen av utländsk rätt i svenska domsto-
lar”, och Ragnar Palmkvist redogjorde för de nya reglerna 
om åtgärder mot penningtvätt. Anne Ramberg behandlade 
avslutningsvis aktuella samfundsfrågor. Efter årsmötet hölls 
sedvanlig middag.

Ett extra avdelningsmöte har hållits per e-post för att ta 
ställning till styrelsens förslag till stadgeändring. Av 45 rös-
tande medlemmar var samtliga positiva till ändringarna. 

Utlandsavdelningen har vid huvudstyrelsens möten repre-
senterats av Massimo Caiazza. Vid den årliga ordförande- 
och sekreterarkonferensen, som ägde rum i Sandviken 
den 14–15 oktober, representerades avdelningen av Maria 
Westman-Clément.

Utlandsavdelningen har 88 ledamöter, varav 26 är kvinnor 
och 62 män.
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Kollegier

FÖRSVARARKOLLEGIET 
I STOCKHOLM

Försvararkollegiet i Stockholm har under året haft fyra sam-
mankomster, vilka hållits på Restaurang Piperska Muren och 
inletts med middag före föredragen.

Den 7 mars talade Hans Strandberg över ämnet ”Praktiska 

frågor i större brottmål”. Mötet lockade 45 deltagare.
Den 12 april gästades kollegiet av justitierådet Johan 

Munck som tog upp ”Offentligt försvar i Högsta domstolen”. 
33 advokater och biträdande jurister deltog i mötet.

Den 23 maj kom Daniel Uppström och Mikael Madenteg 
från Frivården och talade om ”Nya vägar till kontraksvård, 

öppenvård – slutenvård, möjlighet – hinder”. 27 advokater 
och biträdande jurister deltog.

Riksåklagaren Fredrik Wersäll var inbjuden den 11 okto-
ber för att diskutera ”Åklagar- och försvararrollen – sett ur 

åklagarens perspektiv”. 49 mötesdeltagare närvarade.
Programrådet har under året bestått av Ghita Hadding 

Wiberg, sammankallande, Connie Brück, Lars Engstrand, 

Björn Hurtig samt Jonas Åkermark.

ÖSTERGÖTLANDS 
FÖRSVARARKOLLEGIUM

Östergötlands försvararkollegium har med en växande skara 
medlemmar genomfört sitt tredje verksamhetsår. Någon för-
ändring av styrelsen har inte skett utan den har även detta 
år bestått av Bertil Dahl, sekreterare, Göran Gabrielson, 
kassör, och Bengt Ivarsson, ordförande. Antalet medlemmar 
i kollegiet uppgår till cirka 60 stycken, varav ett antal med 
verksamhet i angränsande län, företrädesvis Sörmland.

Kollegiet har under det gångna verksamhetsåret genomfört 
två sammankomster i Östergötland samt ett utlandssemina-
rium. Den 16 februari hölls årsmöte på Frivården i Linköping. 
I anslutning till årsmötet höll kriminalvårdsdirektör Owe 
Horned ett anförande över ämnet, ”Straff – hur går det till”. 
Frågorna – och även svaren – var många och givande.

Nästa sammankomst hölls i Norrköping den 27 april 
tillsammans med Norrköpings nämndemannaförening då 
landshövding Björn Eriksson talade om sin rymningsutred-
ning under rubriken ”Rymmare och annat löst folk”.

Kollegiet arrangerade den 13–17 oktober ett seminarium 
om ”Försvararen under förundersökningen” i Barcelona. 
Inbjudna seminarieledare var chefsåklagarna Peter Claeson, 
Karlstad, och Lisbeth Johansson, Göteborg. Vid seminariet 
deltog 37 av kollegiets medlemmar. Utöver själva seminariet 
gjordes även studiebesök på Illustre Collegi d´Advocats de 
Barcelona (Barcelonas advokatsamfund) där chefen för 

internationella avdelningen, Anthony C. Brown, och några 
kollegor till honom med brottmål som specialitet tog emot 
oss tillsammans med advokaten och tillika svenska general-
konsuln Kristina Stenhammar. Bland annat förevisades det 
fantastiska biblioteket. Några av de spanska kollegerna deltog 
på kvällen i en middag med seminariedeltagarna med fortsatt 
juridiska erfarenhetsutbyten. Stadsrundtur, besök på Torres 
vingård samt fotbollsmatch på Olympiastadion var andra 
punkter på programmet. Arbetet med seminariet hösten 2006, 
som kommer att gå av stapeln i Rom, pågår för fullt.

Kollegiet har under året haft samråd med lagmännen i 
Linköping och Norrköping, samt chefsåklagarna på nämnda 
orter för att diskutera olika aktuella praktiska frågor. Även 
med Göta hovrätt har frågor dryftats. Kollegiet har varit 
representerat i den projektgrupp som arbetar med försöket 
i Östergötland att använda videokonferensutrustning vid 
häktningsförhandlingar. Företrädare för kollegiet har även 
deltagit i ett seminarium om övergrepp på barn.

Innevarande års årsmöte kommer att genomföras den 8 
mars i Linköping, då justitiekanslern Göran Lambertz bland 
annat kommer att redogöra för granskningen av advokaters 
kostnadsräkningar samt ersättningen till frihetsberövade.

FÖRSVARARKOLLEGIET 
I NORDVÄSTRA SKÅNE

Arbetsgruppen har under året bestått av Johan Sederholm, 
ordförande, Stefan Rosell, sekreterare, samt Ulf Juhlin, Hå-
kan Sunnerholm och Kerstin Lindbohm.

Kollegiet hade under året endast en sammankomst, då 
höstsammankomsten fi ck ställas in på grund av sjukdom. 
Professorn i rättsmedicin, Peter Löwenhielm, talade om 
”Sexualvåld ur rättsmedicinsk synvinkel”, ett mycket intres-
sant föredrag som väl presenterades genom power-point.

Kollegiet har haft en fortsatt dialog med tingsrätten inför 
invigningen av de nya domstolslokalerna, som togs i bruk i 
juni och invigdes i oktober månad av justitieministern.

Försvararkollegiet har ett 50-tal medlemmar.

FÖRSVARARKOLLEGIET I MALMÖ

Kollegiet har idag cirka 95 medlemmar från i huvudsak 
Malmö men även Lund är representerat. Försvararkollegiet 
bildades 1988.

Aktiviteten i kollegiet har – av olika skäl – varit låg under 
innevarande verksamhetsår. Sedan förra årsmötet den 7 
februari 2005 har bara två arrangemang genomförts. Det 
första var den traditionella vårfesten som gick av stapeln den 
19 maj i spegelsalen på Hipp. Till detta kalas bjuder kollegiet 



53

in – förutom medlemmar och dess personal – personalen på 
åklagarmyndigheten och tingsrättens brottmålsrotlar. Ett 
100-tal personer kom till kalaset. 

Den andra sammankomsten ägde rum den 5 december. 
Kronofogden Per Henrik Björverud, Kronofogdemyndigheten 
i Malmö, gästade oss och kvällens tema var: ”Skadestånd ur 

ett kronofogdeperspektiv”. 

FAMILJERÄTTSKOLLEGIET

Kollegium har hållits på restaurang KB fyra gånger under 
året.

Den 16 februari gästade förvaltningsjuristen Eva von 
Scheele kollegiet och talade under rubriken ”Vad gör över-
förmyndaren och varför?”

Psykologen Lena Hellbom Sjögren besökte kollegiet den 
13 april och talade under ämnet ”Parents Alienation Syn-

drom (PAS)”.
Den 26 oktober föreläste advokaten Sven-Erik Ekbäck 

under rubriken ”Boendekostnader vid bodelning under den 

så kallade svävandetiden?”, inför ett välbesökt och intres-
serat auditorium.

Ämnet för kvällen den 23 november var ”Värdering av 

företag vid bodelning och arvskifte” med revisor Marika 
Corell från Ernst & Young som föreläsare.

Det synes som om e-posten nu fungerar och mötena under 
hösten har varit välbesökta. Återigen har det visat sig att 
mötena är uppskattade och det är uppenbart att kollegiet 
har en funktion att fylla.

Utöver ovannämnda möten har programrådet under året 
haft två interna planeringsmöten.

Programrådet har under året bestått av Per-Olof Lefwerth, 
ordf, Susanne Rudholm, sekr, samt Göran Wernstedt, Birgitta 
Hållenius, Johan Schüldt, Py Löwgren, Fredric Renström 
(t.o.m. 2005-06-30) och Marie Wessel (fr.o.m. 2005-07-01).

REKONSTRUKTÖR- & 
KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIET 

(REKON) I SVERIGE

Föreningen hade under året 13 medlemmar, dvs. samma antal 
som under 2004. Medlemmarna var: Konkursförvaltarkol-
legierna i Dalarna, Göteborg, Hallands län, Skåne, Småland 
och Blekinge, Stockholm, Södermanland, Östergötland, 
Uppsala och Gävleborgs län,Västgöta-Dal, Västernorrland, 
Östersund, Mellansvenska Konkursförvaltarkollegiet och 
Övre Norrlands Konkursförvaltarkollegium

Styrelsen utgjordes till ordinarie föreningsstämma den 
10 juni 2005 av Peter Bengtsson, Staffan Bäckström, Eric 

Edström, Leif Grauers, Jan Jönzén, Hans Lindell, Magnus 
Näsholm, Peter Rader, Arne Rohdin, Ulf Sandberg, Agneta 
Stangel, Rickard Ström, Odd Swarting och Marianne Ues-
son med Gunnar Ahlgren, Christian Berntö, Lars Ehrstedt, 
Hans-Ola Fors, Bo Johansson, Lars Hallkvist, Jan Lindahl, 
K-G Myhrberg, Peter Rimo, Hans Svedberg, Göran Stenvall, 
Fredrik Tengström och Peter Thoms som suppleanter. Vid 
stämman avgick Hans Lindell och Agneta Stangel. Övriga 
ledamöter omvaldes samt nyvaldes Jonas Reiner, Lars-Olov 
Thim och Hans Renman som ledamöter. Vidare avgick 
suppleanten K-G Myhrberg. Övriga suppleanter omvaldes 
samt nyvaldes Anders Norman som suppleant. Till revisorer 
har utsetts Greger Lundmark och N Anders Wallander med 
Hans Elliot som suppleant. 

Fram till stämman var Hans Lindell styrelsens ordförande 
med Eric Edström som vice ordförande. Hans Renman har 
varit sekreterare med Rickard Ström som vice sekreterare. 
Agneta Stangel har varit föreningens kassör. På konstitu-
erande styrelsesammanträde den 10 juni valdes Odd Swar-
ting som ordförande och omvaldes Eric Edström som vice 
ordförande. Hans Renman omvaldes som sekreterare och 
Rickard Ström som vice sekreterare. Lars-Olov Thim valdes 
som föreningens kassör.

Styrelsen har hållit fem sammanträden; den 14 mars, den 10 
juni, den 5 september, den 7 oktober och den 5 december. Sty-
relsen har avgivit remissyttranden i bl.a. följande frågor:

– SOU 2004:93, Lönegarantiförsäkring – En partsfråga
– Departementspromemorian DS 2005:2, Kungörande i  
 Post- och Inrikes Tidningar
– Mål i Högsta domstolen angående skadeståndstalan 
 mot konkursförvaltare 
– SOU 2005:63, Tryggare leveranser – Fjärrvärme efter 
 konkurs

På extra föreningsstämman den 5 december beslöts att ändra 
föreningens fi rma till Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkol-
legiet (REKON) i Sverige. 

Föreningen har genom sitt arbetsutskott deltagit i samråd 
med representanter för Skatteverket vid möte den 12 maj 
och den 17 november.

Föreningen har tillsett att ny rättspraxis löpande redovisats 
på föreningens hemsida för kollegiernas medlemmar. Fören-
ingens service till medlemmarna i de lokala kollegierna har 
skett genom Konkursförvaltarkollegiernas Förenings Service 
AB. Bolagets styrelse har utgjorts av Hans Lindell med Eric 
Edström som styrelsesuppleant. Efter stämman den 10 juni 
har Odd Swarting ersatt Hans Lindell som ledamot. 

KOLLEGIER
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Förteckning över lagstiftningsärenden

Förteckning över lagstiftningsärenden i vilka Advokatsam-

fundet under 2005 avgivit yttrande

Promemorian Ändringar i Europakonventionen (R-2004/1109)

Hyressättningsutredningens betänkande Reformerad hyres-
sättning, SOU 2004:91 (R-2004/1176)

Promemorian Tredimensionell fastighetsindelning – komplet-
terande lagtekniska frågor (R-2004/1192)

Betänkandet Lönegarantiförsäkring – en partsfråga, SOU 
2004:93 (R-2004/1250)

Betänkandet Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsane-
ringsförfarande, SOU 2004:81 (R-2004/1294)

Slutbetänkandet Tillsyn – Förslag om en tydligare och effek-
tivare offentlig tillsyn, SOU 2004:100 (R-2004/1324)

Promemorian Förenklade redovisningsregler, m.m. 
(R-2004/1368)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
tvångslicenser för patent avseende tillverkning av läkemedels-
produkter för export till länder med allmänna hälsoproblem 
(R-2004/1379)

Justitieutskottets motion om ”stalking” eller förföljelsesyn-
drom (R-2004/1381)

Departementspromemorian Internationell rättslig hjälp i 
brottmål – Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig 
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens med-
lemsstater, Ds 2004:50 (R-2004/1425)

Promemorian Lag om erkännande och verkställighet inom 
Europeiska unionen av frysningsbeslut (R-2004/1426)

Promemoria om avtal mellan Sverige och Förenta staterna 
om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål 
(R-2004/1435)

Promemorian En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga 
ordningsbot (R-2004/1476)

Utkast till lagrådsremiss Ökad säkerhet i pass m.m. 
(R-2004/1487)

Departementspromemorian Barnen i brottets skugga, Ds 
2004:56 (R-2005/0010)

Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa, Ds 2004:52 (R-2005/0012)

Departementspromemorian Upplyst franchising, Ds 2004:55 
(R-2005/0020)

Betänkandet Nytt nationellt kunskapscentrum, ombildning 
av RKC, SOU 2004:117 (R-2005/0024)

Promemorian Utökad möjlighet till drogkontroller i häkte 
(R-2005/0025)

Utkast till lagrådsremiss Ersättningar till ledande befattnings-
havare i aktiebolag och försäkringsbolag (R-2005/0026)

Betänkandet Slag i luften – en utredning om myndigheter, 
mansvåld och makt, SOU 2004:121 (R-2005/0032)

Departementspromemorian Bistånd vid transitering i samband 
med återvändande med fl yg, Ds 2004:57 (R-2005/0069)

Förslag till lagrådsremiss om nya regler om dödförklaring 
(R-2005/0082)

Betänkandet Ingripanden mot unga lagöverträdare, SOU 
2004:122 (R-2005/0142)

Lagrådsremissen Undantag från arvsskatt och gåvoskatt 
(R-2005/0195)

Promemorian Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, 
prevention, legitimitet – 3:12 (R-2005/0198)

Allians för Sveriges utkast till rambeslut avseende lagring av 
vissa trafi kuppgifter (R-2005/0238)

Departementspromemorian Finansiella konglomerat, Ds 
2005:1 (R-2005/0255)

Betänkandet Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell, SOU 
2004:131 (R-2005/0340)

FlexMex2-delegationens slutbetänkande Handla för bättre 
klimat – från införande till utförande, SOU 2005:10 
(R-2005/0347)

Departementspromemorian Kungörande i PoIT, Ds 2005:2 
(R-2005/0384)

Europeiska kommissionens grönbok om en gemensam syn 
på ekonomisk migration i EU (R-2005/0385)

Slutbetänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare 
för vuxna, SOU 2004:112, (R-2005/0429)

Departementspromemorian Avräkning av utländsk skatt, Ds 
2005:4 (R-2005/0440)

Betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar iden-
titet och resväg, SOU 2004:132 (R-2005/0478)

Kommissionens förslag till direktiv om vissa aspekter på 
medling i civilrättsliga tvister (R-2005/0509)

Betänkandet Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor, 
SOU 2004:114 (R-2005/0510)
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Departementspromemorian Brott och brottsutredning i IT-
miljö, Ds 2005:6 (R-2005/0544)

Europeiska kommissionens förslag till rådets rambeslut om 
vissa rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen 
(R-2005/0559)

Promemorian Uppehållstillstånd för vittnen m.fl . vid inter-
nationella domstolar och tribunaler (R-2005/0561)

Departementspromemorian Angrepp mot informationssys-
tem, Ds 2005:5 (R-2005/0566)

Delbetänkandet Familjeåterförening och fri rörlighet för 
tredjelandsmedborgare, SOU 2005:15 (R-2005/0593)

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot 
penningtvätt och fi nansiering av särskilt allvarlig brottslighet 
i vissa fall (R-2005/0599)

Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om 
stulna eller olagligt utförda kulturföremål, SOU 2005:3 
(R-2005/0604)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
införande av ett europeiskt betalningsföreläggande 
(R-2005/0618)

Förslag till ny bilaga till förordningen (1998:950) om miljö-
sanktionsavgifter (R-2005/0636)

Betänkandet Beskattningen vid omstruktureringar enligt 
fusionsdirektivet, SOU 2005:19 (R-2005/0637)

Delbetänkandet Konsumentskydd vid modemkapning, SOU 
2005:20 (R-2005/0638)

Promemorian En moderniserad rättsprövning, m.m, Ds 
2005:9 (R-2005/0652)

Departementspromemorian Arbetstagarinfl ytande i europa-
kooperativ (R-2005/0693)

Betänkandet Gränskontrollag – effektivare gränskontroll, 
SOU 2004:110 (R-2005/0701)

Promemorian Tullverkets ingripanden mot varor som miss-
tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter 
(R-2005/0702)

Departementspromemorian Den europeiska exekutionstiteln 
för obestridda fordringar, Ds 2005:11 (R-2005/0713)

Konkurrensverkets redovisning av regeringsuppdrag beträf-
fande anpassning av gruppundantaget för vertikala avtal 
(R-2005/0714)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande 
(R-2005/0729)

Fråga om förlängning av gruppundantag för avtal om viss 
taxisamverkan (R-2005/0732)

Rättsmedicinalverkets remiss angående behovet av kontrak-
terade läkare för verksamhet med utfärdande av rättsintyg 
(R-2005/0796)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport Handel 
med utsläppsrätter – erfarenheter för införande av EU:s han-
delssystem samt Energimyndighetens rapport Riktmärken 
som bas för tilldelningen av utsläppsrätter i energisektorn 
(R-2005/0797)

Promemorian Skärpta vapenregler (R-2005/0811)

Betänkandet Effektivare handläggning av anknytningsären-
den (R-2005/0858)

Departementspromemorian Olovlig befattning med narko-
tikaprekursorer, Ds 2005:14 (R-2005/0861)

Utkast till lagrådsremiss om aktiebolag med särskild vinst-
utdelningsbegränsning (R-2005/0869)

Framställning om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafi k-
register (R-2005/0870)

Departementspromemorian De projektbaserade mekanis-
merna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet samt 
Statens energimyndighets rapport Godkännande av JI- och 
CDM-projekt (R-2005/0874)

Grönböcker om tillämplig lag och behörig domstol i mål om 
äktenskapsskillnad samt om arv och testamente 
(R-2005/0887)

Utkast till lagrådsremiss Elektroniskt ansökningsförfarande 
i inskrivningsärenden, m.m. (R-2005/0903)

Betänkande av 2004 års skattekontrollutredning Krav på 
kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott, SOU 
2005:35 (R-2005/0939)

Utkast till proposition Följdlagstiftning med anledning av ny 
aktiebolagslag (R-2005/0940)

Slutbetänkandet Prospektansvar, SOU 2005:18 
(R-2005/0947)

Betänkandet Vårdnad, boende, umgänge – Barnets bästa, 
föräldrars ansvar, SOU 2005:43 (R-2005/1014)

Promemorian Vissa skattefrågor med anledning av ny aktie-
bolagslag m.m. (R-2005/1015)

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNINGSÄRENDEN
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Betänkandet Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 
(R-2005/1042)

Departementspromemorian Vissa lagändringar avseende 
handeln med utsläppsrätter (R-2005/1047)

Promemorian Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värde-
ringsbestämmelser i årsredovisningslagarna (R-2005/1050)

Promemoria om Förslag till ändring i utlänningslagen 
(1989:529) i anslutning till betänkandet Familjeåterförening 
och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, SOU 2005:15 
(R-2005/1072)

Europeiska kommissionens meddelande avseende Översyn av 
EG:s reglering inom sektorn för elektronisk kommunikation 
(R-2005/1073)

Promemorian Europeisk brottsskadeersättning – genom-
förande av EG:s direktiv om ersättning till brottsoffer 
(R-2005/1078)

Betänkandet Tolkutbildning – nya former för nya krav, SOU 
2005:37 (R-2005/1080)

Departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till 
patientjournaler, Ds 2005:13 (R-2005/1081)

Betänkandet Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden, 
SOU 2005:58 (R-2005/1082)

Promemorian Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra 
allvarlig brottslighet, Ds 2005:21 jämte pm 2005-06-20 med 
tillkommande del om användningen av överskottsinforma-
tion (R-2005/1085)

Departementspromemorian Tidsbegränsat uppehållstillstånd för 
offer för människohandel m.fl , Ds 2005:24 (R-2005/1096)

Departementspromemorian Förhandsavgörande från EG-
domstolen, Ds 2005:25 (R-2005/1185)

Promemoria om samarbete med Specialdomstolen för Sierra 
Leone (R-2005/1186)

Departementspromemorian En anpassad försvarsunderrät-
telseverksamhet, Ds 2005:30 (R-2005/1187)

Departementspromemorian Skattefusk, effektivitet och rättvisa 
– utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring 
schabloniserade inslag i beskattningen, Ds 2005:28 
(R-2005/1191)

Förslag till ändring i lagen om handikappersättning och 
vårdbidrag (R-2005/1196)

Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen 
för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsu-
ment (R-2005/1212)

Rikspolisstyrelsens rapport avseende vittneskonfrontationer 
(R-2005/1280)

Betänkandet Polisens behov av stöd i samband med terro-
rismbekämpning, SOU 2005:70 (R-2005/1286)

Delbetänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i 
brottsutredningar m.m, SOU 2005:38 (R-2005/1309)

Promemorian Konsumentskydd inom det fi nansiella området 
(R-2005/1363)

Promemorian Kooperativ verksamhet i delägda företag 
(R-2005/1393)

Departementspromemorian Tillträde till Förenta nationernas 
konvention mot korruption, Ds 2005:38 (R-2005/1416)

Departementspromemorian Högsta och lägsta belopp för 
penningböter, Ds 2005:41 (R-2005/1423)

Substantive Patent Law Treaty (SPLT); synpunkter på förslag 
om harmonisering av teknikens ståndpunkt, nyhetsfrist, nyhet 
och uppfi nningshöjd (R-2005/1473)

Departementspromemorian Europakooperativ, Ds 2005:45 
(R-2005/1474)

Promemorian Hemlig rumsavlyssning (R-2005/1492)

Åklagarmyndighetens rapport Farlighetsbedömning av nar-
kotika (R-2005/1514)

Promemorian Utfärdande av provisoriska pass till barn för 
direkt resa till Sverige (R-2005/1559)

Departementspromemorian Överlämnande av passagerar-
uppgifter, Ds 2005:48 (R-2005/1571)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straff-
rättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter och 
förslag till rådets rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder 
mot intrång i immateriella rättigheter (R-2005/1581)

FÖRTECKNING ÖVER LAGSTIFTNINGSÄRENDEN
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Ändamål m.m.
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslut-

ning, som bildades på enskilt initiativ 1887. Samfundet fi ck 

offi ciell status när rättegångsbalken trädde i kraft 1948. Vid 

bildandet hade samfundet 38 ledamöter. Under de senaste 

20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats. I dag har 

samfundet mer än 4 300 ledamöter. Enligt stadgarna för 

Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål 

• att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rättrådig 

och yrkesskicklig advokatkår,

• att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets 

erfarenheter kommer denna till godo, 

• att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen, samt

• att verka för sammanhållning och samförstånd mellan 

advokater.

Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remiss-

organ och avger yttrande över i princip alla förslag till 

central lagstiftning. Samfundet deltar även i den offentliga 

debatten i olika ämnen som anses särskilt angelägna för 

rättsutvecklingen.

Advokatsamfundet har givits en i viss mån offentligrättslig 

ställning, framförallt i fråga om den disciplinära verksam-

heten.

Reglering
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av 

1 § framgår bland annat att det skall fi nnas ett allmänt ad-

vokatsamfund för riket och att samfundets stadgar fastställs 

av regeringen. Endast den som är ledamot av samfundet får 

använda titeln advokat. 

Av rättegångsbalken framgår vidare att en advokat är 

skyldig att iaktta god advokatsed. Vad som är god advo-

katsed framgår av Vägledande regler om god advokatsed. 

God sed är inte något som är en given storhet för alla tider 

utan den förändras över tiden genom så kallade vägledande 

uttalanden av styrelsen och genom disciplinnämndens 

avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att säkerställa 

allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt biträde av 

kvalifi cerade ombud.

Organisation
Advokatsamfundet är geografi skt indelat i sju avdelningar, 

var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse. 

Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse 

bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde 

i samfundet. Ledamöternas bestämmande infl ytande över 

Advokatsamfundet utövas genom fullmäktige, som utses av 

avdelningarna. 

Fullmäktige sammanträffar en gång per år och väljer Ad-

vokatsamfundets styrelse, som består av nio ordinarie leda-

möter, nio suppleanter, ordförande och vice ordförande. 

Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och 

sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre leda-

möterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna, 

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 Djurgården i Stock-

holm. Kansliet leds av en generalsekreterare. 

I Advokatsamfundets fastighet fi nns även Juridiska Bib-

lioteket i Stockholm. Juridiska biblioteket är ett av Sveriges 

främsta juridiska fackbibliotek med en boksamling på uppe-

mot 50 000 band. Biblioteket är öppet för alla som har avlagt 

examen vid juridiska fakulteter och för juridikstuderande.

Inträde
Det ställs höga krav på den som vill bli ledamot av Advokat-

samfundet. För att bli advokat fordras omfattande teoretisk 

och praktisk utbildning. Efter cirka fem års juridisk utbild-

ning och jur. kand. examen vid universitet krävs fem års 

juridiskt arbete. Under minst tre av dessa fem år skall man 

ha tjänstgjort som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller 

drivit egen juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 

krävs dessutom att sökanden skall ha avlagt advokatexamen 

för att inträde ska beviljas. 

Tillsyn
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god ad-

vokatsed. I sin verksamhet är advokaten underkastad samfun-

dets och Justitiekanslerns tillsyn. Advokatsamfundets kontroll 

i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplinnämnd.

Ett disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslut-

ning, varning med straffavgift på maximalt 50 000 kronor, 

varning eller erinran. 

Sveriges advokatsamfund – en presentation



58

Advokatsamfundets kansli 2006

Administrativ chef

Advokat Ulrika Forsberg
ulrika.forsberg@advokatsamfundet.se

Registratorer

Lena Weidling
lena.weidling@advokatsamfundet.se

Webbredaktörer

Jur. kand. Magnus Andersson
magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Ulrika Brandberg
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se

Sekreterare

Marianne Bessouda
marianne.bessouda@advokatsamfundet.se

Heléne Dahlqvist
helene.dahlqvist@advokatsamfundet.se 

Ingrid Lindgren
ingrid.lindgren@advokatsamfundet.se

Eva Printzsköld
eva.printzskold@advokatsamfundet.se

Annica Tofte
annica.tofte@advokatsamfundet.se

Teknik- och fastighetsservice

Stefan Westlund
stefan.westlund@advokatsamfundet.se

Per Lindström
per.lindstrom@advokatsamfundet.se

Receptionist

Christina Olsson
christina.olsson@advokatsamfundet.se

Lokalvårdare

Anna Kluczynska

Generalsekreterare

Advokat Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Assistent

Charlott Vahlberg
charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se

Chefsjurist

Ragnar Palmkvist
ragnar.palmkvist@advokatsamfundet.se

Biträdande chefsjurist

Maria Billing
maria.billing@advokatsamfundet.se

Avdelningschef

Jur. kand. Mats Hildeby
mats.hildeby@advokatsamfundet.se

Handläggare

Jur. kand. Emilia Ekberg Lindström
emilia.ekberglindstrom@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Hannes Magnergård
hannes.magnergard@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Emma Persson
emma.persson@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Katarina Rosén
katarina.rosen@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Linda Tell
linda.tell@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Jonas Hultgren (tf.)
jonas.hultgren@advokatsamfundet.se

Lars-Gunnar Nilsson
lars-gunnar.nilsson@advokatsamfundet.se

Ekonomiassistenter

Marie Edlund
marie.edlund@advokatsamfundet.se

Annika Frank
annika.frank@advokatsamfundet.se

Utbildningsansvarig

Jonas Olbe
jonas.olbe@advokatsamfundet.se

Kursadministratör

Birgitta V. Reitz
birgitta.reitz@advokatsamfundet.se

Tidskriften Advokaten

Chefredaktör Tom Knutson
tom.knutson@advokatsamfundet.se

Journalist Ulrika Brandberg
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se

Stiftelsen Juridiska Biblioteket 

i Stockholm

Bibliotekarie Bitte Wölkert
bitte.wolkert@advokatsamfundet.se

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
Webbadress www.advokatsamfundet.se




