
       Sveriges advokatsamfund

       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

Sveriges advokatsamfund 
Verksamhetsberättelse 2006



1

INNEHÅLL

Generalsekreteraren har ordet 2

Sveriges advokatsamfund – en presentation 5

Den offentlige försvararen 100 år 6

Ordföranden har ordet 8

temo-undersökningen 2006 10

Omvärldsundersökning 12

Status och trender 14

Rättshjälp och rättsskydd m.m. 16

advokatsamfundets styrelse 18

Etikkommitténs arbete 20

Vägledande uttalande och arvodesprövning 21

Advokatsamfundet anser 22

Ekonomisk resumé 2006 24

Utbildning 26

Disciplinnämndens ordförande har ordet 27

Disciplinnämnden 28

Internationellt arbete 30

 CCBE 31

 Lagstiftning och regleringar internationellt 33

 ILAC 34

Tidskriften Advokaten 36

Stiftelsen Juridiska Biblioteket 37

Bibliotekets nya webbplats 37

Försäkringar 38

Nätverket Hilda 40

lokalavdelningar 42

Kollegier 46

Förteckning över lagstiftningsärenden 49

Sveriges advokatsamfund och Sveriges Advokaters  52

 Serviceaktiebolag, årsredovisning 

Fonder 61

Advokatsamfundets kansli 63



2

De europeiska advokatsamfunden står inför 
stora utmaningar. De verkar i rättsliga miljöer som 
i vissa avseenden skiljer sig åt. Deras traditioner är 

inte sällan rätt olika. Men det är ännu mer som förenar. De 
grundläggande frågorna är likartade. I de fl esta länder utsätts 
advokatkåren för krav på anpassning och förändring. Det är i 
grunden bra. Det är givetvis viktigt att advokatyrket framstår 
som tidsanpassat och kapabelt att möta nya utmaningar. Det 
måste dock också framhållas att kårens grundläggande upp-
gifter inte får trädas för när. Dessa uppgifter handlar ytterst 
om att bidra till värnet av demokratin och av rättssamhället. 
Advokatkåren har på senare år utsatts för hot som ställer dess 
förmåga att utföra dessa uppgifter i tvivelsmål. 

Advokaters oberoende 
och självreglering

Sveriges advokatsamfund vilar på två ben, ett med offent-
ligrättsliga uppgifter och ett med yrkesinriktade uppgifter. 
Dessa hänger ihop. Sveriges advokatsamfund skiljer sig i 
detta avseende från många andra advokatorganisationer. Ad-
vokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken, som hänvisar 
till våra etiska regler om god advokatsed. Dessa fastställer 
advokaterna själva, utan inblandning från annan. Vi har 
utvecklat dessa regler genom självreglering. Det är en viktig 
princip. Den innebär att det är advokatkåren själv som tilläm-
par och utvecklar normsystemet. I många av våra europeiska 
grannländer är det inte så. Där har staten av olika skäl tagit 
initiativ med syfte att inskränka advokatsamfundens självreg-
lering och oberoende. De bakomliggande skälen är i huvudsak 
två; ambitionen att öka konkurrensen på de marknader där 
begränsningar och omfattande monopol förelegat samt det 
s.k. konsumentintresset. Staternas inblandning i advokaternas 
yrkesregler har eller kommer i grunden att påverka advoka-
terna i viktiga länder som Storbritannien, Frankrike, Irland, 
Nordirland, Nederländerna, Polen och Danmark. Några av 
dessa är mycket stora jurisdiktioner med många advokater. I 
en globaliserad värld och med en kraftfull europeisk integra-
tion kommer utvecklingen i de länderna givetvis få återverk-
ningar också i andra länder, däribland Sverige. 

EU:s mål är att öka konkurrensen och öppna upp mark-
nader. Detta har lett till att EU-kommissionen tagit krafttag 
avseende tjänstesektorn i allmänhet och advokatyrket i 
synnerhet. I Europa har den juridiska tjänstemarknaden av 
tradition i det närmaste varit helt förbehållen advokater. 
Dessa har varit hårt reglerade men samtidigt åtnjutit om-
fattande monopol. I vårt land har yrkesbetingelserna varit 

Generalsekreteraren har ordet

Utmaningar för Advokatsamfundet 
och dess ledamöter – aktuella frågor

annorlunda. Svenska advokater har inte haft något monopol 
på att få utföra juridiska tjänster och det har heller inte varit 
ett krav att anlita advokat i juridiska angelägenheter. Vi har, 
utanför det taxebundna området, inga fasta tariffer. Vi har en 
effektiv tillsyn över våra medlemmar. Vi har ett väl utvecklat 
system med etiska regler och ett transparent och väl fung-
erande disciplinförfarande med tre offentliga representanter. 
Därför har vi i konkurrenshänseende i allt väsentligt varit 
förskonade från statliga ingrepp.

Ökad europeisk regleringsiver
I länder där advokaterna haft monopolställning eller där 
man haft en inadekvat tillsyn, är yrkets utövare på väg att få 
betala ett högt pris. Det priset är en relativt omfattande statlig 
reglering. Men tyvärr kan priset bli högt inte bara för advo-
katerna i dessa länder. Regleringsivern smittar. Den riskerar 
att påverka också oss andra. EU:s klåfi ngrighet när det gäller 
lagstiftning är ingen nyhet. Normgivningens mål är att leda 
till förenkling i syfte att riva barriärer inom tjänstesektorn.  I 
viktiga avseenden har emellertid utvecklingen i stället blivit 
den motsatta; omfattande krångel och byråkrati. I syfte att 
öppna upp den enorma tjänstemarknad som EU utgör krävs 
förvisso harmonisering av regelverk också för advokater. Har-
monisering är givetvis av godo för att uppnå effektivitet, lika 
konkurrensvillkor och förutsebarhet. Men risken är att man 
samtidigt äventyrar reglernas kvalitet och yrkets kärnvärden.  

Man riskerar att den svagaste länken får bilda standard.
Tjänstedirektivet och penningtvättdirektivet är båda exem-

pel på att EU som normgivare inte förmått visa lyhördhet för 
de särskilda principer som advokatyrket grundas på. Vi som 
ser denna utveckling som högst betänklig måste noggrant be-
vaka utvecklingen och med kraft göra vår röst hörd när så är 
påkallat. För att Sveriges röst skall bli hörd måste vi samverka 
med dem som på europeisk nivå för Sveriges talan eller som i 
övrigt delar vår hållning och våra strävanden. 

Tjänstedirektivet som antogs förra året skall vara imple-
menterat om tre år i alla medlemsländer. Advokater är inte 
generellt undantagna från direktivet, men omfattas bara till 
den del de s.k. sektorsdirektiven – dvs. Servicedirektivet från 
1977,  Etableringsdirektivet från 1998, liksom direktivet om 
Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifi kationer från 2005 
–  inte är tillämpliga. Det betyder för svenska advokaters del i 
huvudsak att en prisupplysningsregel införs innebärande skyl-
dighet för advokaten att ange principerna för sin debitering. 
För Advokatsamfundets del kan kommande regelimplemente-
ring även komma att innebära vissa omfattande administrativa 
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åtaganden. En fråga som ännu är oklar är den huruvida externt 
ägande i advokatbolag måste tillåtas.

Advokaters rapporteringsplikt
Inte bara konkurrens- och konsumentintressen har fått bety-
dande genomslag i lagstiftningen och andra regler. Kampen 
mot terrorismen har, som alla vet, fått en förödande inverkan 
både på rättsstatliga och advokatetiska grundprinciper. Vad 
angår begrepp som oberoende, lojalitet och sekretess har 
penningtvättlagstiftningen inneburit fl agranta ingrepp på fun-
damentala yrkesvärden. Dessa ingrepp har tillkommit utan 
föregående analys av behov, effektivitet och proportionalitet. 
Vi står nu inför effekterna av det andra penningtvättdirekti-
vet samtidigt som ett tredje penningtvättdirektiv också skall 
genomföras.  Detta innebär i korthet att, i tillägg till den rap-
porteringsskyldighet som redan åligger advokater genom det 
andra direktivet, en utvidgad skyldighet att göra due diligence 
av klienten införs. Advokaten får inte heller upplysa klienten 
om att advokaten rapporterat klienten till fi nanspolisen för 
misstanke om brott (den s.k. 24-timmarsfristen tas bort). Det 
förtjänar att understrykas att det enligt våra etiska regler är 
förbjudet att fortsättningsvis representera klienten efter det 
att advokaten tvingats rapportera denne. I stället inträder då 

en skyldighet att omgående avträda uppdraget. 
Det tredje penningtvättdirektivet, som för övrigt skall 

vara genomfört så snart som den 15 december 2007, byg-
ger i huvudsak på 40 rekommendationer utfärdade av FATF 
(Financial Action Task Force). Detta organ, som saknar all 
parlamentarisk kontroll, har tillskapats av ett antal reger-
ingar. Symptomatiskt är att de amerikanska advokaterna är 
undantagna från denna normgivning, trots att det är USA 
som har varit drivande i denna process.  

Flera europeiska advokatsamfund har, föga överraskande, 
utmanat den aktuella lagstiftningen. De franska advokat-
samfunden har väckt talan i Frankrikes författningsdomstol, 
Conseil d`Etat, vilken i sin tur frågat Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter i Strasbourg om lagstiftningen kan an-
ses konventionskonform. En annan fråga är om de tilltänkta 
reglerna är förenliga med den franska konstitutionen. I detta 
mål liksom i ett annat mål vid EG-domstolen i Luxembourg, 
initierat av det belgiska advokatsamfundet, har CCBE in-
tervenerat.  Generaladvokaten har, som det får uppfattas, 
avgivit ett för advokaterna positivt utlåtande. Han fastslår 
att rapporteringsskyldighet inte kan åläggas advokater vid 
biträde i processer eller när advokaten lämnar rådgivning. Då 
återstår bara rapporteringsplikt i samband med transaktioner. 
En sådan avgränsning stämmer för övrigt med hur det andra 
penningtvättdirektivet implementerats i Sverige. 

Rättssäkerhet i lagstiftning 
och rättstillämpning

Ytterligare exempel på EU-lagstiftning som likaså innefat-
tar ett allvarligt ingrepp i advokatsekretessen utgör det s.k. 
Datalagringsdirektivet. I Sverige är vi dessutom i färd med 
att ge regeringen en alldeles privat underrättelsetjänst som 
kan avlyssna allt utan oberoende förhandskontroll, parla-
mentarisk efterkontroll eller några rättsmedel. De alltmer 
repressiva och ingripande lagförslagen alltifrån utökade 
hemliga tvångsmedel till preventiv avlyssning, har dessvärre 
kommit att bli regel och inte undantag. Ingreppen bildar 
ett allt tydligare mönster. Staterna går mot att inskränka 
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medborgarnas fri- och rättigheter.  Små steg i denna riktning 
tas hela tiden. Systemöverblick och proportionalitetshänsyn 
brister i allmänhet. Vad som är tekniskt möjligt blir också 
lämpligt. Man undviker att på rimligt avstånd betrakta hela 
samhällsbygget. Kritik uppfattas ofta som missriktad och 
”vildsint”. När advokatkåren är kritisk ställs frågan om inte 
landets advokater vill bidra till kampen mot terrorism och 
andra hot mot samhället.

Advokater har en särskild plikt att värna om rättstaten 
och bevaka rättssäkerhets- och integritetsintressen. I en 
rättsstat åtnjuter den enskilde skydd mot statens maktutöv-
ning genom missbruk av rättsordningen. Det fi nns anled-
ning att vara särskilt uppmärksam när redskap och friheter 
överlåts på den verkställande makten. Sveriges advokater 
har här en viktig väktaruppgift. Det är vår plikt att fästa 
medborgarnas uppmärksamhet på hotande inskränkningar 
av den personliga friheten och integriteten. Den uppgiften 
kommer Advokatsamfundet förhoppningsvis aldrig att 
överge.

I Sverige har en tidigare aldrig skådad debatt pågått om 
rättssäkerheten i brottmålsprocessen. Det är osäkert om de 
i och för sig mycket angelägna frågor som H G Axberger 
berört i sin uppmärksammade rapport är upphovet, eller om 
det är de former i vilka Justitiekanslern valt att föra debatten 
som gjort debatten så egenartad. Alldeles oberoende av vad 
skälet är, fi nns det mycket som kan bli bättre i den svenska 
brottmålsprocessen. Det råder en betydande obalans mel-
lan processens aktörer. Rätten till försvarare ifrågasätts. 
Ett övergivande av oskuldspresumtionen propageras från 
vissa, som borde veta bättre. 

JK:s systematiska angrepp på tingsrätternas arvodespröv-
ningar inger också betänkligheter. Begränsningar i rättshjäl-
pen och timkostnadsnormen samt taxesystem påverkar i 
grunden rätten till en rättvis rättegång.  Här tillåts föregivna 
statsfi nansiella skäl få ett alltför stort genomslag. Jag vägrar 
för min del att acceptera att den enskildes möjlighet till en 
rättvis rättegång tillåts bli en budgetfråga. Det måste av en 
frihetlig regering krävas att Sverige inte bara skall vara en 
välfärdsstat i materiell mening. Det måste också krävas att 
Sverige, genom ett säkerställande av enskildas rättssäkerhet, 
också i praktiken är en rättsstat och att vi är beredda att 
betala det monetära priset för det. 

Advokatyrket i framtiden
Advokatyrket har genomgått stora förändringar på relativt 
sett kort tid. Från att advokater bedrev verksamhet i små 
byråer har utvecklingen lett fram till dagens mycket stora 
byråer med över 350 jurister. Fortfarande är dock ettusen 

av de ettusensexhundra advokatbyråerna enmansbyråer. 
Samtidigt sysselsätter de två största byråerna 25 procent 
av de biträdande juristerna. Dessa siffror åskådliggör en 
utveckling med möjlig intressedivergens. Om vi vill undvika 
en sådan utveckling och om vi vill bevara ett gemensamt 
samfund, krävs förståelse och respekt för de skilda beting-
elser under vilka olika advokater verkar.  Dessa skillnader 
får naturligen återverkningar på synen på advokatrollen 
och det regelverk som styr yrket. Bevarandet av advokatrol-
len och en professionell yrkesidentitet ställer höga krav på 
samverkan och på ömsesidig förståelse och respekt för de 
olika problem som uppträder i olika miljöer. Inom CCBE 
har man nyligen inrättat en särskild kommitté med uppgift 
att ansvara för de problem advokatbyråer verksamma inom 

olika jurisdiktioner möter.
Den framtida yrkesrollen kommer i hög grad att präglas 

av utvecklingen inom Europa och i den övriga västvärlden. 
Vi kommer att möta nya och högre krav på professionalism 
och effektivitet. Konkurrensen kommer att öka, inte minst 
över gränserna. Detta innebär också ökade krav på rekryte-
ring av unga blivande advokater och på förmågan att kunna 
behålla dem i yrket. Detta blir allt svårare. Rörligheten ökar 
kraftigt, vilket är särskilt tydligt när det gäller kvinnor. Ad-
vokatbyråerna anställer idag 50 procent kvinnliga jurister. 
Även om andelen kvinnliga advokater ökar är den alltjämt 
låg, ca 21 procent. Andelen kvinnliga delägare är endast 16 
procent. Vidare var andelen kvinnliga advokater som begärde 
sitt utträde 40 procent förra året. Detta är dubbelt så mycket 
som andelen manliga advokater. Samtidigt var andelen som 
beviljades inträde 56,5 procent kvinnor. 

Jag är övertygad om att det är nödvändigt att skapa alter-
nativa karriärvägar såväl för de män som för de kvinnor som 
under del av sitt yrkesverksamma liv av olika skäl önskar 
kunna dra ner på höga intjäningskrav och antal arbetade 
timmar. 

Av denna årsberättelse framgår i huvuddrag Advokat-
samfundets verksamhet under året. Vi informerar löpande 
i tidskriften Advokaten och på hemsidan om verksamheten 
och de många olika aktiviteter och projekt som samfundet 
deltar i. Om jag skulle önska mig något inför det år som redan 
påbörjats så är det ett ökat deltagande och engagemang i våra 
aktiviteter. Vi är en liten organisation som behöver starka 
företrädare för ett starkt advokatyrke. Inte minst skulle jag 
gärna se ett ökat samfundsengagemang av de yngre juristerna 
vid advokatbyråerna.  Det är trots allt deras framtid det hela 
mycket handlar om.  

Anne Ramberg
Generalsekreterare

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET



5

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 4 400 ledamöter. Enligt stadgarna för 

Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål 

– att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rättrådig 

och yrkesskicklig advokatkår,

– att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets 

erfarenheter kommer denna till godo, 

– att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen, samt

– att verka för sammanhållning och samförstånd mellan 

advokater.

Advokatsamfundet anlitas i stor 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 skyl-

dig att iaktta god advokatsed. Vad som är god advokatsed 

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 s.k. 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 

Advokatsamfundets styrelse, som består av nio ordinarie 

ledamöter, nio suppleanter, ordförande och vice ordfö-

rande. 

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 

uppemot 50 000 band. Biblioteket är öppet för alla som 

har avlagt examen vid juridiska fakulteter och för juridik-

studerande.

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 skall beviljas. 

Tillsyn
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att iaktta god 

advokatsed. I sin verksamhet är advokaten underkastad 

samfundets och Justitiekanslerns tillsyn. Advokatsamfundets 

kontroll i etiskt hänseende utövas av samfundets disciplin-

nämnd.

Ett disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna uteslut-

ning, varning med straffavgift på maximalt 50 000 kr, varning 

eller erinran.   

Sveriges advokatsamfund 
– en presentation
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År 2006 kunde ett 100-års jubileum noteras för 
den offentlige försvararen. Som alltid framträder 
förstås – när det gäller en sådan lång epok – i in-

ledningsskedet en bild som endast i begränsad omfattning 
påminner om dagens situation. Det som tas som utgångs-
punkt för den offentlige försvararens tideräkning är den lag 
som kom år 1906 om rättegångsbiträde åt häktade i under-
rätterna. En förutsättning var att brottet enligt straffskalan 
kunde leda till minst två års straffarbete. Biträdet förordnades 
av länsstyrelserna. Det fordrades inte att biträdet skulle vara 
advokat, men detta ansågs dock lämpligt.

Först genom rättegångsbalken 1948 kom ett system med 
offentliga försvarare, som till sina huvuddrag påminner om 
dagens. 

Man kan konstatera att många lysande försvararprofi ler 
har framträtt genom decennierna. I tidskriften Advokaten 
nr 9/2006 tecknas några korta porträtt av välkända namn 
från olika perioder (Karl Staaff, Hugo Lindberg, Georg 

Stjernstedt, Ragnar Gottfarb, Curt Blomkvist och Göran 
Luterkort).

Även för de senaste decennierna skulle fl era välförtjänta 
namn kunna nämnas.

Till detta kommer emellertid att det i dag fi nns en bety-
dande bredd av mycket kompetenta advokater som åtar sig 
offentliga försvar. Jag behöver dessbättre inte betygsätta 
mig själv. Jag syftar på de olika kollegor som jag ofta har 
haft förmånen att delta i rättegångar tillsammans med. Det 
är påfallande ofta som The Art of Advocacy når tämligen 
höga höjder.

Även när försvararna i uppmärksammade mål ansätts av 
media är huvudintrycket att de uppträder på ett förtroen-
deingivande sätt. Även om klientlojaliteten och försvarar-
instinkten också skall framgå i dessa sammanhang, är det 
trots allt måhända lämpligt att som ett gott råd påpeka att 
särskilda förberedelser bör avsättas inför detta inslag i för-
svararuppdraget. Det går ofta, om inte alltid, att förutse om 

Den offentlige försvararen 100 år
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ett mål kommer att tilldra sig mediabevakning. Genom att 
på förhand tänka igenom vad som bör och kan sägas – och 
hur det skall formuleras – har man vunnit mycket. 

Med detta skall jag lämna den mera subjektiva sidan om 
hur försvarare som individer och som grupp har kommit att 
framträda under årens lopp och än idag.

Den generella bild som framträder är trots allt att försva-
raren genom dessa 100 år har stärkt sin position. Detta är 
emellertid inte något statiskt tillstånd. Försvararinfl ytandet 
och därmed den misstänktes rättigheter måste ständigt 
bevakas och framhållas. Oupphörligt kommer t.ex. nya 
och utökade tvångsmedel som ändrar på balansen mellan 
polisens och åklagarens befogenheter å ena sidan och den 
enskildes rättigheter – som har att bevakas av försvararen – å 
den andra. Exemplen kan mångfaldigas. Grundinställningen 
”equality of arms” måste alltid vidmakthållas. Detta gäller 
naturligtvis även beträffande resursfrågor.

Samfundet har t.ex. också föreslagit att försvararinträdet 
skall komma tidigare under förundersökningen, liksom att of-
fentlig försvarare skall kunna förordnas i resningsärenden. 

Det senaste årets rättspolitiska diskussion har i mångt och 
mycket präglats av JK:s rapport ”Felaktigt dömda”. Rap-
porten innehåller åtskilliga frågor som är värda en bred och 
livlig debatt. Låt mig i detta sammanhang endast ta upp ett 
ämne från rapporten som – enligt min mening – anknyter 
till försvararrollen.

I rapporten pekas på så kallade utredningsbrister i brott-
målen. Det grundläggande remediet mot utredningsbrister 
är förstås att åtalet skall ogillas. Men när det gäller ansvaret 
för att upptäcka och – eventuellt – åtgärda utredningsbrister 
anser jag att den enda realistiska positionen är att ytterligare 
lyfta fram försvararens roll. 

Bortsett från att fl era invändningar kan göras mot att 
aktivera domaren i detta sammanhang menar jag att upptäck-
andet av utredningsbrister, genom att domaren ”besiktigar” 
förundersökningsprotokollet inte är realistiskt.

De utredningsbrister vi talar om här, som skall leda till 
ett frikännande, kan i komplicerade och svårbedömda mål 
vara mycket väl dolda. Ofta fordras att ett betydande arbete 
läggs ned på saken. Men framför allt krävs att det sker från 
den misstänktes position och inte minst genom det bidrag 
som endast det förtroliga klientsamtalet kan ge. Från detta 
kan kompletterande upplysningar erhållas och alternativa 
hypoteser få en relevant konkretion. Genom denna kontakt 
med den misstänkte – som endast försvararen har – kan 
utredningsbrister blottläggas och lyftas fram. 

Det kan nog stämma att påpekanden från försvararen om 
utredningsbrister ibland – men långt ifrån alltid – kommer 

först vid huvudförhandlingen. Detta beror dock sällan på 
slarv, lättja eller bristande professionalism från försvararens 
sida. En viktig orsak till att åtalet ogillas – precis som skall 
ske i sådana fall – kan vara att utredningen är bristfällig, att 
alternativa hypoteser inte har beaktats eller att målsägan-
deförhör eller andra utredningsåtgärder är illa genomförda 
och inte har behandlat de för målet väsentliga frågorna. 

Nu skall förstås försvararens speciella position beaktas i 
sammanhanget. Om försvararen genom att peka på brister 
i förundersökningen kan undvika ett åtalsbeslut eller en 
fällande dom måste naturligtvis den möjligheten effektivt 
tillvaratas. Den tilltalade och därmed försvararen har emel-
lertid inte någon utredningsbörda. Det ankommer inte på 
försvararen att generellt kvalitetssäkra utredningen. 

Till slut. Vid uppmärksammandet av den offentlige för-
svararen bör inte bara det ansvarsfulla och plikttyngda i 
uppdraget framhållas. För oss som biträder enskilda, utsatta 
för brottsmisstanke eller åtal, är uppdraget sannerligen också 
ett privilegium.

Tomas Nilsson
vice ordförande
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När jag tillträdde som ordförande var det 
min tanke att försöka åstadkomma en översyn av 

vårt etiska regelverk. Ett beslut om detta fattades också 
på fullmäktigemötet 2005, om än efter vissa preludier 
av det märkligare slaget. Nog vare det sagt om detta. 

En av styrelsen tillsatt kommitté sliter nu med frågan, 
och ett första utkast har när detta skrivs presenterats för 
styrelsen och har efter viss bearbetning blivit föremål för 
diskussion i avdelningarna. 

Kommittén kommer förmodligen att lägga fram sin utred-
ning för styrelsen under hösten 2007. Det synes antagligt 
att styrelsen, efter den ytterligare beredning den anser vara 
erforderlig, kommer att lämna sitt förslag till fullmäktige 
2008. 

Det fi nns ingen anledning att här föregripa det kommande 
förslaget i vare sig detaljer eller principfrågor. Däremot kan 
det kanske vara befogat att peka på några grundläggande 
utgångspunkter. 

Den självklara startpunkten är, som jag ser det, advokater-
nas och advokatsamfundets roll i rättsstaten. En god rättsstat 
är något vi behöver i en god västerländsk demokrati. Och det 
hänger ytterst samman med människans svagheter. Männis-
kan är inte alltid god. Vi vet t.ex. att makt korrumperar. 

För en god demokrati är det inte tillräckligt med goda 
demokratiska system. Folkviljan behöver inte stå i överens-
stämmelse med rätten. Detta brukar jag ofta exemplifi era 
med att peka på att folkmord inte kan accepteras ens om 
en majoritet av befolkningen står bakom. 

En god demokrati innehåller balansskapande motvikter. 
System som rymmer granskning och kontroll. 

Mot den bakgrunden är jag en varm förespråkare för en 
senat, med en liten grupp direktvalda ledamöter. En senat 
skulle bland annat ha till uppgift att granska regering och 
riksdag och svara för en verklig konstitutionell kontroll. 
Men det är en annan historia. 

Rättsstatens aktörer har en avgörande betydelse för den 
goda demokratin. Oberoende, kompetenta och fungerande 
domstolar är nödvändiga för upprätthållandet av en god 
rättsordning och en rättens balansering av makten. Men 
domstolar kan inte fungera på ett meningsfullt sätt om det 
inte fi nns advokater. 

När det gäller vårt etiska regelverk är det min uppfattning 
att dessa övergripande sammanhang måste tillmätas stor be-
tydelse. Den viktigaste uppgiften för regelverket är att främja 
kompromisslöst oberoende och klientlojala advokater. Och 
det går inte att komma från, att arketypen för det uppdrag 
som regelverket skall ta sikte på rör rätten mot makten, eller 
– mer konkret – den enskilde mot staten. 

Den helt visst vanligaste uppdragstypen där advokaten 
biträder en enskild mot staten är försvararuppdraget. Just 
försvararuppdraget är därför en bra prövosten för om ett 
regelverk fyller de krav man kan ställa på det. 

Ett sunt och bra regelverk med en ändamålsenlig adminis-
trativ överbyggnad och tydlig yrkesidentitet genom advokat-
titeln är något mycket värdefullt. Det ger en ryggrad för sund 
juridisk verksamhetsutövning. Det är därför ingen tillfällig-
het att många som ägnar sig åt annat än det som jag här har 
kallat kärnuppdrag likväl är ledamöter i samfundet.

Ofta handlar det om rättsvård i olika former. Men längs 
skalan fi nner man naturligtvis att gränsen mellan rättsvård 
och affärsråd är något fl ytande. Och i ytterkanterna av det 
naturliga advokatuppdraget möter konkurrens från andra 
yrkesgrupper. 

Hur skall då det förhållandet att många – ja, säkerligen 
fl ertalet – advokater huvudsakligen ägnar sig åt uppdrag som 
inte kan karaktäriseras som kärnuppdrag tillåtas inverka på 
det nya regelverket? 

En självklarhet för mig är att redan det förhållandet att så 
många advokater ägnar sig åt annat än rena kärnuppdrag 
är ett skäl för stort hänsynstagande, så länge inte grund-
läggande värden äventyras. Men det fi nns fl er, och kanske 
viktigare, skäl för ett sådant synsätt. 

Ett sådant skäl är att de fl esta advokater tar sin yrkesroll 
på stort allvar och medverkar i uppbyggandet av den goda 
rättsstaten även om deras inriktning har drag av affärs-
verksamhet. Och vi behöver många ambassadörer för det 
vi står för. 

Ett annat skäl är att affärsjuridiska uppdrag, som det 
främst handlar om, helt visst hanteras bättre av den som har 
en god advokatfostran. Det kompromisslösa oberoendet och 
klientlojaliteten verkar helt enkelt kvalitetsförbättrande för 
uppdragsutförandet. Att affärsjuridisk verksamhet utövas i 
sunda advokatformer har förmodligen också positiva verk-
ningar när det gäller tilltron till rättssystemet i allmänhet. 

Det är därför viktigt att det nya regelverket innebär 
adekvata anpassningar till hur uppdragssituationen kan 
se ut för dagens advokater. Men sådana anpassningar är 
möjliga endast så långt att advokatyrkets grundvärden – det 
som ytterst har att göra med rättens balansering av makten 
– inte kompromissas. 

Det är en uppfordrande uppgift vi har framför oss. Men 
med en fast kurs förenad med lyhördhet för de olika upp-
gifter som advokatyrket för med sig skall vi säkert ro i land 
vad vi nu har sjösatt.

Stefan Lindskog
Ordförande

Ordföranden har ordet

Anpassning med bibehållna grundvärden
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Temo-undersökningen 2006

Advokatsamfundet har för fjärde gången givit 
Synovate Temo i uppdrag att kartlägga den svenska 
advokatkåren. Undersökningen genomfördes senast 

2003. Nytt för denna gång var att såväl advokater som biträ-
dande jurister bereddes möjlighet att delta i undersökningen. 
Svarsfrekvensen blev cirka 50 procent.

Undersökningen belyser en rad olika frågor. Som exempel 
kan nämnas frågor som berör arbetssituationen, ekonomin, 
utbildning, konkurrens och vissa privata förhållanden. 

Den typiske advokaten
Den typiske svenske advokaten är en 47-årig man som arbetar 
heltid, i huvudsak med affärsjuridik. Han är verksam på en 
enmansbyrå i en storstad och arbetar 1 700 timmar per år. 
Av sin verksamma tid kan han debitera 65 procent. Under 
2005 tjänade han 575 000 kronor, vilket är en ökning från 
den senaste Temo-undersökningen med mer än 100 000 
kronor. Enligt undersökningen är medianinkomsten för en 
biträdande jurist 375 000 kronor.

Verksamhetsinriktning
Affärsjuridik är den klart vanligaste verksamhetsinriktningen. 
Hela 61 procent av advokaterna och 72 procent av de biträ-
dande juristerna ägnar sig åt affärsjuridik.

På andra plats kommer brottmål som sysselsätter 35 pro-
cent av advokaterna följt av familjerätt, som har en andel 
om 23 procent.

Förhållandena för de biträdande juristerna är dock inte 
de samma. Här kommer processer, skiljeförfarande och 
bolagsrätt på andra plats med 28 procent, följt av fast-
ighetsrätt som sysselsätter 24 procent av de biträdande 
juristerna.  

Debitering och omsättning m.m.
Det genomsnittliga priset per timme för en delägare eller 
innehavare är 1 500 kronor per timme. Inom affärsjuridiken 
ligger det genomsnittliga priset på 2 000 kronor per timme, 
medan motsvarande pris uppgår till 1 200 kronor på de 
humanjuridiska byråerna. För en biträdande jurist är det 
genomsnittliga priset per timme 1 300 kronor.

Medelvärdet för fakturerat belopp uppgick till 1 500 000 
kronor.  

Den vanligaste faktureringsrutinen bland advokatbyråerna 
är fakturering efter avslutat uppdrag. Därefter kommer s.k. 
a conto fakturering.

Den genomsnittliga omsättningen för byråer med en inne-
havare uppgick till 1,5 miljoner kronor, medan de affärsjuri-

diska byråerna i genomsnitt omsatte 16,1 miljoner kronor.
Det vanligaste systemet för fördelning av resultat är att 

man delar på samtliga kostnader och behåller eget överskott. 
Därefter följer true partnership följt av ett system med indi-
viduell fördelning av både kostnader och intäkter.

Det fi nns mycket stora inkomstskillnader inom advokatkå-
ren. Sex procent av advokaterna hade en inkomst på över två 
miljoner kronor. Nästan lika stor andel av kåren uppgav att 
de hade en inkomst som understeg 250 000 kr. 
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Arbetstid
Advokaterna arbetade i genomsnitt 1 700 timmar under 
2005. Detta är en ökning med 80 timmar sedan förra 
undersökningen gjordes. Motsvarande siffra för de biträ-
dande juristerna är 1 640 timmar. Klart mest tid läggs på 
affärsjuridik.

Sex av tio advokater uppger att de arbetar under helgerna 
minst en till två gånger per månad.

Viktiga faktorer i arbetet
Hela 80 procent anser att arbetsuppgifterna är den mest 
betydelsefulla faktorn i arbetet. Därefter kommer infl ytande, 
utveckling och lärande. Först därefter kommer lön, förlägg-
ning av arbetstiden och semester.

Undersökningen visar tydliga problem med att kunna 
förena föräldraskap och arbete.

Hälften av de som har besvarat enkäten anser inte att de 
har kunnat vara föräldralediga i den omfattning som de har 
önskat. Hälften av kvinnorna och de biträdande juristerna 
anser dessutom att det är förenat med svårigheter att kom-
binera advokatyrket med att vara småbarnsförälder och 
funderar ofta på att byta yrke.

Var tionde advokatbyrå har utvecklat program eller 
vidtagit särskilda åtgärder för att underlätta föräldraskap. 
De större byråerna har oftare utvecklat särskilda åtgärder. 
Den vanligaste åtgärden är att möjliggöra en fl exibel för-
läggning av arbetstiden. Exempel på andra åtgärder som 
erbjuds är möjlighet att arbeta hemifrån och möjlighet att 
arbeta deltid. 

Anställningar och uppsägningar
Advokatbyråerna fortsätter att växa. Hela 24 procent av 
advokatbyråerna anställde fl er jurister under 2005. Det är 
främst de stora byråerna som rekryterar. Under samma pe-
riod var det 14 procent av byråerna som hade jurister som 
lämnade byrån.

Biträdande jurister överväger i högre utsträckning än ad-
vokater att byta arbete. Bland dem som önskar byta arbete 
vill de fl esta, såväl advokater som biträdande jurister, bli 
bolagsjurister.

Bland dem som vill byta arbete är arbetsförhållandena 
viktigaste orsaken, följt av arbetets innehåll och möjlighet 
att förena arbete med familjeliv.

Merparten av de tillfrågade är positiva till advokatyrkets 
framtid. Mest positiva är de biträdande juristerna. De som 
är verksamma på större byråer är mer positiva till framtiden 
än de som är verksamma på enmansbyråerna.

Fortbildning
Sedan den 1 januari 2004 fi nns ett krav på obligatorisk 
fortbildning för alla advokater. Resultatet av undersökningen 
visar att advokaterna fortbildar sig i en ökad utsträckning 
jämfört med tidigare undersökningar.

Nästan samtliga advokater och biträdande jurister uppger 
att de utbildar sig minst en dag per år. Motsvarande siffra vid 
det förra undersökningstillfället var cirka 85 procent. 

Så stor andel som 85 procent av de tillfrågande advoka-
terna och biträdande juristerna uppgav att de utbildade sig 
mer än de 15 timmar som utbildningskravet föreskriver. 39 
procent uppgav att de ägnade mer än sex dagar per år åt 
fortbildning.

Undersökningen visar att advokater och biträdande jurister 
avsätter lika mycket tid till fortbildning.

IT
Resultatet av Temo-undersökningen 2003 visade på en 
mycket låg IT-mognad hos advokater. Den nu genomförda 
undersökningen visar att informationstekniken har nått 
advokatbyråerna på allvar. 

Av de advokatbyråer som har besvarat enkäten uppger 
hela 96 procent att varje advokat har en egen e-postadress. 
86 procent av byråerna uppger att de kommunicerar med 
sina klienter per e-post. 65 procent av byråerna har ett da-
toriserat klientregister. Hälften av byråerna har en hemsida. 
Bland de byråer som saknar hemsida uppger 23 procent att 
de har för avsikt att skaffa en hemsida inom de kommande 
12 månaderna. Även i detta avseende föreligger det avsevärda 
skillnader mellan advokatbyråerna. Samtliga större affärsju-
ridiska byråerna har alla egna hemsidor.

Advokatsamfundet
Av dem som har besvarat enkäten är 40 procent klart nöjda 
med Advokatsamfundet. Mest nöjda är de yngre advokaterna 
och biträdande juristerna. Knappt 20 procent är missnöjda 
med samfundet.

På samma sätt som tidigare undersökningar har visat 
anser 80 procent att tidskriften Advokaten är bra. Över 
hälften anser också att Advokatsamfundets kursverksam-
het är bra.

I stort sett alla advokater och biträdande jurister har besökt 
Advokatsamfundets hemsida. 60 procent besöker sidan minst 
en gång varje månad. 90 procent anser att webbsidan har 
den information som de efterfrågar.

Den mest besökta funktionen är matrikelsökningen, följt 
av kursinformationen, nyhetsbevakningen och cirkulär. 
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Bakgrund
Advokatsamfundet har genomfört en undersökning om 
omvärldens syn på advokater. De grupper som har till-
frågats är företagsledare, beslutsfattare, allmänheten och 
juriststuderande. I gruppen beslutsfattare ingår bland annat 
domare, åklagare, bolagsjurister, revisorer, ledande tjäns-
temän, politiker, poliser och journalister. Undersökningen 
är en uppföljning av den omvärldsundersökning som Ad-
vokatsamfundet genomförde 1996. Även denna gång är 
det Synovate Temo som har genomfört undersökningen. 
Undersökningen bygger på drygt 1 000 intervjuer, vilka 
genomfördes i maj 2006.

Resultat
Undersökningen visar en positiv och stabil bild jämfört med 
den undersökning som gjordes för tio år sedan. I den nu 
genomförda undersökningen har inga dramatiska skillnader 
framkommit.

Mediernas framställning av advokater
Allmänheten, beslutsfattare och juriststuderande anser att 
advokater i dag framställs mer positivt i media än vad som 
var fallet vid den tidigare undersökningen. Företagsledare är 
dock av motsatt uppfattning.

Påståenden om advokater
I undersökningen fi ck de tillfrågade ta ställning till olika 
påståenden om advokater. Exempel på sådana påståenden 
var; advokater har alltför höga arvoden, advokater är till-
räckligt skickliga i sitt yrke, advokater har hög integritet 
och självständighet, advokater följer goda etiska regler i sitt 
arbete och advokater har gott anseende.

Resultatet av undersökningen visar på små förändringar i 
allmänhetens attityd till advokater jämfört med 1996. Bland 
företagsledarna instämmer nu fl er i påståendena om att advo-
kater har hög integritet och självständighet samt följer goda 
etiska regler jämfört med det tidigare undersökningstillfället. 
Andelen företagsledare som anser att advokater har alltför 
höga arvoden har också ökat. En påtaglig förändring är dock 
att beslutsfattarna mer sällan instämmer i att advokater har 
för höga arvoden. 

Vad arbetar advokater med?
Samtliga tillfrågade grupper anger brottmål som den van-
ligaste verksamhetsinriktningen för advokater. Resultatet 
var detsamma vid undersökningen 1996. Allmänheten och 
beslutsfattarna nämner därefter familjerätt följt av affärsju-

ridik, medan företagsledarna nämner affärsjuridik följt av 
familjerätt. Även i dessa fall är resultaten desamma som vid 
den tidigare undersökningen.

Ställer advokater upp 
helhjärtat för sina klienter?

Beslutsfattare och företagsledare anser i ökad utsträckning 
i förhållande till den tidigare undersökningen att advokater 
helhjärtat ställer upp för sina klienter. Resultatet är det mot-
satta avseende allmänheten och juriststuderande.

Kontakt med advokat
Merparten av beslutsfattarna och företagsledarna har 
redan kontakt med en advokat. Om beslutsfattarna inte 
har någon etablerad kontakt talar de med någon bekant 
eller letar i telefonkatalogen för att få kontakt med en 
advokat. Företagsledarna talar med en arbetskamrat eller 
bekant. Allmänheten letar i telefonkatalogen eller talar 
med en bekant när de är i behov av hjälp med en juridisk 
frågeställning.

Skillnader mellan advokater och 
andra jurister som lämnar rådgivning

Majoriteten av beslutsfattarna, men även merparten av före-
tagsledarna anser att det fi nns en skillnad mellan advokater 
och andra jurister som lämnar juridisk rådgivning. Allmän-
heten är mer osäker på om det fi nns någon skillnad. Av de 
tillfrågade uppger dock 47 procent att det fi nns skillnader. 

Advokatsamfundet
Advokatsamfundet uppfattas som en stark organisation som 
slår vakt om kvalitén i advokatyrket av samtliga tillfrågade 
grupper. Resultatet av den tidigare undersökningen var 
detsamma. Vid den nu genomförda undersökningen har 
denna uppfattning stärkts ytterligare hos beslutsfattarna. De 
påtalar särskilt värdet med Advokatsamfundets arbete med 
olika rättssäkerhetsfrågor och samfundets disciplinära verk-
samhet. De som studerar juridik idag har dock en minskad 
kännedom om Advokatsamfundet jämfört med den tidigare 
undersökningen.

Intresset för advokatyrket
Intresset för att bli advokat har ökat bland dem som stude-
rar juridik. Advokatyrket är det mest populära yrket bland 
juridikstuderanden. Därefter följer bolagsjurist, domare och 
åklagare. 

Omvärldsundersökning
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 Affärsjuridik               63%
 Brottmål     25%
 Processrätt/skiljeförfarande                 23%
 Fastighetsrätt                 23%
 Familjerätt                22%
 Bolagsrätt                22%
 Allmän praktik             20%
 Obeståndsrätt     15%
 Skadeståndsrätt    14%
 Förmögenhetsrätt         10%
 Internationella uppdrag        9%
 Immaterialrätt        9%
 Asylrätt        9%
 Försäkringsrätt      8%
 Arbetsrätt      8%
 EG-rätt/konkurrensrätt    6%
 Skatterätt   5%
 Förvaltningsrätt 4%
 Övrigt        10%

VILKEN VAR DIN HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSINRIKTNING UNDER 2005?
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Inträdesärenden
Under året slutbehandlade styrelsen 249 ansökningar om 
inträde i samfundet (153 män och 96 kvinnor), jämfört 
med 255 föregående år. Av dessa bifölls 233 (240). Grund 
för avslag var i tre fall att sökanden inte uppfyllde kravet 
på kvalifi kationstid och att skäl till dispens inte bedömdes 
föreligga, i elva fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet och 
i ett fall att sökanden inte uppfyllde de formella kraven.

Ledamöter i advokatsamfundet
31 december 2005 hade Advokatsamfundet 4 341 ledamö-
ter. Under 2006 har antalet ledamöter ökat till 4 427 (3 524 
män och 903 kvinnor), en nettoökning med två procent. Av 
ökningen om 86 ledamöter var 54 män och 32 kvinnor. 

Advokaterna fördelar sig på avdelningarna enligt följande:

Stockholm 2 021 (1 975) +46 

Västra 727 (722) +5 

Södra 692 (675) +17 

Mellersta 362 (352) +10 

Östra 300 (299) +1 

Norra 233 (230) +3 

Utland 92 (88) +4 

Summa 4 427 (4 341) +86 

Antalet advokater fortsätter att öka. Antalet ledamöter har på de 
senaste 20 åren fördubblats, på de senaste tio åren ökat med över 
30 procent och de senaste sex åren ökat med 18 procent. Det är 
i storstadsområdena och inom affärsjuridiken expansionen skett 
och sker alltjämt. Antalet ledamöter vid Stockholmsavdelningen 
har exempelvis under de senaste 20 åren ökat med nära 150 
procent och med nära 50 procent de senaste tio åren.

Biträdande jurister
Antalet biträdande jurister har de senaste sex åren ökat med 
34 procent, från 1 004 vid utgången av 2001 till 1 329 (678 
kvinnor och 651 män) vid utgången av 2006. Nettoökningen av 
biträdande jurister var 2006 117 (99 kvinnor och 18 män). 

De biträdande juristerna fördelar sig på avdelningarna enligt 
följande:

Stockholm 810 (724) +86

Västra 179 (173) +6

Södra 179 (155) +24

Mellersta 48 (48) +0

Östra 27 (32) -5

Norra 39 (38) +1

Utland 47 (42) +5

Summa 1 329 (1 212) +117

Status och trender

EU-advokater
Antalet EU-advokater, alltså advokater auktoriserade inom 
annat EU-land, ökar också. 
1 januari 2007 hade samfundet anslutit 16 EU-advokater, 
tio män och sex kvinnor. På två år har antalet EU-advokater 
ökat från fyra till 16. Ökad internationalisering och strävan 
mot samstämt rättsväsende gör att antalet EU-advokater 
kommer fortsätta öka. 

Kvinnor i yrket
Antalet kvinnor i advokatkåren ökar. Av ledamöterna är 20 
procent kvinnor. Av nettoökningen ledamöter 2006 var 37 
procent kvinnor. Av byråinnehavarna är 22 procent kvinnor. 
Antalet kvinnliga biträdande jurister översteg 2006 för första 
gången antalet manliga biträdande jurister.

Byråstorlek
Av landets 1 575 advokatbyråer var 2006 så många som 1 043 
(66 procent) enmansbyråer, 466 byråer hade mellan två och 
tio jurister och endast åtta byråer hade fl er än 70 jurister.  

Maria Billing, 

chefsjurist och 

huvudstyrelsens 

sekreterare
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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 
1999. Domstolsverket omräknar årligen de olika delposterna 
i timkostnadsnormen med hänsyn till förändringar i kostnads-
nivån inom staten. Resultatet av dessa beräkningen redovisas 
till Advokatsamfundet innan förslaget ges in till regeringen som 
årligen fattar beslut om fastställande av timkostnadsnormen.

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 timkostnadsnormen. 

Uppdraget genomfördes som ett projekt inom Domstols-
verket, i vilket företrädare för Domstolsverket och Advokat-
samfundet har ingått. 

Uppdraget redovisades till Justitiedepartementet den 28 
februari 2006.

Timkostnadsnormen 2007
Domstolsverkets beräkningar ledde fram till att förslaget 
till timkostnadsnorm för 2007 skulle uppgå till 1 055 kr 
exklusive moms. I förhållande till 2006 var detta en höjning 
med 26 kr. Advokatsamfundet anförde att den föreslagna 
höjningen var helt oacceptabel. Ännu mer oacceptabelt 
framstod förslaget med beaktande av att höjningen förra 
året var 19 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. 

En sådan fråga är principen om det fria advokatvalet. Re-

dan processlagberedningen framhöll i början av 1940-talet 
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 humanjuridiken riskerar på sikt 
att urholka denna grundläggande och fundamentala princip 
i vårt rättssamhälle.

Även återväxten bland de biträdande juristerna inom hu-
manjuridiken 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.

Den bristande återväxten inom humanjuridiken är vidare 
en jämställdhetsfråga, då många av de advokater och biträ-
dande jurister som är verksamma inom timkostnadsnormens 
område är kvinnor. 

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

Advokatsamfundet anförde således sammanfattningsvis att 

Rättshjälp och rättsskydd m.m.

RÄTTSVÄSENDETS ANDEL I 
STATSBUDGETEN 2007
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det är ofrånkomligt att regeringen omgående vidtar väsentliga 
förändringar för att komma till rätta med de redovisade pro-
blemen avseende timkostnadsnormen. Samfundet underströk 
att detta är oundgängligt och helt nödvändigt om regeringen 
vill värna om den enskildes rätt.

I regeringsbeslutet avseende timkostnadsnormen 2007 
uttalar regeringen att den har för avsikt att återkomma 
i frågan om uppföljningen av metoden för beräkning av 
timkostnadsnorm.

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. 

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 

Skattefi nansierad rådgivning kostade 1,3 miljarder 2006 

• Brottmål 718 mkr 

• Offentliga biträden 81 mkr 

• Målsägandebiträden 133 mkr 

• Allmän rättshjälp 158 mkr

vidtagna åtgärder måste förbättras. Arbetsredogörelsen måste 
vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. 
Redogörelsen skall vidare innefatta uppgift om tidsåtgången för 
varje åtgärd som inte är rutinmässig. 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 i fl era fall 
anfört att han inte ifrågasätter att advokaten har vidtagit 
de åtgärder som angetts i kostnadsräkningen, men att den 
yrkade tidsåtgången inte är rimlig med beaktande av målets 
art och omfattning.

Under året har JK:s granskning fått kritik såväl av Advo-
katsamfundet som av enskilda ledamöter. Många har påtalat 
bristerna i JK:s och hovrätternas underlag att bedöma advo-
katernas arbetsinsatser. De har anmärkt att förutsättningarna 
att pröva skäligheten i den yrkade ersättningen måste vara 
bättre om man har haft huvudförhandling i målet.

Det kan konstateras att det är av yttersta vikt att tid och 
kraft läggs ned på utformningen av arbetsredogörelsen. 
Detta för att en advokat skall kunna vara säker på att undgå 
nedsättning av yrkat arvode.   

TIMKOSTNADSNORMEN 2007
1 055 kr. exkl. moms

FINANSIERINGEN AV RÄTTSVÄSENDET
(BUDGET 2007, 30 MILJARDER KR)
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Advokatsamfundets styrelse

Advokatsamfundets styrelse består av ord- 
förande, vice ordförande och nio andra ledamöter 

jämte nio suppleanter. Styrelsen sammanträder cirka 
tio gånger per år. Sammanträdena är heldagsmöten. 

Ulf Nordekvist, ledamot
F. 1954. Advokat 1985

Advokatfi rman 
Ulf Nordekvist, Luleå

Per Wigert, ledamot
F. 1941. Advokat 1976

Wigert & Placht
Enköping

Eva Kullman, ledamot
F. 1951. Advokat 1986

Advokatfi rman Glimstedt 
Kalmar

Torgny Wetterberg, ledamot
F. 1961. Advokat 1991

Advokatfi rman Södermark 
Stockholm

Bengt Sagnert, ledamot
F. 1951. Advokat 1987
Advokatfi rman Vinge

Malmö

Jan Lindblad, ledamot
F. 1950. Advokat 1984

Advokatfi rman Luterkort 
Malmö

Jan Save, ledamot
F. 1944. Advokat 1973

Advokatfi rman Hammar 
Uddevalla

Anders Ahlm, ledamot
F. 1956. Advokat 1989

Berglund och Co 
Advokatbyrå, Göteborg

Stefan Lindskog, ordf.
F. 1951. Advokat 1980
Wistrand Advokatbyrå 

Stockholm

Tomas Nilsson, vice ordf.
F. 1951. Advokat 1983

Sju Advokater
Stockholm
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Claes Langenius, suppl.
F. 1962. Advokat 1994

Adv.fi rman Hammarskiöld 
& Co, Stockholm

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

Stockholm

Magnus Wallander, ledam.
F. 1952. Advokat 1982
Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå, Stockholm

Anna Steén, suppl.
F. 1972. Advokat 2001

Advokatbyrån 
Sigeman & Co, Malmö

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

Linköping

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

Umeå

Lena Blixt, suppl.
F. 1960. Advokat 1993

Advokatfi rman 
Ahlbeck & Blixt, Örebro

Ghita Hadding-Wiberg 
suppl. F. 1958. Adv. 1993 
Stockholms Advokatbyrå, 

Stockholm

Catharina Wikloff, suppl.
F. 1952. Advokat 1986

Rosengrens Advokatbyrå
Göteborg

Christer Wahlgren, suppl.
F. 1947. Advokat 1980

Amber Advokater
Halmstad

Björn Palm-Jensen, adj.
F. 1930. Advokat 1961

Lassus & Associés
Paris

Maria Billing

F. 1964.
Chefsjurist och huvud-
styrelsens sekreterare
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Etikkommitténs arbete

I enlighet med Sveriges advokatsamfunds full- 
mäktiges beslut den 3 juni 2005 om en översyn av de 

vägledande reglerna om god advokatsed (VRGA), beslutade 
styrelsen för Advokatsamfundet den 16 juni 2005 att 
uppdra åt en arbetsgrupp att utföra en sådan översyn. Till 
ledamöter i arbetsgruppen utsågs advokaterna Bo G H 
Nilsson, ordförande, Stockholm, Lena Frånstedt Lofalk, 
vice ordförande, Stockholm, Stefan Ruben, vice ordförande, 
Göteborg, Jörgen Durban, Stockholm, Leif Gustafson, 
Stockholm, Hans Hjalmers, Göteborg, Lena Isaksson, 
Umeå, Claes Lundblad, Stockholm samt Hans Wibom, 
Stockholm. Leif Gustafson entledigades på egen begäran i 
februari 2006 och som hans ersättare utsågs advokaten Börje 
Samuelsson, Helsingborg. Stf. chefsjuristen Johan Sangborn 
har efterträtt chefsjuristen Ragnar Palmkvist och har fungerat 
som arbetsgruppens sekreterare sedan september 2006. 
Arbetsgruppen, som bedrivit sitt arbete under namnet Etik-
kommittén, har hittills hållit 11 heldagssammanträden samt 
ett tvådagars internat. 

Kommittén har gått igenom de nuvarande reglerna 
och identifi erat behov av förändringar. Kommittén har 
– förutom inhemskt material – inhämtat och beaktat visst 
material från CCBE, de nordiska länderna samt en rad 

andra europeiska länder och även från USA. Arbetet under 
andra halvan av 2006 och fram till i dag har huvudsakligen 
bestått i att mot bakgrund av inhämtat material utarbeta 
förslag till nya vägledande regler. Kommittén har i samband 
med detta arbete i aktuella avseenden beaktat såväl väg-
ledande uttalanden från Advokatsamfundets styrelse som 
avgöranden från Advokatsamfundets disciplinnämnd. Även 
remissyttranden och andra dokument har legat till grund 
för arbetet. I huvudsak har kommitténs arbete därmed 
kommit att inriktas på reglerna kring försäkringsskyldighet, 
tystnads- och diskretionsplikt, intressekonfl ikter (inklusive 
frågor om samtycke och s.k. byråsmitta), arvodesdebitering, 
samt byråorganisation.

Stora delar av innehållet i det inom kommittén hittills 
utarbetade utkastet till reviderade etiska regler har presen-
terats för och diskuterats med Advokatsamfundets styrelse. 
Genom hearings i anslutning till avdelningarnas årsmöten 
nu under våren, har samfundets övriga ledamöter fått 
tillfälle att lämna synpunkter och diskutera kommitténs 
föreliggande utkast. Sedan kommittén ytterligare bearbe-
tat det föreliggande utkastet till etiska regler, kommer ett 
förslag att läggas fram för Advokatsamfundets styrelse 
under hösten 2007.   

Claes Lundblad, Lena Frånstedt Lofalk, Hans Wibom, Lena Isaksson, Johan Sangborn och Bo G H Nilsson
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Vägledande uttalande
Styrelsen har under året antagit ett vägledande uttalande 
angående jäv i mål enligt LVU.

Med hänvisning till samfundsstyrelsens vägledande ut-
talande 13 december 2001 (se nedan) har frågan väckts om 
en advokat i ett mål angående åtgärd enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan 
företräda två vårdnadshavare för den unge.

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sam-
manträde den 8 juni 2006 antagit följande vägledande 
uttalande.

Reglerna om intressekonfl ikt återfi nns i 13–15 §§ Vägle-
dande regler om god advokatsed. Uppdrag som biträde enligt 
LVU omfattas av samma regler rörande intressekonfl ikt som 
advokatens övriga verksamhet. Liksom i andra sammanhang 
saknar den omständigheten att part samtyckt till ett förord-
nande betydelse för frågan om advokaten kan åta sig eller 
fullgöra ett uppdrag.

Under förutsättning att vårdnadshavarna inte har mot-
stridiga intressen hindrar inget att en advokat i ett ärende 
enligt LVU företräder bägge vårdnadshavarna. Frågan är 
dock vilken prövning som advokaten skall göra vid en för-
frågan om att åta sig ett sådant uppdrag. Till skillnad från 
brottmål med fl era misstänkta för inblandning i samma 
gärning eller för gärningar med samband med varandra 
är situationen i mål av detta slag inte typiskt sett sådan 
att intressekonfl ikt kan antas föreligga eller uppstå mellan 
vårdnadshavarna. Men i vissa situationer, särskilt när de 
omständigheter som aktualiserat ingripandet hänför sig 
till endast den ene vårdnadshavaren, måste risken för att 
en intressekonfl ikt föreligger eller kan komma att uppstå 
under målets handläggning vara så stor att advokaten 
endast i undantagsfall kan åta sig uppdraget för bägge 
vårdnadshavarna. Ställningstagandet skall omfatta alla 
advokater verksamma vid advokatbyrån eller i gemensam 
kontorsorganisation.

Om en advokat företräder bägge vårdnadshavarna och 
en intressekonfl ikt under målets handläggning uppstår dem 
emellan måste advokaten frånträda uppdraget för dem bägge. 
I en sådan situation är också andra vid samma advokatbyrå 
eller i gemensam kontorsorganisation verksamma jurister 
förhindrade att överta något av uppdragen.

Bilaga till vägledande uttalande

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt samman-
träde den 13 december 2001 antagit följande vägledande 
uttalande.

Fråga har uppkommit om det är förenligt med god ad-

vokatsed att advokater verksamma vid samma byrå eller i 
gemensam kontorsorganisation uppträder som försvarare 
för mer än en misstänkt i samma mål.

Reglerna om intressekonfl ikt återfi nns i 13–15 §§ Väg-
ledande regler om god advokatsed. När det gäller uppdrag 
som försvarare, privat eller offentlig, gäller samma regler 
rörande intressekonfl ikt som i advokatens verksamhet i 
övrigt. Ett samtycke från klienten liksom den omständighe-
ten att den misstänkte begärt advokaten i fråga är i princip 
utan betydelse för frågan om advokaten kan åta sig eller 
fullgöra ett uppdrag. Inte heller den misstänktes inställning 
i ansvarsfrågan, om denne erkänner eller förnekar brott, har 
någon självständig betydelse för bedömningen av om intres-
sekonfl ikt föreligger.

Det ligger i brottmålets och därmed försvararuppdragets 
natur att motsättningar och andra intressekonfl ikter mellan 
olika misstänkta kan uppkomna under uppdragets fullgöran-
de. Parter och vittnen kan komma att ändra tidigare lämnade 
uppgifter, erkännanden tas tillbaka o.s.v. Även förhållanden 
relevanta för bestämmande av straffvärde och påföljd kan 
grunda intressekonfl ikt mellan de tilltalade.

Vid mottagandet av ett försvararuppdrag skall advokaten 
på samma sätt som vid andra uppdrag pröva frågan om en 
eventuell intressekonfl ikt. Endast om det med hänsyn till vad 
som är känt när uppdraget erbjuds är uppenbart att det inte 
föreligger eller kan tänkas uppkomma en intressekonfl ikt 
får advokaten åta sig uppdraget. Ställningstagandet skall 
omfatta alla advokater verksamma vid advokatbyrån eller i 
gemensam kontorsorganisation.

När det gäller privata försvarare kan det vidare inte komma 
i fråga att en tilltalad svarar för ersättningen till advokat, 
som försvarar annan tilltalad i samma mål.

Arvodesprövning
Inom samfundet fi nns sex fasta skiljenämnder, som utses 
av styrelsen. Skiljenämnderna består av tre ledamöter och 
biträds av en sekreterare. Skiljenämnderna prövar på begä-
ran skäligheten av det arvode och de kostnader en advokat 
påfört klienten. En advokat är i vissa fall (se nedan) skyl-
dig att underkasta sig sådan prövning om klienten begär 
detta inom ett år efter det att sluträkning avgetts. Under 
2006 slutbehandlades 20 (29) ärenden. Fordrat belopp 
fastställdes i 11 (13) fall och nedsattes i 9 (10) fall. Ett 
ärende avvisades.

Bestämmelsen om skyldighet för advokat att på begäran 
ingå skiljeavtal har upphävts. Den skall dock fortfarande 
tillämpas på uppdrag som påbörjades före den 1 januari 
2002.  

Vägledande uttalande och arvodesprövning
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Advokatsamfundet besvarar årligen omkring ett-
hundra remisser i lagstiftningsärenden. Här återges ett 

axplock av de yttranden som avgavs under 2006. Samtliga 
remissvar fi nns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida, 
www.advokatsamfundet.se, under rubriken Advokatsam-
fundet tycker.

Fastställande av konkurrensskadeavgift
I ett utkast till lagrådsremiss föreslogs ändringar i konkur-
renslagen. 

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget och instämde i att 
särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar bör motverkas 
kraftfullt. Samfundet framhöll dock att det inte förelåg något 
behov av de föreslagna lagstiftningsåtgärderna. Vidare påta-
lade samfundet allvarliga brister i analysen av så väl förslagen 
som avseende gällande rätt. Det framgick inte heller hur 
förslaget skulle medföra någon egentlig skillnad mot i dag. 
Enligt samfundets mening ger lagstiftningen och förarbetena 
redan i dag ett fullt tillräckligt underlag för utdömande av 
höga sanktionsavgifter, när väl särskilt allvarliga konkur-
rensbegränsningar kan styrkas.

Kvalificerad skyddsidentitet
I ett utkast till lagrådsremiss föreslogs en lag om kvalifi cerade 
skyddsidentiteter för tjänstemän inom polisen och försvars-
underrättelseverksamheten. Förslaget innebar att en tjänste-
man skall kunna tilldelas en kvalifi cerad skyddsidentitet som 
består av andra personuppgifter än de verkliga.

Samfundet påtalade principiella betänkligheter mot den 
lagstiftning som föreslogs, men uttryckte att föreslagna 
personkategorier inom polis och försvarsunderrättelseverk-
samhet kan ha behov av kvalifi cerad skyddsidentitet för att 
kunna fullgöra särskilt skyddsvärd verksamhet och då inte 
utsättas för allvarlig fara. Samfundet tillstyrkte att förutsätt-
ningarna för tilldelandet av kvalifi cerade skyddsidentiteter 
skall regleras i lag. 

För användning av kvalifi cerade skyddsidentiteter inom 
brottsbekämpningen bör dock som ett oeftergivligt krav gälla 
att det i lagen preciseras vilken slags brottslighet som kan 
komma ifråga. Samfundet påtalade vidare att den föreslagna 
beslutsordningen inte var godtagbar och att den närmare 
utformningen av beslutsmyndigheten, dess sammansättning 
och formerna för dess arbete borde regleras i lag och inte i 
förordning. Vidare underströk samfundet att det är av yt-
tersta vikt att regleringen om kvalifi cerade skyddsidentiteter 
är rättssäker och därmed åtnjuter medborgarnas förtroende. 
Detta ansåg samfundet inte att den föreslagna ordningen 
uppfyllde. 

Anmälan och utredning av sexualbrott
I Sexualbrottsutredningens promemoria Anmälan och utred-
ning av sexualbrott har bl.a. förslag lämnats på strategier och 
åtgärder som skall öka benägenheten att anmäla sexuella 
övergrepp och minska påfrestningarna för målsäganden i 
rättsprocessen med bibehållna krav på rättssäkerhet. 

Advokatsamfundet har inte anfört några avgörande in-
vändningar mot förslaget att det införs en möjlighet till rätts-
lig rådgivning. Samfundet har dock ifrågasatt begränsningen 
att enbart advokat skall kunna förordnas. Samfundet har 
avstyrkt att det skall införas särskilda tidsgränser beträffande 
förundersökning och tid för huvudförhandling. 

Några aktiebolagsrättsliga frågor
I promemorian Några aktiebolagsrättsliga frågor lämnas 
bland annat förslag på att ta bort särregleringen för ansvar 
i advokataktiebolag enligt 1 kap. 3 § andra stycket aktie-
bolagslagen. 

Advokatsamfundet har tillstyrkt förslaget att avskaffa 
ansvarsgenombrottsregeln för advokataktiebolag.

Schengens informationssystem (sis ii)
Advokatsamfundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter 
på utkastet till proposition avseende godkännande av rådets 
beslut om inrättande, drift och användning av andra genera-
tionen av Schengens informationssystem (sis ii).

Advokatsamfundet har påtalat att förslagen sammantaget 
innebär betydande förändringar och utökningar av Schengens 
informationssystem. Trots detta uppvisar utkastet till pro-
position betydande brister i analysen avseende behovet av 
det utökade systemet. Samma brist föreligger även avseende 
analysen angående effektiviteten av förslagen. Huruvida för-
slagen är lämpligt avvägda och rimliga ur rättssäkerhetssyn-
punkt kan därför enligt samfundets mening inte bedömas.  

Könsfördelning i bolagsstyrelser
Advokatsamfundet har beretts tillfället att avge yttrande över 
departementspromemorian Könsfördelning i bolagsstyrelser 
(Ds 2006:11).

Advokatsamfundet har avstyrkt förslagen, då förslagen 
innebär ett betydande ingrepp i  aktieägarnas frihet att utse 
styrelseledamöter. Det är därmed fråga om ett ingrepp i 
näringslivet. Ingrepp i näringslivet kan vara motiverade om 
det föreligger ett konkret skyddsintresse, t.ex. intresset av 
skydd för anställda, miljön, konsumenter, fordringsägare och 
minoritetsaktieägare. Förslagen tillgodoser emellertid inte 
något sådant konkret skyddsintresse. Förslagen innebär att 
vissa personer på grund av sitt kön kommer att utestängas 

Advokatsamfundet anser...
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från aktiebolagsstyrelser. Det är en principiellt betänklig 
reglering. Det är också osäkert i vad mån den positiva effekt 
som förslagen syftar till, i praktiken kommer att uppnås med 
det föreslagna ingreppet.

De fördelar som kan antas kunna uppnås med förslagen, 
uppväger inte nackdelarna. 

Utvidgat förverkande
Advokatsamfundet har beretts möjlighet att avge yttrande 
över departementspromemorian Utvidgat förverkande m.m. 
(Ds 2006:17).

Advokatsamfundet har avstyrkt förslaget att införa ett 
förfarande med utvidgat förverkande genom införande av 
regler om förverkande av egendom som inte kan hänföras 
till ett visst konkret brott. Kravet på effektiv brottsbekämp-
ning måste alltid vägas mot den enskildes rättssäkerhet. 
Genomförandet av en reform som innebär att ingripande 
rättsverkningar knyts till icke konkretiserade gärningar och 
då åklagaren erhåller avsevärda lättnader i sin bevisbörda 
är enligt samfundet ägnat att inge starka betänkligheter. 
Advokatsamfundet har därför påtalat att en så begränsad 
implementering som möjligt av direktivet bör eftersträvas.

Ny associationsrätt 
för försäkringsföretag

I Advokatsamfundets yttrande över slutbetänkandet Ny 
associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) har 
samfundet påtalat att det framstår som ändamålsenligt att 
reglera försäkringsföretag genom samma regelverk som gäller 
för de fl esta övriga betydelsefulla associationsformer, med un-
dantag för de punkter där försäkringsrörelsens särart gör det 
motiverat med en särreglering. Det synes även vara motiverat 
att samma regler för försäkringsrörelsen, kapitalkrav m.m. 

gäller oavsett vilken associationsform som används. Enligt 
samfundets uppfattning framstår förslaget väl ägnat att ligga 
till grund för lagstiftning. Vissa särskilda kommentarer till 
de materiella reglerna har dock framförts.

Bidragsbrott
I yttrande över betänkandet Bidragsbrott (SOU 2006:48) 
har Advokatsamfundet påtalat att förfarandena som för-
slagen tar sikte på redan i mycket stor utsträckning är kri-
minaliserade som bedrägeri. Förslagen innebär emellertid 
nykriminalisering på två sätt; dels genom att straffrättsligt 
ansvar kan uppkomma också vid underlåtenhet, dels genom 
att straffrättsligt ansvar kan uppkomma redan genom grov 
vårdslöshet. Enligt Advokatsamfundet är kärnfrågan i ut-
redningen om den föreslagna nykriminaliseringen behövs. 
De föreslagna reglerna medför enligt samfundet endast en 
begränsad utvidgning av det område som är kriminaliserat, 
men kan ändå uppfattas som att myndigheterna på ett oberät-
tigat sätt gynnas med särskilt skydd framför privaträttsliga 
subjekt. Särbehandling i rättssystemet måste alltid övervägas 
mycket noga. Utredningen har dessutom bedömt att effek-
terna av förslaget kan bli begränsad. Även detta förhållande 
ger anledning att ifrågasätta det lämpliga i ett införande av 
de föreslagna reglerna. Mot bland annat denna bakgrund 
har Advokatsamfundet avstyrkt förslaget.

MiFID
Ett nytt direktiv om marknader för fi nansiella instrument 
(MiFID) trädde i kraft i april 2004. Under våren 2006 har 
EU-länderna slutförhandlat om detaljregler som kompletterar 
direktivets bestämmelser. En utredning har lämnat förslag på 
hur reglerna ska införas i svensk lag. Advokatsamfundet har 
lämnat omfattande synpunkter på förslaget.  

Vid en ceremoni på Stockholms 

slott mottog Advokatsamfundets 

generalsekreterare Anne Ramberg 

den 31 januari H. M. Konungens 

medalj i 12:e storleken i högblått 

band. Anne Ramberg fi ck medaljen 

för ”framträdande insatser för 

svenskt rättsväsende”. 

H. M. Konungens medalj utdelas till 

svenska och utländska medborgare 

för särskilda förtjänster
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Ekonomisk resumé 2006

Kostnadseffektivitet
Att med en så liten och kostnadseffektiv organisation som 
möjligt utföra Advokatsamfundets uppdrag är en stor ut-
maning. Antalet ledamöter i samfundet likväl som antalet 
biträdande jurister ökar kontinuerligt samtidigt som jurister 
i allt högre grad tenderar att röra sig friare och snabbare 
mellan advokatskrået och andra karriärer som t.ex. bolags-
juridiken. Detta ställer stora krav på kansliets personal och 
dess administrativa kompetens. 

De senaste åren har stora satsningar gjorts på kansliets 
IT-strategi i syfte att rationellt kunna hjälpa och adminis-
trera samfundets ledamöter och jurister. Antalet personer på 
samfundets kansli har tack vare IT-satsningarna och effek-
tiviserade rutiner kunnat hållas på en i stort sett oförändrad 
nivå de senaste fem åren. 

2006 i sammanfattning
Omsättningen i Advokatsamfundet-koncernen, alltså sam-
fundet och servicebolaget var 2006 93 999 tkr, en ökning 
med 7 422 tkr eller 8,6% jämfört med 2005. Främst beror 
ökningen på höjningen av serviceersättningen som i sin tur 
berodde på att premien för de obligatoriska försäkringarna 
höjdes motsvarande mycket. Advokatsamfundet erhöll också 
ett bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond 
om 3 mkr.

Kostnaderna, exklusive fi nansiella poster och avskriv-
ningar, uppgick 2006 i koncernen till 89 479 tkr, en ökning 
med 6 771 tkr eller 8,2% jämfört med 2005, till största delen 
beroende på ovan nämnda orsaker.

För 2006 utgjorde Advokatsamfundets och servicebo-
lagets årsavgifter och serviceersättningar 80,2% (82,0%) 
av de totala. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 13,9% 
(14,6%) och intäkter från tidskriften Advokaten utgjorde 
2,0% (2,4%). Av kostnaderna uppgick försäkringskostnader 
till 50,8% (51,6%) av de totala. Personalkostnader uppgick 
till 20,3% (22,6%). Föregående års siffror är angivna inom 
parentes.

INTÄKTERNAS FÖRDELNING 2006

KOSTNADERNAS FÖRDELNING 2006

Projekt
Bidraget om 3 mkr från Gustaf och Calla Sandströms Minnes-
fond möjliggjorde ett antal för advokatkåren och biträdande 
jurister intressanta projekt. Förutom en omfångsmässig och 
kvalitativ höjning av tidskriften Advokaten utvecklades och 
presenterades en helt ny hemsida för samfundet. Den nya 
hemsidan, som också kompletterats med egna hemsidor 
för tidskriften och biblioteket, innehåller väsentligt mycket 
mer sökbar information för såväl jurister som allmänheten, 
presenterad på ett trevligt och överskådligt sätt. Samfundet 
genomförde genom Synovate Temo, två omvärldsundersök-
ningar relaterade till advokatens arbetssituation. Juridiska 
biblioteket erhöll medel att uppgradera sina sökfunktioner 
samt utveckla en ny webb-databas för möjlighet till elektro-
niska boklån. Vidare genomfördes ett antal utbildningspro-
jekt för samfundets ledamöter och jurister.

Avgiftsutveckling
Årsavgift och serviceersättning, exklusive moms, har ökat 
från 4 600 till 14 900 kronor under perioden 1987-2006. 
Avgiftsökningen förklaras av försäkringskostnaderna. Dessa 
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har under samma period ökat från 845 till 9 200 kronor.
Årsavgiften till Sveriges advokatsamfund 3 900 kronor har 

varit oförändrad de senaste fem åren. Avgiften är till täckande 
av kostnaderna för utgivning av tidskriften Advokaten, admi-
nistration av den offentligrättsliga verksamheten, kostnader 
för fullmäktige och det internationella samarbetet.

Serviceersättningen till Sveriges Advokaters Serviceaktiebo-
lag höjdes 2006 med 400 kronor, efter beslut av fullmäktige, 
till 11 000 kronor på grund av premiehöjningar för de obli-
gatoriska försäkringarna. Resterande belopp av serviceersätt-
ningen täcker kostnader för hemsida, cirkulär m.m.

Kostnader för advokatförsäkringar
Premier för ansvarsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäk-
ring, som är obligatoriska, ingår i den ersättning som samtliga 
verksamma ledamöter och biträdande jurister erlägger till 
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag. Kostnaderna för de 
obligatoriska försäkringarna ökade från 42,7 mkr 2005 till 
45,5 mkr 2006, en ökning med 2,8 mkr beroende på ökat 
antal advokater och jurister samt på en premiehöjning med 
400 kronor eller 4,5% per individ. 

Advokatsamfundet bedriver ett aktivt skadeförebyggande 
arbete i samarbete med försäkringsmäklare och försäkrings-
bolag genom gruppen för advokatförsäkringar.   

Jonas Hultgren, 

ekonomichef
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Nordic Lawyers Academy
Sedan 2004 samarbetar de nordiska advokatsamfunden i en 
utbildningsgrupp, Nordic Lawyers Academy (www.nordic-
lawyersacademy.com). Med gemensam planering arrangeras 
seminarier och konferenser med omfattande program och 
kvalifi cerade föreläsare på internationell nivå, utbildningar 
som varje enskilt samfund normalt inte har tillräcklig målgrupp 
för. Utbildningarna riktar sig i första hand till advokater och 
jurister i de nordiska länderna. Föreläsningarna sker på något 
av de nordiska språken eller på engelska. Under 2006 genom-
förde Nordic Lawyers Academy följande fem konferenser och 
seminarier. 

Nordisk familje- och arvsrätt, 20-21 april, Oslo
Challenges in Nordic Cartels, 4-5 maj, Helsingfors
Drift av advokatverksamhet i Norden, 23-27 augusti, 
Färöarna
Nordisk arbetsrätt, 12-13 oktober, Köpenhamn
Terroristbekämpning – europeiskt samarbete och mänskliga 
rättigheter, 9-10 november, Stockholm

Dessa arrangemang samlade totalt 260 deltagare och rönte 
stor uppskattning. Bland föreläsarna fanns advokater, jurister, 
forskare och experter från Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
övriga EU, USA och Palestina. Särskilt kan nämnas den upp-
märksamhet som svenska massmedier ägnade konferensen 
Terroristbekämpning– europeiskt samarbete och mänskliga 
rättigheter i Stockholm.  

EU-finansierad utbildning
Under våren 2006 genomförde Advokatsamfundet första delen 
av det EU-fi nansierade utbildningsprojektet Växtkraft Mål 3. 
Ett 50-tal små och medelstora advokatbyråer med sammanlagt 
närmare 300 anställda deltog, efter att intresseförfrågningar 
gått ut till alla medlemmar. På ett antal workshops diskuterades 
byråernas organisation, styrkor, svagheter och möjligheter, vilket 
ledde fram till en analys av respektive byrås samlade kompe-
tensbehov. En fortsättning av projektet genomförs våren 2007, 
ånyo fi nansierat med EU-medel, då byråerna går kurser både i 
Advokatsamfundets regi och på egen hand. Ämnena är bland 
andra affärsplanering, försäljning, marknadsföring, juridisk eng-
elska och data. Såväl advokater och jurister som administrativ 
personal på byråerna deltar i utbildningarna. 

Advokatexamen
Advokatsamfundets obligatoriska 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. 

Under året har 828 personer deltagit i advokatexamens tre 
delkurser på Fågelbrohus på Värmdö, varav 374 kvinnor och 
454 män. Totalt genomfördes 30 kurstillfällen under året, tio per 
delkurs. På kurserna undervisar sammanlagt 30 kursledare och 
tio kvällsföreläsare i advokatetik, förhandling, affärsplanering, 
europarätt och medieträning, med fl era ämnen.

De tre delkurserna leder fram till en obligatorisk advokatexa-
men, som Advokatsamfundet normalt genomför fyra gånger 
per år. En muntlig examen prövar framför allt examinandens 
förmåga att hantera en rådgivningssituation. Här uppmärksam-
mas särskilt advokatetiska frågor såsom god advokatsed och 
bokföringsreglementet. 

Under året har 250 personer examinerats varav 156 män och 
94 kvinnor. Av dessa underkändes 20 personer, varav nio män 
och elva kvinnor. Utbildningsnämnden prövade två överklagan-
den avseende beslut om underkännande, varav ett överklagande 
bifölls och ett lämnades oförändrat.

Fortbildning
Under året genomförde Advokatsamfundet 30 stycken öppna 
kurser med totalt 650 deltagare. Till de populäraste kurserna 
hörde Brottmålskurs I och II, Uppdraget som målsägandebi-
träde, Den nya asylprocessen, Företagsförvärv och due diligence 
och de två seminarierna Klientpsykologi och Om den optimala 
arbetsförmågan och stress i advokatyrket. Dessa två seminarier 
har sitt ursprung i en undersökning som genomfördes 2005 om 
svenska advokaters arbetssituation.   

Utbildning

Raji Sourani, advokat 

och generalsekreterare 

för Palestinian Centre 

for Human Rights. 

Mottagare av 

Robert F. Kennedys 

Human Rights Award 

och Bruno Kreiskys 

Human Rights Price
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Disciplinnämndens ordförande har ordet

År 2006 blev det andra året i rad som antalet 
anmälningar till nämnden minskade. Det är svårt att 
veta vad anledningen är – anmälningsbenägenheten 

i samhället i stort verkar inte vara i avtagande. Kanske be-
ror det på att antalet konkurser och antalet familjerättsliga 
ärenden på byråerna har minskat, dessa ärendetyper är klart 
överrepresenterade i nämnden. I bästa fall beror minskningen 
på de kraftiga satsningarna på etik i samfundets advokat-
utbildning.

Om ärendena minskar så gör anmälarnas ilska det inte. 
Antalet ärenden där anmälaren begär omprövning av friande 
utslag ökar. Det är mycket sällan en sådan begäran föranleder 
en ny prövning i sak. Nämnden uppfattar att prövningsav-
delningarnas och nämndens beslut vinner laga kraft. Därmed 
krävs resningsskäl för att omprövning skall ske. Det betyder 
bland annat att en advokat har föga framgång om han efter 
att han fått en påföljd kommer in med dokumentation, 
som visar att påföljden måhända inte var alldeles rättvis. 
Hade advokaten möjlighet att visa dokumentationen i det 
ursprungliga ärendet får han stå sitt kast. Detsamma gäller 
anmälaren.

Ofullständiga svar leder tanken över till de advokater 
som inte svarar alls. Det fi nns ju en stadgeenlig skyldighet 
för advokat att skriftligen yttra sig över anmärkningar som 
gått till nämnden. Men en del svarar inte alls, trots påmin-
nelser och förelägganden. Det omöjliggör ibland nämndens 
övervakning. Nämnden har nu beslutat att sätta ner foten 
kraftigare och uteblivna svar, som förr gav en varning, ger 
numera normalt minst varning med straffavgift, 5 000 kronor 
första gången. Har advokaten inte svarat utgår nämnden från 
att anmälaren rätt beskrivit sakförhållandena. 

Styrelsen fortsätter att hänskjuta fl er ärenden än tidigare 
till nämnden. Ökningen rör sig nog om tillfälligheter. Ibland 
är det fråga om förhållanden som anmäls av en icke sak-
legitimerad anmälare. Ibland gäller det förhållanden som 
styrelsen får vetskap om genom handlingar som sänts in för 
kännedom av någon som inte vill göra en formell anmälan. 
Det är rätt ofta en domstol eller annan myndighet som gör 
så. Regelmässigt använder jag min rätt att besluta att ären-
dena från styrelsen skall gå direkt till nämnden. Rimligen 
har styrelsens prövning väsentligen kunnat ersätta den som 
annars skulle ha skett på prövningsavdelning.

2006 har vi fått hälsa Lotty Nordling och Marie Wahlgren 
som nya samhällsrepresentanter välkomna i nämnden. Sedan 
tidigare är Alice Åström sådan representant. Därmed är 
samtliga samhällsrepresentanter kvinnor vilket möjligen gav 
departementet en smula jämställdhetsbry. Argumentet att det 
fortfarande är klart fl er män än kvinnor i nämnden förefal-

ler emellertid bära och vi är 
glada över valet av alla tre. 
Lotty är chef för Allmänna 
Reklamationsnämnden och 
Marie är engagerad som 
livsmedelstekniker inom 
forskningen vid Lunds uni-
versitet. Hon har tidigare 
representerat Folkpartiet i 
riksdagen. Alice sitter som 
bekant i riksdagen, numera 
som vice ordförande i Vän-
sterpartiet. Om alla tre kan 
sägas att de är kloka och 
mycket trevliga. Jag vill 
gärna med risk för att bli 
tjatig igen säga att samhälls-
representanterna – som vi 
ju ursprungligen var mycket lite roade av när förslaget att 
införa dem först väcktes – har fungerat utomordentligt väl. 
Regeringen har, ibland med lätta hjälper från samfundets 
sida, utsett förträffl iga personer med stark förankring i 
verkligheten. Detta sagt tror jag det är viktigt att behålla ett 
system där god advokatsed formas av ett organ där advokater 
är i klar majoritet.

Slutligen några strödda refl ektioner med utgångspunkt 
från ärenden under året.

Fortfarande tycker jag att man kan se att myndigheter 
– och allmänhet – ser på advokatens förhållande till vittnen 
på annat sätt än vi. Det är inte ovanligt att vi får anmäl-
ningar, som går ut på att en advokat talat med ”motpartens 
vittne”. Sådana kontakter kan med vårt synsätt ofta vara en 
yrkesplikt. Vad som naturligtvis inte får ske är att advokaten 
försöker påverka vad vittnet kommer att säga under ed.

Ett annat förhållande som återkommer är den uppenbara 
svårighet bodelningsförrättare och arvskiftesförrättare har 
att slutföra sina uppdrag. Nämnden kräver, nog rätt strängt 
kan man tycka, att advokater driver sådana ärenden med 
betydande kraft. Maktmedlen är visserligen få men måste 
så långt det går utnyttjas. 

Rätt strängt har nämnden också sett på advokats skyldig-
het att förstöra klienthandlingar på sådant sätt att de inte 
kommer i orätta händer. Mycket strängt har man sett på 
avtal med klient om att arvode skulle bestämmas som an-
del av framtida intäkter under ett avtal, som upprättats av 
advokaten. Att idrottsagenter medverkar i sådana avtal gör 
inte att advokater kan göra det.

Claes Peyron
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Disciplinnämnden

Sveriges advokatsamfund utövar tillsyn över 
advokater verksamma i Sverige, inte bara de svenska 
utan också advokater från länder inom europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz. 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 varav tre 
utses av regeringen (offentliga representanter). Nämnden är 
indelad i tre prövningsavdelningar.

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

Disciplinärenden
Under året har 516 (546) ärenden inkommit till samfundet 
(föregående års siffror inom parentes).

Disciplinnämnden har slutligt avgjort 160 (153) ärenden. 
I ett (ett) ärende har advokat uteslutits ur samfundet. I två 
(fyra) ärenden har advokat tilldelats varning med straffavgift 
och i 20 (16) fall har varning tilldelats. Erinran har tilldelats 
i 62 (58) ärenden. Disciplinnämnden har i fem (åtta) ärenden 
gjort uttalanden och i 19 (26) ärenden inte vidtagit någon 
åtgärd. Två (tre) ärenden har avskrivits.

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

Advokatsamfundets styrelse har avskrivit 11 ärenden rö-
rande disciplinpåföljder. Styrelsen har hänskjutit 25 ärenden 
till disciplinnämnden.

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

Lena Frånstedt Lofalk, vice ordförande
F. 1958. Advokat 1989
Advokatfi rman Cederquist KB, Stockholm

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

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

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

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

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

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

Alice Åström, offentlig representant
F. 1959. Vaggeryd

Marie Wahlgren, offentlig representant
F. 1962. Arlöv

Lotty Nordling, offentlig representant
F. 1945. Stockholm

Emilia Ekberg Lindström har biträtt som nämndens sekre-
terare.
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Från vänster: Olle Lindén, Birgitta W. Sabelström, Anders Engdahl, Greger Lundmark, 
Claes Peyron, Bo Ahlenius, Lotty Nordling, Alice Åström, Marie Wahlgren
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Internationellt arbete

Inledning
Det internationella arbetet och samarbetet med internatio-
nella advokatorganisationer är i dag en mycket stor och 
viktig del av Advokatsamfundets dagliga arbete. Ett utökat 
utbyte av juridiska tjänster och en öppen marknad inte bara 
inom den Europeiska unionen, gör att det är nödvändigt 
att aktivt delta i den internationella verksamheten och i det 
internationella samarbetet. Det är också av stor betydelse för 
framgången i det internationella arbetet att det upprättas och 
vidmakthålls goda bilaterala förbindelser med våra syster-
organisationer världen över och speciellt i Europa. Särskilt 
viktigt är detta kontaktskapande arbete för möjligheten att 
kunna påverka ställningstaganden och förhandlingspositio-
ner i de internationella advokatorganisationer som har bäst 
förutsättningar att med framgång föra fram advokatkårens 
kärnvärden för de stora makthavande institutionerna inom 
exempelvis FN, EU och Europarådet. 

Av denna anledning har Sveriges advokatsamfund intagit 
en mycket aktiv roll i framför allt CCBE och IBA. Sveriges 
advokatsamfund har dessutom – som en av några få advo-
katorganisationer – lyckats erhålla medlemskap i det av den 
europeiska unionen tillskapade europeiska rättsliga nätverket 
på privaträttens område (European Judicial Network, EJN), 
som består av de myndigheter som i varje medlemsland inom 
den europeiska unionen ansvarar för det rättsliga samarbetet 
på privaträttens område. Detta och delar av det övriga in-
ternationella arbete som Advokatsamfundet deltar i beskrivs 
kortfattat i det följande. 

Chief Executives Of European Bar 
Associations (ceeba)

CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) 
är en sammanslutning bestående av generalsekreterarna 
i de europeiska advokatorganisationerna. I dag ingår 19 
advokatorganisationer i CEEBA. Generalsekreteraren för 
Sveriges advokatsamfund, Anne Ramberg, är sedan hösten 
2005 ordförande i sammanslutningen. Generalsekreterarna 
samlas årligen för att diskutera frågor som är av stor be-
tydelse för samtliga advokatorganisationer. Gemensamma 
strategier för att möta nya utmaningar skapade av europeiska 
lagstiftningsinitiativ övervägs också. Ofta konstateras vid 
dessa sammankomster att de problem som de europeiska 
advokatorganisationerna ställs inför är desamma för så gott 
som samtliga medlemsorganisationer, trots de olika förutsätt-
ningar som advokater verkar under i dagens Europa. Av detta 
följer också att behovet av samordning, informations- och 
erfarenhetsutbyte och diskussioner i övrigt är påfallande 
stort.  Det 47:e  CEEBA-mötet hölls under några strålande 

septemberdagar 2006 i Stockholm. På agendan stod bland an-
nat frågor om alternativ tvistlösning (ADR), kontrasterna och 
spänningarna mellan stora och små advokatbyråer, behovet 
av att se över de etiska regelverken exempelvis utifrån den 
alltmer affärsinriktade advokatmarknaden, nödvändigheten 
av att hålla samman de nationella advokatorganisationerna, 
möjligheterna att attrahera och behålla unga jurister och 
särskilt kvinnor inom advokatkåren samt advokatorga-
nisationernas uppgift att verka för ett upprätthållande av 
grundläggande rättssäkerhetskrav. 

Nordiskt samarbete
Det nordiska samarbetet har även under 2006 varit mycket 
givande. Generalsekreterarna i de nordiska advokatsam-
funden träffas regelbundet för att diskutera gemensamma 
problem och utmaningar. Det händer att mötena förläggs 
i anslutning till CCBE:s plenarsessioner, för att möjliggöra 
diskussioner om samordnade eller gemensamma nordiska 
ståndpunkter i viktiga frågor. De nordiska advokatsam-
fundens presidier (ordförande, vice ordförande och gene-
ralsekreterare) sammanträffar också en gång per år för ett 
gemensamt seminarium. I oktober 2006 sammanstrålade de 
nordiska presidierna i Oslo för att utbyta erfarenheter och 
diskutera framtiden. Bland annat diskuterades frågan om 
tillsynen över advokatkåren, förhållandet mellan samfunden 
och de stora advokatbyråerna samt konsumenternas krav på 
advokattjänster. 

International Bar Association (iba)
IBA (International Bar Association) är en världsomspännande 
och världsledande organisation för såväl enskilda advokater 
och jurister som advokatorganisationer och andra juridiska 
sammanslutningar. Organisationen har funnits sedan 1947. 
IBA har cirka 30 000 individuella medlemmar och mer än 
195 advokat- och andra juridiska organisationer ingår i or-
ganisationen. Sveriges advokatsamfund är medlem i IBA och 
generalsekreteraren Anne Ramberg ingår i dess Management 
Board och Human Rights Council. Även enskilda svenska 
advokater är medlemmar. IBA driver en omfattande verk-
samhet med utbildningar och konferenser inom alla möjliga 
rättsområden. Detta ger unika möjligheter till kontakter med 
advokater och andra jurister världen över. Centrala frågor för 
IBA är härutöver framför allt frågor om rättssäkerhet (rule of 
law) och andra mänskliga rättighetsfrågor, rättsväsendets och 
advokaternas självständiga ställning samt utbildningsfrågor. 
IBA driver även projekt bland annat i forna öststaterna för 
att främja den rättsliga utvecklingen i dessa länder. För yt-
terligare information, se www.ibanet.org. 
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American Bar Association (aba)
Det nära samarbetet med ABA (American Bar Association) 
har fortgått även under 2006. Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare, Anne Ramberg, medverkade bland annat 
under hösten 2006 i ett ”Rule of Law Symposium” som till 
Chicago, USA, samlade rättsväsendets representanter och 
advokater från hela världen. Anne Ramberg medverkade 
där i ett seminarium om advokatsamfundets roll för att 
upprätthålla rättsstaten. Från Sverige deltog även advoka-
ten Christian Åhlund, generalsekreterare för International 
Legal Assistance Consortium (ILAC).  Under innevarande 
år kommer Advokatsamfundet också, bland annat tillsam-
mans med några andra europeiska advokatsamfund, delta 
som samarbetspartner vid ABA:s vårmöte. Detta möte som 
skall hållas i Washington DC kommer rymma i stort sett alla 
typer av juridiska områden och frågeställningar. 

Övrigt
Förutom de ovan nämnda organisationerna är Sveriges advo-
katsamfund medlem i Association Internationale des Jeunes 
Avocats (AIJA) och Union Internationale des Avocats (UIA). 
För närmare information om dessa organisationer, se www.
aija.org respektive www.uianet.org.

Sveriges advokatsamfund har erhållit medlemskap i det 
inom europeiska unionen upprättade europeiska rättsliga 
nätverket på privaträttens område (European Judicial Net-
work, EJN). Detta nätverk består av de myndigheter som i 
varje medlemsland inom den europeiska unionen ansvarar 
för det rättsliga samarbetet på privaträttens område. Genom 
detta arbete kan Advokatsamfundet och dess medlemmar få 
del av den information och de internationella kontaktytor 
som nätverket tillhandahåller. Vidare kan nätverket få del av 

Johan Sangborn, stf. chefsjurist 

och ansvarig för internationella frågor

INTERNATIONELLT ARBETE

Sveriges advokatsamfunds och den svenska advokatkårens 
uppfattning om och erfarenhet av kommande och nyligen 
antagen gemenskapslagstiftning.

Advokatsamfundet mottar årligen ett stort antal interna-
tionella besökare. Utöver företrädare för de internationella 
advokatorganisationerna besöktes samfundet under 2006 av 
den palestinske presidenten Abbas representant i Stockholm 
samt av Vietnams vice justitieminister. Dessutom mottogs en 
mängd besök från utländska delegationer från bland annat 
Kina, Ryssland, Taiwan och Vietnam.

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, (Head of Delegation), Advokatsamfundets general-     
sekreterare Anne Ramberg (Delegate), samt Advokatsamfun-
dets stf. chefsjurist Johan Sangborn (Information Offi cer).

CCBE

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. CCBE har stor betydelse som 
språkrör för den europeiska advokatkåren med andra möj-
ligheter än nationella advokatsamfund att få gehör för sina 
ståndpunkter.
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Johan Coyet, chef för 

den svenska delegationen till CCBE

INTERNATIONELLT ARBETE

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 beslutande 
organ, Plenarmötet, som brukar samlas två gånger per år. 
Arbetet i CCBE leds av en ordförande som väljs för en pe-
riod av ett år. Ordförande år 2006 var Manuel Cavaleiro 
Brandão från Portugal som numera efterträtts av Colin Tyre 
från Skottland.

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 2006 behandlat 
frågor av mycket varierande slag.

Vid plenarmötet i Bryssel i november 2006 antog CCBE 
enhälligt en ”Charter of Core Principles of the European 
Legal Profession”. Deklarationen innehåller en lista på 
tio grundläggande etiska principer som konstaterats vara 
gemensamma för advokater i hela Europa. Till dessa grund-
läggande principer hör bland annat advokatens oberoende, 
skyldigheten att iaktta diskretion och sekretess när det gäller 
klienters angelägenheter, skyldigheter att iaktta trohet och 
lojalitet gentemot klienten och skyldigheten att undvika in-
tressekonfl ikter. En kommentar till deklarationen är under 
utarbetande och förväntas antas vid plenarmötet i maj 2007. 
Diskussioner pågår också mellan CCBE och The International 
Bar Association (IBA) som nyligen också antog en motsva-
rande deklaration, för att försöka enas om en gemensam 
deklaration kring de grundläggande etiska principer som 
bör gälla för advokater i hela världen.

CCBE har också varit fortsatt engagerat i arbetet med 
förslaget till det nya tjänstedirektiv som slutligen antogs den 
12 december 2006. CCBE:s linje var att advokatverksamhet 
inte borde omfattas av direktivet utan istället även fortsätt-
ningsvis endast regleras av de särskilda sektordirektiv som 
fi nns. Direktivet kom dock att omfatta advokatverksamhet 
i den utsträckning sådan verksamhet inte regleras av sektor-
direktiven. Detta innebär alltså att vid konfl ikt mellan de två 
regelverken så gäller sektordirektiven. Medlemsstaterna skall 
ha implementerat direktivet senast den 28 december 2009. 
Inom CCBE utarbetas för närvarande riktlinjer avseende ge-
nomförandet av servicedirektivet. Dessa riktlinjer är avsedda 
att underlätta för medlemsorganisationerna att bedöma vilka 
anpassningar som kan behöva göras i respektive land och 
inom respektive organisation.

CCBE:s kamp mot de ytterligare rapporteringsskyldigheter 
för advokater som införs genom det tredje penningtvättsdi-

rektivet har också fortsatt under året. Som ett led i denna 
kamp har CCBE intervenerat i ytterligare ett mål som troligen 
kommer att bli föremål för ett förhandsavgörande av EG-
domstolen. Denna gång är det de franska advokatsamfunden 
som vänt sig mot implementeringen i Frankrike av det andra 
penningtvättsdirektivet. CCBE har ju tidigare intervenerat i 
ett likartat mål som väckts av de belgiska advokatsamfunden. 
I sistnämnda mål väntas EG-domstolens dom någon gång 
under våren/sommaren 2007.

På plenarmötet i november antogs en modell för fortsatt 
löpande yrkesutbildning. Modellen som inte är bindande 
innehåller en beskrivning av hur ett regelverk för fortlöpande 
yrkesutbildning kan utformas.

Bland de övriga frågor som engagerat CCBE under året kan 
nämnas det fortsatta arbetet på tillskapandet av en europeisk 
ombudsman för straffrätt. Som remissorgan avseende bland 
annat lagförslag från EU:s institutioner har CCBE också kom-
menterat ett antal förordnings- och direktivförslag särskilt 
inom familjerätten.

I och med EU:s utvidgning till att omfatta också Bulgarien 
och Rumänien har advokatsamfunden i dessa länder blivit 
fullvärdiga medlemmar i CCBE från och med den 1 januari 
2007. Även det schweiziska advokatsamfundet blir, efter 
många års observationsstatus, fullvärdig medlem i CCBE 
från samma datum.

Johan Coyet
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Lagstiftning och regleringar internationellt

ccbe:s stadga om 
grundläggande etiska principer 

(the Charter of Core Principles of the 
European Legal Profession)

Det fi nns vissa kärnvärden som anses vara gemensamma för 
hela den europeiska advokatkåren, även om dessa kärnvärden 
uttrycks olika och anses ha olika stor betydelse inom de eu-
ropeiska rättsordningarna. Gemensamt för dessa kärnvärden 
eller principer är att de ligger till grund för de nationella 
reglerna om vad som kan anses utgöra god advokatsed. 
Det anses alltså fi nnas en grundläggande etisk samsyn på 
advokatens verksamhet och agerande över hela Europa. Det 
har därför inom CCBE ansetts viktigt att manifestera dessa 
principer på något sätt, inte minst för att de därigenom skulle 
kunna utgöra ett stöd för de nationella advokatorganisatio-
nerna i de forna Östeuropa, men också för att kunna slå fast 
vad som är oeftersättliga kärnvärden för advokatkåren ur 
ett rättsstatsperspektiv. Detta är viktigt när man beaktar den 
statliga reglering av den juridiska tjänstemarknaden som tagit 
fart inom många av de stora och viktiga jurisdiktioner där 
det tidigare rått ett ohotat advokatmonopol. Även om det 
till stora delar kan vara av godo att avreglera den europeiska 
advokatmarknaden, får detta aldrig ske på bekostnad av upp-
rätthållandet av advokatkårens kärnvärden. Dessa kärnvär-
den är nämligen väsentliga för ett fungerande rättsmaskineri 
och för att varje medborgare skall kunna tillförsäkras den rätt 
till en rättvis rättegång som är en av Europakonventionens 
grundbultar (artikel 6). Ett upprätthållande av dessa grund-
läggande principer är till syvende och sist också avgörande 
för att advokater skall kunna utgöra den viktiga garant för 
rättssäkerhet som utmärker varje stat som med högburet 
huvud vill kunna kalla sig en rättsstat. 

Bland annat mot denna bakgrund antog CCBE, vid sitt 
plenarmöte i Bryssel i november 2006, enhälligt en ”Charter 
of Core Principles of the European Legal Profession”. De-
klarationen innehåller en lista på tio grundläggande etiska 
principer som konstaterats vara gemensamma för advokater 
i hela Europa. Till dessa grundläggande principer hör bland 
annat advokatens oberoende, skyldigheten att iaktta diskre-
tion och sekretess när det gäller klienters angelägenheter, 
skyldigheter att iaktta trohet och lojalitet gentemot klienten 
och skyldigheten att undvika intressekonfl ikter. 

Principerna har i detalj formulerats på följande sätt enligt 
den engelska versionen

 (a) the independence of the lawyer, and the freedom of  
 the lawyer to pursue the client’s case, 
 (b) the right and duty of the lawyer to keep client’s mat- 

 ters confi dential and to respect professional secrecy, 
 (c) avoidance of confl icts of interest, whether between
  different clients or between the client and the lawyer, 
 (d) the dignity and honour of the legal profession, and  
 the integrity and good repute of the individual lawyer, 
 (e) loyalty to the client, 
 (f) fair treatment of clients in relation to fees, 
 (g) the lawyer’s professional competence, 
 (h) respect towards professional colleagues, 
 (i) respect for the rule of law and the fair administration
  of justice, and 
 (j) the self-regulation of the legal profession.

En kommentar till deklarationen är under utarbetande och 
förväntas antas vid CCBE:s plenarmötet i maj 2007. I detta 
arbete fi nns många svåra frågor om principernas närmare 
betydelse och omfattning, deklarationens status (bindande 
eller vägledande) och hur den nationellt skall antas etc. Sve-
riges advokatsamfund har varit och är aktivt i arbetet med 
denna deklaration och dess kommentar. 

Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden (Tjänstedirektivet)

Allmänt

Vad gäller advokatverksamheten var det under förhandlings-
arbetet vårt huvudsakliga mål att se till att sådan verksamhet 
även i framtiden kan bedrivas på det sätt som sker i dag och att 
Sveriges advokatsamfund kan utöva den tillsyn som är erfor-
derlig ur ett konsument- och medborgarperspektiv. De direktiv 
som i dagsläget i huvudsak reglerar advokatverksamheten – dir. 
77/249/EEG (det s.k. advokat- eller servicedirektivet) samt dir. 
98/5/EG (det s.k. etableringsdirektivet) – har skapat ett samman-
hängande, balanserat och väl fungerande system såvitt gäller 
tillhandahållandet av advokattjänster över medlemsstaternas 
gränser. Dessa ”advokatdirektiv” beaktar de särdrag som gäller 
för den oberoende advokatkåren och advokatmarknaden. Det 
var därför av stor vikt att tjänstedirektivets subsidiaritet till dessa 
direktiv kunde garanteras när det slutligen antogs. 

Det återstår såväl på hemmaplan som inom CCBE att ana-
lysera tjänstedirektivets effekter och olika implikationer på 
den juridiska tjänstemarknaden. Vår nuvarande bedömning är 
emellertid att såväl etablerad advokatverksamhet som tillfälliga 
advokattjänster kommer att utövas i Sverige utan några större 
förändringar jämfört med i dag även efter det att tjänstedirek-
tivet införlivats i svensk rätt. I den mån advokaters verksamhet 
inte är reglerad i de nämnda direktiven fi nns det bestämmelser i 
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International Legal Assistance Consortium, 
ILAC, har under 2006 dels byggt vidare på de projekt 

som redan tidigare dragits igång i Afghanistan, Haiti, Irak 
och Liberia, dels utvidgat sin verksamhet till att också 
omfatta Algeriet, Marocko, Palestina och Sierra Leone. 

Beträffande Irak har ILAC:s medlemsorganisationer Inter-
national Bar Association (IBA) och International Association 
of Prosecutors fortsatt att anordna kurser för irakiska jurister i 
internationell straffrätt och mänskliga rättigheter – med tonvikt 
på grunderna för en rättvis rättegång. ILAC har också inlett ett 
samarbete med UN Offi ce on Drugs and Crime – Terrorism 
Prevention Branch (UNODC-TPB) i Wien.  I samarbete med 
UNODC-TPB har ILAC/IBA undervisat irakiska domare och 
regeringstjänsteman i det internationella regelverket för att be-
kämpa terrorism. Av säkerhetsskäl har all ILAC:s verksamhet 
avseende Irak ägt rum utanför landet, huvudsakligen i Dubai.

I Haiti och Liberia har ILAC i huvudsak inriktat verk-

samheten på att hjälpa de båda nyvalda regeringarna att 
ta fram program för reform av rättsväsendet, att förbereda 
rättsväsendets ”önskelistor” inför givarkonferenser och att 
förbättra dialogen mellan det civila samhället och det juri-
diska etablissemanget. Stöd till utvecklandet av ett modernt 
advokatväsende ingår också som ett viktigt led i verksam-
heten. I Haiti har ILAC stöd av sina medlemsorganisationer 
Inter-American Bar Association och Organisation of Com-
monwealth Caribbean Bar Associations. I Liberia har, som 
ett led i ILAC:s program, Norges advokatsamfund och det 
liberianska advokatsamfundet inlett ett lovande samarbete. 

Inom ramen för det nybildade FN-organet ”Fredsbyggnads-
kommissionen” har ILAC också engagerat sig i att bistå Sierra 
Leone att bygga upp sitt rättsväsende. En delegation från ILAC 
besökte Freetown i december och överlade med regeringen om 
utformningen av ett reformarbete. ILAC ingick därefter i Sierra 
Leones delegation i Fredsbyggnadskommissionens möte om 

ILAC

INTERNATIONELLT ARBETE

tjänstedirektivet som i viss mån kan påverka svensk rätt. 
För svenska jurister som inte är advokater är vår bedöm-

ning att förutsättningarna för dem att verka i ett annat EU-
land knappast kommer att förbättras med tjänstedirektivet 
eftersom det i fl ertalet andra EU-länder fi nns advokatmo-
nopol, dvs. att det krävs att den som t.ex. uppträder inför 
domstol är advokat. På samma sätt kommer troligen inte 
förhållandena i de svenska domstolarna eller på den svenska 
marknaden i övrigt att påverkas i någon större utsträckning 
eftersom Sverige inte har något advokatmonopol. För att 
uppträda som ombud i svensk domstol uppställs i stället krav 
i rättegångsbalken på att rätten måste fi nna att ombudet är 
lämpligt och att ombudet skall behärska det svenska språket. 
Det är vår bedömning att några ändringar i dessa avseenden 
inte torde krävas till följd av tjänstedirektivet. 

Bedömningar av tjänstedirektivets påverkan på några för 

advokatverksamhet särskilt viktiga områden 

• Även i framtiden kan uppställas krav på att en utländsk 
advokat som etablerar sig för att utöva advokatyrket i Sverige 
under sitt hemlands yrkestitel endast kan göra detta om han 
registrerat sig hos Sveriges advokatsamfund. Uteblivet besked 
om registrering innebär inte att advokaten godkänts för att 
utöva advokatverksamhet. 

• Möjligheten för Advokatsamfundet att för svenska 

advokater kollektivt tillhandahålla yrkes- och förmögenhets-
brottsförsäkringar kvarstår oförändrad. Även för utländska 
advokater som är etablerade – och registrerade – i Sverige 
kan sådan försäkring krävas.

• Den svenska timkostnadsnormen och de taxor som fi nns 
för ersättning av vissa uppdrag som rättsligt biträde bedöms 
vara förenliga med direktivet.

• Bedömningen i dagsläget är att det rådande förbudet mot 
externt ägande i advokatbolag på det stora hela inte kommer 
att förändras med anledning av direktivet (art. 15).

• Det svenska förbudet mot s.k. MDP:s (Multy Disciplinary 
Partnerships), som sedan länge inneburit att det i Sverige inte är 
tillåtet med integrerat samarbete mellan advokater och andra 
yrkesgrupper, kan uppställas även framöver då advokater omfat-
tas av undantaget från tillåtligheten av MDP (art. 25).

• Enligt uppgift vid underhandskontakt med Utrikesdeparte-
mentet skall den genomförandegrupp som skall tillsättas inför 
den svenska implementeringen fundera över om det skall fi nnas 
en gemensam kontaktpunkt i Sverige eller om respektive behörig 
myndighet skall utgöra sådan. Likaså kommer frågan om det 
ankommer på Sveriges advokatsamfund att se till att tjänstemot-
tagare kan få tillgång till upplysningar samt att tjänsteleverantörer 
ställer vissa uppgifter till tjänstemottagarnas förfogande att få 
utredas av genomförandegruppen. Det är dock tänkbart att vissa 
uppgifter kan komma att åläggas Advokatsamfundet.
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Ambassadör Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och rättschef vid FN, 

advokaterna Francis Neate, ordförande IBA, Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund, 

Mark Ellis, generalsekreterare IBA samt Christian Åhlund, generalsekreterare ILAC

Sierra Leone den 13 december i New York. 
ILAC har också fortsatt sitt samarbete med EU:s kommission 

för att bekämpa terrorism, COTER. Under 2006 har ILAC be-
sökt Marocko och Algeriet och kommit överens med respektive 
regeringar om ett utbildningsprogram för vartdera landet för 
ett antal domare, åklagare, advokater och regeringstjänstemän. 
Programmet kommer att genomföras under 2007 i samarbete 
med UNODC-TPB.

Under våren 2006 utarbetade ILAC tillsammans med Sveriges 
advokatsamfund och IBA ett program för att stödja och utveckla 
det palestinska advokatsamfundet. Meningen var att detta pro-
gram skulle komma igång under andra halvåret 2006, men den 
politiska utvecklingen i Israel, Libanon och Palestina sommaren 
2006 satte stopp för dessa planer. Men vi har förhoppningar 
om att programmet skall kunna komma igång under det första 
halvåret 2007, även om vissa aktiviteter av säkerhetsskäl ännu 
inte kommer att kunna äga rum på de ockuperade områdena. 
Som en god början kunde IBA/ILAC genomföra ett mycket 
uppskattat veckolångt seminarium på ämnet ”Human Rights 
in the Administration of Justice in Palestine” med deltagare 
från det palestinska advokatsamfundet i Jordaniens huvudstad 
Amman i slutet av januari 2007.  

Utöver den verksamhet som bedrivs direkt i konfl iktdrabbade 
länder har ILAC under det gångna året arrangerat och deltagit 
i internationella konferenser och kontaktskapande verksamhet 
inom sitt verksamhetsområde. Exempelvis anordnade ILAC i 
oktober 2006 i Liberia, tillsammans med det svenska Utrikes-
departementet och FN:s avdelning för kvinnofrågor, UNIFEM, 
ett seminarium för västafrikanska justitie- och jämställdhets-

ministerier om juridiska frågor som särskilt berör kvinnor i 
konfl iktdrabbade länder.  Detta seminarium var det tredje i en 
serie på samma tema. Tidigare seminarier har hållits år 2004 
och 2005 i New York respektive Stockholm. ILAC deltog också, 
som särskilt inbjuden internationell observatör tillsammans med 
Human Rights Watch och Amnesty International, i en konferens 
i Gaza 21-22 juni på temat ”The New Palestinian Government 
and the Human Rights Agenda”.  

Under 2006 hade ILAC kontor förutom i Stockholm också 
i London, Washington, Bryssel och Lusaka, samt temporär 
representation i Haiti och Liberia. Från och med mars 2007 
etablerar vi oss permanent också i Liberia.

ILAC har nu 37 medlemsorganisationer runt om i världen. 
Dessa sammanslutningar av domare, åklagare, advokater och 
experter inom mänskliga rättigheter representerar tillsammans 
mer än tre miljoner individuella medlemmar. Finlands advo-
katsamfund inträdde under 2006 som ett mycket uppskattat 
nytillskott till medlemskåren.

ILAC leds av en styrelse på 20 medlemmar. De fl esta styrel-
semedlemmarna väljs för en period om två år. Men Sveriges 
advokatsamfund intar en särställning tillsammans med IBA, 
International Commission of Jurists och Union Internationale 
des Avocats, såtillvida att dessa fyra organisationer sitter på 
tioåriga styrelsemandat. Samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg är dessutom ILAC:s skattmästare. 

Finansieringen av ILAC och dess projekt har i huvudsak kom-
mit från Sverige, Världsbanken och UNODC-TPB.

Christian Åhlund
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2006 blev ett ovanligt gott år för tidskriften 
Advokaten. Vi kom ut med större tidningar än tidigare år. 

Sett till det sammanlagda antalet producerade sidor innebar 
2006 ett rekordår. Det var dels en konsekvens av en god 
annonskonjunktur. Dels en konsekvens av att våra läsare 
sände oss en strid ström av texter.

Under våren startade vi vår renovering av Advokatens 
hemsida, och även Advokatsamfundets övriga hemsidor. Den 
1 november kunde vi äntligen släppa in de första besökarna 
på hemsidan. 

Syftet med tidskriften Advokatens hemsida är att stödja 
och stärka den tryckta tidningen. Tidskriftens läsare skall 
kunna få ut ännu mer av sin tidning med hjälp av hemsidan. 
Den ersätter alltså inte den tryckta tidningen utan förstärker 
och kompletterar den.

När vi arbetat med tidskriften Advokatens nya hemsida har 
vi strävat efter att ha ett användarperspektiv. Enkelhet och 
tydlighet har varit angelägna ledord för oss. Samtidigt skall 
läsaren känna igen sig från den tryckta tidningen.

Första sidan på Advokatens hemsida visar det aktuella 
numret. Här fi nns de fl esta av den tryckta tidningens artik-
lar. Vi har delat upp artiklarna enligt samma ordning som i 
den tryckta tidningen. Längst till vänster visas en menyrad 
som i stora drag motsvarar innehållsförteckningen från den 
tryckta tidningen: generalsekreteraren har ordet, nyheter, 

fokus, debatt och samfundsfrågor liksom disciplinnämnds-
avgöranden.

Överst på hemsidan visas en menyrad med uppgifter om 
sådant som vi särskilt ofta får frågor om, som utgivningsplan, 
annonsering och möjligheter att beställa samlingspärm eller 
prenumeration.

Med Advokatens nya hemsida lanserade vi ett bra sök-
verktyg för att hitta tidigare artiklar. En verkligt efterfrågad 
funktion från många av våra läsare. Här kan läsaren söka 
artiklar som publicerats i tidskriften Advokaten från år 2002 
och framåt. 

Arbetet med att förnya och utveckla Advokatens hemsida 
inleddes redan hösten 2005. Orsaken var att hemsidan under 
en period drabbats av återkommande tekniska problem. Men 
istället för att göra en enskild riktad insats så ansåg vi att det 
var klokare att göra en sammantagen översyn av samtliga 
delar av Advokatsamfundets webbplatser.

Det krävs inget lösenord för att nå de olika delarna på 
tidskriftens hemsida. Vår bakomliggande tanke är att andra 
än advokater, till exempel andra aktörer i rättsväsendet, 
journalister eller allmänheten, skall kunna ta del av de frå-
geställningar som vi beskriver. Allt för att öka förståelsen för 
advokatkårens arbetsvillkor.

Tom Knutson
Chefredaktör

Tidskriften Advokaten – ett gott år 
och lansering av en ny hemsida
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I Advokatsamfundets hus ligger Juridiska Biblioteket 
i Stockholm. Juridiska biblioteket är en stiftelse som 

grundades 1935 genom att Sveriges advokatsamfund, 
Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för ut- 
givande av Svensk juristtidning slog samman sina bok-
samlingar. Biblioteket har enligt stadgarna till ändamål att 
genom sin verksamhet främja rättsvetenskaplig forskning.

Juridiska biblioteket är ett välförsett juridiskt fackbibliotek 
med en boksamling på runt 50 000 volymer och ett 70-tal 
löpande tidskrifter. Här fi nns svensk och utländsk juridisk 
litteratur från 1700-talet och framåt. Svensk och nordisk 
juridik utgör tyngdpunkten i samlingarna men här återfi nns 
även litteratur från bland annat England, USA, Tyskland 
och Frankrike.

Juridiska biblioteket är i första hand ett referensbibliotek 
med nästan hela boksamlingen direkt tillgänglig för besö-
karen på öppna hyllor. Alla som avlagt examen vid svensk 
juridisk fakultet samt studerande vid juridisk fakultet har 
rätt att använda biblioteket. 

Under år 2006 har Emil Heijnes Stiftelse för rättsveten-
skaplig forskning bidragit till stiftelsens verksamhet med 

Stiftelsen Juridiska Biblioteket

300 000 kronor. Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag har 
bidragit med 350 000 kr.

Under 2006 har antalet antecknade besök i biblioteket 
uppgått till 979 och antalet utlånade exemplar uppgick till 
915. I slutet av året lanserades bibliotekets webbsida vilket 
resulterade i ett ökat intresse för bibliotekets tjänster.

Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter, av vilka styrel-
serna för Sveriges advokatsamfund, Juristföreningen i Stock-
holm och Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 
vardera utser en samt styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning två ledamöter. Ledamöterna väljs 
för fem kalenderår. 

Bibliotekarie sedan drygt ett år är Bitte Wölkert.
Stiftelsens styrelse hade vid årets utgång följande sam-

mansättning: 
Anders Knutsson, ordförande, f.d justitieråd
Johnny Herre, professor
Gertrud Lennander, justitieråd
Anne Ramberg, advokat
Hans Stenberg, advokat
Kaj Hobér, advokat, har varit vetenskaplig rådgivare

I samband med att Advokatsamfundet och tidskriften 
Advokaten lanserade sina nya hemsidor i november 

2006 fick även biblioteket för första gången en egen 
hemsida. Designen är i grunden densamma för de tre 
webbplatserna, men bibliotekets sida har en egen identitet 

Bibliotekets nya webbplats
med en ny logotype i grönt. På sidan fi nns lättåtkomliga 
länkar till Advokatsamfundets och Advokatens webbplatser 
för att man lätt ska kunna ta sig runt till systersajterna.

På hemsidan – som är öppen för alla – fi nns bland annat 
information om lån och annan service, fakta om biblioteket, 
uppgifter om vilket material som fi nns på biblioteket men 
även tips och sökvägar för att hitta juridisk information på 
Internet.

På de nya webbplatserna har dessutom länksamlingen 
omarbetats och fl yttats från Advokatsamfundet till Juridiska 
biblioteket.

En central del av hemsidan är bibliotekskatalogen som 
uppgraderats och fått ett nytt utseende för att bättre passa 
ihop med den nya hemsidans design. I katalogen kan man 
söka efter litteratur från 1995 och framåt, tidskrifter samt 
artiklar ur tidskriften Advokaten. Arbete pågår med att lägga 
in även det äldre beståndet. 

Den nya hemsidan är en stor förbättring för biblioteket 
som tidigare bara haft sparsamt med egen information på 
samfundets sida. Webbsidan har lett till ökad tillgänglighet till 
bibliotekets tjänster och förhoppningsvis även bättre service.
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FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR

Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada – Tilläggsförsäkring 

Försäkringsgivare: Zürich
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsomfattning: Skadestånd för ren förmögenhets-
skada som den försäkrade i advokatverksamheten tillfogar 
klient eller tredje man. Försäkringen kan utökas att omfatta 
personlig skadeståndsskyldighet till följd av representation i 
extern styrelse.
Geografi sk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden 
och för skador i hela världen. 
Försäkringsbelopp: Upp till 27 mkr per skada och försäk-
ringsår utöver den obligatoriska grundförsäkringen.
Premie: Enligt fastställd tariff.

Sjukvårdsförsäkring
Försäkringsgivare: LFAB 
Försäkringstagare: Advokatbyrån
Försäkringsomfattning: Ersätter bl.a. kostnader för läkarbe-
sök, 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 på grund av 
sjukdom eller dödsfall.
Försäkringsbelopp: Till försäkringsbolaget uppgivna fasta 
kostnader.
Premie: Premiegrund är fasta kostnader i kombination med 
försäkrad individs ålder samt vald försäkringsperiod.

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/ad-
vokater.

Samtliga advokater och biträdande jurister 
omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för 
ren förmögenhetsskada samt av en obligatorisk för-

mögenhetsbrottsförsäkring. Premier för dessa försäkringar 
ingår i den serviceavgift som Sveriges Advokaters Service AB 
årligen debiterar verksamma jurister på advokatbyrå. Pre-
miegrund 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 premietillägg.

Förutom ovan nämnda obligatoriska försäkringar fi nns 
möjlighet att teckna nedan angivna frivilliga försäkringar. 
Dessa tecknas separat av respektive advokatbyrå alternativt 
av verksam advokat eller biträdande jurist. 

De omnämnda försäkringarna administreras av Willis AB.

OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR

Ansvarsförsäkring 
för ren förmögenhetsskada

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar (nedan LFAB). 
Försäkringsomfattning: Skadeståndsskyldighet för ren för-
mögenhetsskada som den försäkrade i advokatverksamheten 
tillfogar klient eller tredje man. Försäkringen omfattar även 
personlig skadeståndsskyldighet till följd av externa styrel-
seuppdrag. 
Geografi sk omfattning: Verksamhet från kontor i Norden 
och för skador i hela världen.
Försäkringsbelopp: 3 mkr per jurist, skada och år, max 200 
mkr per år för hela kollektivet. 
Premie (2006): 9 200 kronor per jurist och år (gemensam 
premie för de obligatoriska försäkringarna).

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 advokatverksam-
heten 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 90 mkr per år 
för samtliga försäkrade. 
Premie (2006): 9 200 kronor per jurist och år (gemensam 
premie för de obligatoriska försäkringarna).

Försäkringar
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Förändringar i 
sjukavbrottsförsäkringen

I oktober 2003 slogs avbrottsförsäkringen ihop med sjuk-
vårdsförsäkringen till ett paket. Bakgrunden var att den 
förre försäkringsgivaren sade upp avbrottsförsäkringen då 
de inte längre kunde erbjuda något föräldraledighetsmoment 
i försäkringen. En ambition med paketlösningen var att långa 
sjukavbrott skulle förebyggas, vilket även kunde medföra att 
ansvarsskadorna kan förebyggas. 

Inför förfallodagen 2006 aviserade Länsförsäkringar myck-
et kraftiga premiehöjningar. Premiehöjningarna aviserades då 
skadekostnaderna för föräldraledighet stigit mycket kraftigt 
under de senaste två åren. Skadekostnaderna för det senaste 
året översteg exempelvis premien med mer än 50 procent.

Förhandlingar inleddes mellan avtalsparterna, men någon 
överenskommelse var inte uppnådd i samband med förfal-
lodagen. Avtalet förlängdes då på oförändrade villkor och 
premier året ut.

Förhandlingarna resulterade i att Länsförsäkringar erbjöd 
fortsatt försäkring under de första nio månaderna 2007 till 
en generell höjning av årspremien med 28 procent. Samtidigt 
aviserade Länsförsäkringar att försäkringsskyddet avseende 
föräldraavbrott skulle upphöra efter den angivna periodens 
utgång. 

Ett alternativ som Länsförsäkringar erbjöd var att upphöra 
med skyddet för föräldraledighet från den 1 januari 2007. 
Erbjudandet innebar en generell sänkning av nuvarande 
premienivå med 15 procent.
Advokatsamfundets gruppförsäkring för sjukavbrottsför-
säkring och sjukvårdsförsäkring har generellt mycket bra 
villkor och premier. Dessa har uppnåtts genom en god 
anslutningsgrad och ett historiskt gott skaderesultat. Om 
premiehöjningen som Länsförsäkringar aviserade ovan skulle 
accepteras var det Willis bedömning att det förelåg en bety-
dande risk att många av gruppens försäkrade skulle vända 
sig till individuella lösningar, vilket skulle urholka köpkraften 
och möjligheten till bra villkor och premier för gruppen.

Willis gjorde också bedömningen att något alternativ till 
Länsförsäkringars skydd för föräldraledighet inte fanns att 
tillgå på marknaden.

Advokatsamfundets styrelse fattade beslut om att acceptera 
Länsförsäkringars bud på en generell sänkning av nuvarande 
premie med 15 procent. Detta innebar att inga nya fall avse-
ende föräldraledighet kommer att ersättas av försäkringen 
från och med den 1 januari 2007.

Willis och DFA
Från och med den 1 januari 2006 administreras samtliga för-
säkringar av Willis AB som tillsammans med arbetsgruppen 
för advokatförsäkringar, tidigare DFA, arbetar gemensamt 
med advokatsamfundets försäkringar. 

Under 2006 bestod arbetsgruppen av advokaten Tony 
Sandell, ordförande samt advokaten Rose-Marie Lundström 

och advokaten Magnus Wallander. Vid årets slut lämnade 
Tony Sandell gruppen. Från och med 2007 är Magnus Wal-
lander ordförande i arbetsgruppen och som ny ledamot ingår 
advokaten Mats Bendrik.

Information
Information om Advokatsamfundets försäkringar fi nns, 

efter inloggning, på advokatsamfundets hemsida. Om du har 
frågor angående Advokatsamfundets försäkringar kan du 
kontakta Willis på telefonnummer 08-546 359 60 alternativt 
via e-post på adress advokatservice@willis.com.

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.  

SKADOR PER RÄTTSOMRÅDE I % 2006
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Den 18 januari 2006 bildades nätverket Hilda, 
med namn efter dagens namnsdagsbarn. På initiativ av 

generalsekreteraren Anne Ramberg var ett trettiotal av landets 
ledande kvinnliga jurister inom advokatkåren och rättsväsendet 
inbjudna till Advokatsamfundet för att diskutera orsaken 
till varför det är så få kvinnor som blir chefer eller delägare.

På juristutbildningarna är det kvinnorna som är i majoritet. 
Kvinnorna erhåller också de högsta betygen. Mer än hälften 
av dem som anställs vid advokatbyråer och vid rättsväsendets 
olika myndigheter är kvinnor. Dessa omständigheter får dock 
inte genomslag när det gäller andelen kvinnor som är delägare 
eller chefer. Många kvinnliga advokater lämnar yrket och söker 
sig till annan verksamhet. Trots att hälften av de biträdande 
juristerna är kvinnor är det inte många som blir delägare. Inom 
domstolsväsendet är situationen likartad, med mycket få kvin-
nor som innehar chefstjänster. Samma bild gäller för polisen. I 
åklagarväsendet fi nns en del kvinnliga chefer, dock inte på de 
högsta tjänsterna. Mot denna bakgrund ansåg mötesdeltagarna 
det angeläget att vidta åtgärder för att försöka stötta kvinnor att 
nå ledande positioner inom advokatkåren och rättsväsendet.   

Resultatet av diskussionerna blev bildandet av nätverket 
Hilda, som betyder stridsmö. Det beslutades att nätverket skall 
ha till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling 
inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med Hilda är att 
skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke 
och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

En styrgrupp utsågs inom nätverket, bestående av represen-
tanter från olika delar av advokatkåren och rättsväsendet, som 
fi ck i uppdrag att utarbeta riktlinjer för nätverkets fortsatta 
arbete.

SOFIA
På Sofi adagen den 15 maj sammanträdde nätverket Hilda och 
beslutade att starta ett praktikprogram, som även detta fi ck 
namn efter dagens namnsdagsbarn.

Sofi a syftade till att skapa ett praktikprogram som ger del-
tagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor 
inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet 
med projektet var att öka motivationen för deltagarna att vilja 
bli chefer.

Under hösten 2006 genomfördes ett pilotprojekt inom Sofi a, 
i vilket sju adepter och nio mentorer deltog. Styrgruppen inom 
Hilda fi ck i uppdrag att välja ut deltagarna till projektet. Efter 
angivande av önskemål från adepterna fattade styrgruppen 
sedan beslut om placering av deltagarna.   

Deltagarna i Sofi a var kvinnor från olika delar av advokatkå-
ren och rättsväsendet som visat särskilt intresse för chefs- och 
ledarskapsfrågor. De utvalda adepterna gavs möjlighet att följa 

kvinnor inom advokatkåren och rättsväsendet vilka är chefer. 
Adepterna ingick i ett nätverk som träffades före och efter pro-
grammet. Projektet avsåg i första hand chefs- och ledarskapsfrå-
gor. I de fl esta fall bestämdes praktiktiden till en vecka inom en 
och samma verksamhet. Mentorerna fi ck avgöra den närmare 
utformningen av praktikperioden och ansvarade för genomför-
andet av praktiktiden utifrån förutsättningarna på respektive 
arbetsplats. I samtliga fall fi ck adepten utföra sin praktiktid i 
annan verksamhet än den som adepten själv var verksam.

Pilotprojektet har utvärderats och resultatet blev mycket po-
sitivt. Hilda har fattat beslut om att permanenta verksamheten. 
Sofi a kommer dock att få ett delvis annat innehåll för framtiden. 
Projektet kommer att fokusera på förstärkt mentorskap i stället 
för att vara enbart ett praktikprogram. En praktiktid kommer 
dock att ingå som ett delmoment för de som antas till Sofi a. 
Även i framtiden kommer det att vara fråga om korsvis utbyte 
mellan olika verksamheter. Projektet kommer att starta under 
hösten 2007 och programmet kommer att vara ettårigt. Hilda 
kommer att fatta beslut om vilka verksamheter som skall delta 
i Sofi a. Styrgruppen kommer att fatta beslut om vilka mentorer 
och adepter som skall delta. Efter avslutat program kommer 
deltagarna att erbjudas möjlighet att bli medlemmar i ett nätverk 
för dem som deltagit i Sofi a. Utvärderingar kommer att göras 
för att se om Sofi a lyckas uppnå sitt syfte och mål.  

HILDARY
Hilda har startat lunchklubbar under namnet Hildary. Tanken 
är att lunchklubbarna skall vara en mötesplats för kvinnliga 
jurister där de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. 
Hittills har verksamheten startat i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

Till Hildary har intressanta och aktuella föredragshållare 
bjudits in. Samtliga Hildary-luncher har varit mycket välbe-
sökta och verksamheten har blivit en stor succé.

RAKEL
Hilda har tagit initiativ till en konferensverksamhet under 
namnet Rakel. Det första seminariet kommer att äga rum den 
23 april 2007 under rubriken Kvinna – jurist, Våga vilja vara 
chef. 

Programmet består bland annat av ett välkomstanförande 
av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 
Därefter kommer professorn i retorik Brigitte Mural att tala 
om retorik och ledarskap ur ett kvinnligt perspektiv. System-
bolagets vd Anitra Steen kommer att tala om att vara chef i 
med- och motgång. Seminariet innehåller även ett panelsamtal 
på temat chefsskapets möjligheter och utmaningar.

Nätverket Hilda
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Hur ser det ut med jämställdheten 
inom rättsväsendet?

Advokater

– 20% av advokaterna är kvinnor. 
– Cirka 12% av kvinnorna är delägare.
– De fl esta kvinnliga advokaterna är verksamma inom familje-
rättens område (cirka 57%). Enbart 32% är verksamma inom 
affärsjuridikens område. 
– 60% av de kvinnliga advokaterna är delägare eller inneha-
vare. Motsvarande siffra för männen är 76%. 
– 51% av de biträdande juristerna är kvinnor.

Domare

– 28% av de ordinarie domarna är kvinnor.
– Av domstolscheferna är andelen kvinnor cirka 12%.
– Bland övriga chefsdomare är andelen kvinnor 25%.
– Cirka 60% av dem som antas till domarutbildningen är 
kvinnor.
– Mer än 60% av de icke ordinarie domarna är kvinnor.

Poliser

– Antalet kvinnliga poliser uppgår till 20,3%.
– Antalet kvinnor i ledningsfunktion uppgår till 16%.
– 34% av dem som antas till polishögskolan är kvinnor.

Åklagare

– 48% av åklagarna är kvinnor.
– Andelen chefer uppgår till 34%.
– Motsvarande siffror för Ekobrottsmyndigheten är något 
lägre. Där är 41% av åklagarna kvinnor och andelen chefer 
uppgår till 33%.

regeringens mål avseende 
jämställdhet inom  rättsväsendet

I budgetpropositionen för 2006 uttalar regeringen att myndig-
heterna inom rättsväsendet har ett långtgående ansvar för att 
se till att jämställdheten mellan kvinnor och män ökar. Vidare 
framgår det att regeringen anser att det skall råda jämställdhet 
på arbetsplatserna inom rättsväsendet.

Regeringen anser att en jämnare könsfördelning skall uppnås 
genom såväl nyrekrytering som vid rekrytering till olika nivåer 
inom myndigheterna.

I regleringsbreven för budgetåret 2006 framgår att ett av 
målen för organisationsstyrningen är att jämställdheten skall 
öka inom domstolsväsendet. Detta mål återkommer även i 
regleringsbreven för Åklagarmyndigheten och polisen. I dessa 
fall är målen avseende jämställdheten begränsade till att an-
delen kvinnor som är chefer respektive i ledningskompetens 
skall öka.  

Hildarys premiärmöte drog fullt hus. Sex månader gamla 

Sofi a har fått följa med mamma på lunchklubb

Lagmannen Mari Andersson, lagmannen Lena Berke, 

överåklagaren Catharina Bergqvist Levin, generaldirektören  

Gudrun Antemar, generalsekreteraren Anne Ramberg och 

justitieministern Beatrice Ask
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Lokalavdelningar

STOCKHOLMSAVDELNINGEN
Från årsmötet den 29 mars har Stockholmsavdelningens 
styrelse haft följande sammansättning: Dick Lundqvist, ord-
förande, Johan Hessius, vice ordförande, Connie Brück, Karl-
Johan Dhunér, Lars Edlund, Lars Hartzell och Olof Rågmark, 
ledamöter, samt Elisabeth Fritz, Tobias Fälth och Sara Kersby 
Mindus, suppleanter. Therese Isaksson har varit styrelsens 
sekreterare. Christina Malm har varit klubbmästare.

Avdelningen har under året hållit nio styrelsesamman-
träden. Vid sammanträdena har 140 inträdesansökningar 
behandlats.
Sammankomster. Avdelningen har under året arrangerat ett 
tiotal sammankomster som har samlat mer än 800 deltagare 
från avdelningen. 

Välkomstträffar för nya ledamöter. Avdelningen har liksom 
tidigare år bjudit in nya ledamöter till välkomstträffar i Ad-
vokatsamfundets hus på Djurgården vid två tillfällen för att 
förevisa huset, presentera avdelningens verksamhet och inta 
buffé. Nya ledamöter samt representanter från avdelnings-
styrelsen och från samfundets kansli deltog.

Månadsmöten. Under året har avdelningen arrangerat fem 
välbesökta månadsmöten varav två utgjorts av samarrang-
emang med Juristföreningen i Stockholm respektive Domar-
föreningen vid Stockholms tingsrätt. Förekommande teman 
för de anföranden som hållits vid mötena har varit aktuella 
frågor från Justitiedepartementet, ett år med svensk kod för 
bolagsstyrning, nya personuppgiftslagen, aktiemarknadens 
praxis och aktuella frågor, samt aktuella frågor och tryck- 
och yttrandefrihet. Ett av mötena kunde tillgodoräknas som 
del av den obligatoriska vidareutbildningen.

Vårträff och julglögg. Den 1 juni hölls en uppskattad vår-
träff i samfundets lokaler på Djurgården och den 7 december 
hölls en välbesökt julglögg på restaurang Laroy.

Årsmöte. Avdelningen har under året hållit årsmöte den 
29 mars i Vapensalen, Grand Hotel, med efterföljande mid-
dag i Spegelsalen.

Övrigt. Styrelsen har inbjudit samtliga företrädare för 
Advokatjouren i Stockholms län till ett informationsmöte för 
att bland annat diskutera verksamheten och ge dem möjlighet 
att utbyta erfarenheter med varandra. Vidare har ledamöter 
från styrelsen träffat lagmännen för Stockholms tingsrätter 
med anledning av den pågående omorganisationen. 

Avdelningen har liksom tidigare år distribuerat månads-
cirkulär.

Medlemsstatistik. Den 1 januari 2006 utgjorde antalet le-
damöter i avdelningen 1 975 (inklusive EU-advokater). Under 
året antogs 131 nya ledamöter, 77 ledamöter utträdde och 8 
ledamöter avled. Ingen ledamot uteslöts. Den 31 december 

2006 utgjorde antalet ledamöter 2 021 (inklusive EU-advo-
kater). En nettoökning har således skett under året med 46 
ledamöter (under 2005 var nettoökningen 69 ledamöter).

VÄSTRA AVDELNINGEN
Västra avdelningens styrelse har haft följande sammansättning 
under året: Dan Bullarbo, Setterwalls Advokatbyrå, ordförande, 
Hans Potila Strömsnes, Wistrand Advokatbyrå, vice ordförande, 
Anders Ahlm, Berglund & Co Advokatbyrå, Claes Östlund, 
Olof Ahlstedt Advokatbyrå, Staffan Karnå, Advokatfi rman 
Kjällgren, Mona Jonasson, Advokatfi rman Glimstedt, Maria 
Almgren, Jan Ertsborn Advokatbyrå och Staffan Uvabeck, 
Advokatcentrum i Skövde, ordinarie ledamöter. Suppleanter 
har varit Mats Österborg, Advokatbyrån ACTA i Halmstad, 
Fredrik Andersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och 
Lars Hallkvist, Gullack Advokatbyrå i Borås. Niclas Carling, 
Advokatfi rman Concilium, har varit sekreterare och Caroline 
Ygge, Advokatfi rman Delphi, har varit klubbmästare.

Under året har styrelsen hållit tio protokollförda sam-
manträden. 32 ansökningar om inträde har handlagts. Av 
dessa har 27 tillstyrkts. Vid årets utgång hade avdelningen 
726 ledamöter varav 133 kvinnor och 593 män. 

Den 21 mars ägde årsmötet rum på Göteborgs Konsthall 
och avslutades med middag i Konstmuseets lokaler. Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne Ramberg informerade 
under årsmötet om aktuella samfundsfrågor. Den 21 juni höll 
Västsvenska Industri- och Handelskammarens VD, Anders 
Källström, lunchföredrag för Västra Avdelningens medlemmar 
på Restaurang Palace. Anders Källström talade om ”Godhet, 
framtidens konkurrensmedel”. Ett 40-tal personer närvarade. 

Den 18 september anordnades en skärgårdstur med skal-
djursbuffé. Föredrag hölls av Advokatsamfundets ordförande 
Stefan Lindskog som talade om aktuella samfundsfrågor. Ett 
50-tal personer närvarade. 

Årets ordförande-/sekreterarmöte avhölls i början av ok-
tober i Paris. Ordföranden Dan Bullarbo och sekreteraren 

 Dick Lundqvist och Therese Isaksson

Stockholmsavdelningen
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LOKALAVDELNINGAR

Per Wigert och Lars Gombrii

Mellersta avdelningen

 Dan Bullarbo och Niclas Carling

Västra avdelningen

Niclas Carling deltog. 
Advokat Claes Östlund har i slutet av december 2006, som 

representant för advokaterna i Västra Avdelningen, deltagit 
i samråd kring det provisoriska häkte med domstolslokal, 
som kommer att öppnas i början av mars 2007, under tiden 
som nuvarande häktes- och domstolslokal på Skånegatan 
renoveras. 

I samarbete med Juridiska institutionen vid Handelshög-
skolan, Göteborgs universitet, har vidareutbildningskurser 
för advokater hållits under 2006. Detta samarbete kommer 
att fortsätta under 2007. 

MELLERSTA AVDELNINGEN
Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll sitt 
årsmöte i Uppsala den 24 mars. Styrelsen har sedan dess 
bestått av Per Wigert, Enköping, ordförande, Peter Bredelius, 
Örebro, vice ordförande, Fredrik Sandberg, Mora, Bertil 
Moreau, Kristinehamn, och Lars Gombrii, Västerås, med 
Robert Wikström, Uppsala, Andreas Hahn, Örebro, Agneta 
Nyman, Falun, Lennart Lefverström, Karlstad, och Johan 
Nordgren, Västerås, suppleanter. Sekreterare har varit Lars 
Gombrii.

Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sam-
manträden och avgivit yttranden över 14 ansökningar 
om inträde i Advokatsamfundet, vilka samtliga tillstyrkts. 
Styrelsen har även planerat och genomfört vidareutbildning 
för advokater, dels i anslutning till årsmötet, dels i Tällberg 
22–23 september. En studiedag för biträdande jurister har 
anordnats med besök på Advokatsamfundet i Stockholm 
den 13 november.

Styrelsen har vidare beslutat att länsvis i avdelningen ar-
rangera en s.k. Road-show – en sammankomst med inbjudna 
advokater, domare och åklagare. Syftet är att redovisa ad-
vokatyrkets ekonomiska villkor i belysning av genomförd 
Temo-undersökning, erbjuda ett juridiskt intressant föredrag 
samt vid en gemensam subventionerad middag utbyta syn-

punkter och erfarenheter. Under året har en sådan tillställning 
genomförts i Örebro län.

Avdelningen har genom ordföranden och sekreteraren varit 
representerad vid en konferens för avdelningsordförande 
och sekreterare i Utlandsavdelningens regi i Paris den 14-15 
oktober. Avdelningen har dessutom varit representerad vid en 
IT-konferens för avdelningssekreterare på Advokatsamfundet 
den 21 november.

Vid årsmötet i Uppsala föreläste Carl Svernlöf, Stockholm, 
”Nya aktiebolagslagen”. 

Vid studiedagarna i Tällberg var programmet som följer: 
”Vad händer på Advokatsamfundet?”, Maria Billing, nytill-
trädd chefsjurist, presenterade sig själv och lämnade aktuell 
information om pågående samfundsarbete.

”SKL i rättssäkerhetens tjänst”, forensiska biologen 
Ann Jangblad föreläste om DNA-teknik som bevismedel i 
brottmål.

”Hellre fälla än fria? – Resning som rättsmedel”. Rätts-
fallsanalyser och bevisvärderingsfrågor presenterades av  
advokaten Tomas Nilsson, Stockholm, professorn Hans-
Gunnar Axberger, Stockholm, och journalisten Hannes 
Råstam, Stockholm.

Avdelningen hade vid årets slut 356 ledamöter, varav 310 
aktiva och 46 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. Av-
delningens sekreterare har varit Claes G. Hansson, Jönkö-
ping. 

Styrelsen har under året hållit tio sammanträden, varav nio 
per telefon. Styrelsen har behandlat elva inträdesansökningar, 
samtliga tillstyrkta. 

Avdelningen hade sitt årsmöte på Hotell Borgholm, Öland 
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Lars Kongstad och Anna Steén

Södra avdelningen

den 30 mars. 33 advokater och biträdande jurister deltog. Vid 
årsmötet behandlades i stadgarna föreskrivna ärenden. 

I anslutning till årsmötet genomfördes en halv utbildnings-
dag med journalisten Lars Stahre ”Att hantera medier – I 
huvudet på en journalist”. Samfundets ordförande Stefan 
Lindskog informerade om aktuella frågor. Årsmötet avsluta-
des med presentation av Hotell Borgholm, god middag och 
kollegial samvaro.

Avdelningen representerades vid ordförande/sekreterarkon-
ferensen i Paris den 12–14 oktober av Claes G. Hansson.

Avdelningens höstmöte genomfördes torsdagen den 26 
oktober på Quality Hotell Ekoxen, Linköping, upplagt som 
en halv utbildningsdag med efterföljande middag. Ett intres-
sant seminarium genomfördes med professor Hans-Gunnar 
Axberger, Stockholm, ”Rättssäkerhet i brottmål”. 41 leda-
möter och biträdande jurister deltog.

Avdelningens ordinarie huvudstyrelseledamot, har varit 
advokat Eva Kullman, Kalmar, med Bengt Ivarsson, Linkö-
ping, som suppleant. 

Tolv ledamöter har tillkommit under året. Per årsskiftet 
uppgick antalet ledamöter till 300, varav 250 betalande.

SÖDRA AVDELNINGEN 
Styrelsen har sedan årsmötet den 23 mars haft följande sam-
mansättning: Lars Kongstad, Malmö, ordförande, Göran 
Hellberg, Lund, vice ordförande, Peter Thörnwall, Helsing-
borg, Christina Davéus, Kristianstad, Marie Lagerlöf, Sophie 
Palmgren Paulsson, båda Malmö, och Matts Johnsson, Ystad, 
ordinarie ledamöter samt Anders Forkman, Malmö, Lena 
Johansson, Lars Kruse, båda Helsingborg, Magnus Lindsten, 
Karlskrona och Anna Steén, Malmö, suppleanter. Anna Steén, 
Malmö, har varit sekreterare och Magnus Bernro, Malmö, 
klubbmästare. 

Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Styrelsen 
har behandlat 36 inträdesansökningar (38 under 2005). Detta 
år har styrelsen sammanträtt i Karlskrona, Lund, Malmö och 

Ystad. Den 26 oktober medverkade styrelsen vid JiA-mäss-
san, en arbetsmarknadsmässa för juridikstuderande vilken 
arrangeras av Juridiska Föreningen vid Lunds universitet. 
Vid den årliga ordförande- och sekreterarkonferensen som 
ägde rum i Paris den 12 och 13 oktober, representerades 
avdelningen av ordföranden och sekreteraren. 

Årsmötet ägde rum på Juridicum i Lund den 23 mars. 
På årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor. Ad-
vokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samt 
nyintagna ledamöter av avdelningen med fl era var gäster vid 
årsmötet. Före mötet talade samfundets dåvarande chefsju-
rist Ragnar Palmkvist om ny lagstiftning med tvångsmedel i 
spåren efter den 11 september under rubriken ”En bredsida 
av repressiva åtgärder”. 

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 två 
tillfällen under våren 2006 samt vid tre tillfällen under hösten 
2006 har varje deltagare för respektive kurstillfälle erhållit 
bidrag med 500 eller 1 000 kronor. Den totala kostnaden 
för stipendier under året har uppgått till 280 000 kronor. 
Under året har följande kurser genomförts: domarens och 
advokatens roll i tvistemålsprocessen, modern skadestånds-
rätt, rättssäkerhet i brottmål, ”Barnets bästa” - familjerätts-
seminarium och företagsöverlåtelser. 

Antalet ledamöter var vid årets ingång 679 st. Vid årets 
utgång uppgick antalet ledamöter till 695 st. 

NORRA AVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet i mars haft följande sammansätt-
ning: Jan Heilborn (Z), ordförande, Andreas Victor (Z) vice 
ordförande/sekreterare/kassör, Anders Jonsson (AC), Johan 
Sterner (Y), Bengt-Olov Horn (X), och Jenny Nordlund (BD), 
ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Annica Ullsten (Y), 
Magnus Müchler (BD), samt Tomas Krokström (X).

Per Sandell och Claes G. Hansson

Östra avdelningen
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LOKALAVDELNINGAR

 Jan Heilborn och Andreas Victor

Norra avdelningen

Björn Palm-Jensen och Karl Woschnagg 

Utlandsavdelningen

Styrelsen har under året hållit sex sammanträden, varav ett 
med personlig närvaro, övriga genom grupptelefonsamtal. 
Styrelsen har behandlat sju inträdesansökningar. Alla har 
tillstyrkts. 

I anslutning till det välbesökta årsmötet i Luleå anordnades 
bland annat kursen ”Bevisprövning och bevisvärdering i 
brottmål” med advokat Thomas Olsson. Advokatsamfun-
dets vice ordförande Lena Frånstedt Lofalk informerade om 
aktuella samfundsfrågor. 

Årets ordförande-/sekreterarkonferens avhölls i Paris den 
12-13 oktober. Avdelningen representerades av Jan Heilborn 
och Andreas Victor. 

Avdelningen hade vid årets slut 233 medlemmar. Av le-
damöterna var 199 män och 34 kvinnor. Dessutom hade 
avdelningen 39 verksamma biträdande jurister, varav 19 
var män och 20 kvinnor. Under året har sju nya ledamöter 
antagits i samfundet, nämligen Jens Arnhof, Karl Bodén, 
Erik Hansson, Mattias Jaldeby, Johan Lavås, Lars Nordberg, 
och Jonas Vedin. Advokat Sten Burman, numera lagman vid 
Sundsvalls tingsrätt, har utträtt under året. 

UTLANDSAVDELNINGEN
Styrelsen har sedan årsmötet den 25 mars på hotell Leopold 
i Bryssel, Belgien, haft följande sammansättning: Björn 
Palm-Jensen, Lassus & Associes, Paris, ordförande, Massimo 
Caiazza, Caiazza & Parters, Milano, vice ordförande, Göran 
Rise, Advokatfi rman Björn Rosengren, Nueva Andalucia 
(Malaga), kassör, Karl Woschnagg, Wicker Hanf, Frankfurt, 
sekreterare samt ledamöterna Per Runeland, SJ Berwin, 
London, Ulla-Karin Hjalmarsson-Clark, Alexander Samuel 
& Co Solicitors, London, Dan Person, Magnusson Advo-
katbyrå, Warszawa och Ann Chowrimootoo, White&Case, 
London. 

Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds fullmäktige 
utsåg årsmötet Göran Rise, Malaga, och Massimo Caiazza, 
Milano.

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sam-
manträden: den 25 och 26 mars i Bryssel (i anslutning till 
årsmötet), den 23 september i Warszawa, den 18 november i 
London, samt två sammanträden per telefon (24 januari och 
10 april). Sju inträdesansökningar har behandlats.

Avdelningen har utgivit två Nyhetsbrev (i april och novem-
ber) per e-post till sina medlemmar under året. Redaktör har 
varit jur.kand. Mikaela Lassborn, Nice. Nyhetsbrevet har 
också sänts till de svenska avdelningarnas sekreterare.

Vid årsmötet i Bryssel deltog 17 ledamöter. Särskilt inbju-
den var Advokatsamfundets chefsjurist Ragnar Palmkvist. I 
anslutning till årsmötet erbjöds ett föreläsningsprogram mot-
svarande åtta timmars vidareutbildning, att tillgodoräknas 
inom ramen för Advokatsamfundets krav på vidareutbild-
ning. Tre talare belyste EU:s framtid ur olika synvinklar, 
Charlott Cederskiöld som parlamentariker, Sten Ramstedt 
som kommissionär och Georg Danell som lobbyist. Vidare 
redogjorde Rolf Olofsson för Hannermålet och James Wal-
lick för Microsoftmålet. Ragnar Palmkvist 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 representant i samfundets 
valberedning. Av fyrtioen röstande medlemmar biträdde 
samtliga styrelsens förslag och valde enhälligt Massimo 
Caiazza. 

Utlandsavdelningen har vid huvudstyrelsens möten repre-
senterats av  Björn Palm-Jensen. Vid den årliga ordförande- 
och sekreterarkonferensen, som detta år arrangerades av 
Utlandsavdelningen och ägde rum i Paris  den 12-13 oktober, 
representerades Utlandsavdelningen av Björn Palm-Jensen 
och Karl Woschnagg. Från de övriga avdelningarna deltog 
elva advokater samt samfundets generalsekreterare, Anne 
Ramberg.

Utlandsavdelningen har 92 medlemmar, varav 26 är kvin-
nor och 66 män.   
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Kollegier

FÖRSVARARKOLLEGIET 
I STOCKHOLM

Försvararkollegiet i Stockholm har under året haft två sam-
mankomster. Mötena har hållits på Restaurang Piperska 
Muren och inletts med middag.

Den 14 mars talade professor Madeleine Leijonhufvud om 
”Den nya sexualbrottslagen”. Mötet lockade 41 deltagare.

Den 25 april gästades kollegiet av advokaten Peter Mutvei 
som tog upp frågan ”Vad kan och bör en försvarare göra 
under förundersökningen”. 41 advokater och biträdande 
jurister deltog i mötet.

Programrådet har under året bestått av Ghita Hadding- 
Wiberg, sammankallande, Connie Brück, Lars Engstrand 
(t.o.m. juni 2006), Björn Hurtig (t.o.m. maj 2006), samt 
Johan Åkerman (t.o.m. maj 2006).

ÖSTERGÖTLANDS 
FÖRSVARARKOLLEGIUM

Östergötlands försvararkollegium kan nu lägga sitt fjärde 
verksamhetsår till handlingarna. Styrelsen har varit den-
samma sedan starten, nämligen Bertil Dahl, sekreterare, 
Göran Gabrielson, kassör och Bengt Ivarsson, ordförande. 
Antalet medlemmar i kollegiet uppgår till 58 stycken, varav 
ett antal med verksamhet i angränsande län, företrädesvis 
Sörmland.

Kollegiet har under det gångna verksamhetsåret genom-
fört två sammankomster i Östergötland samt ett utlands-
seminarium. Den 8 mars hölls årsmöte på Hotel Scandic 
City i Linköping i närvaro av hälften av medlemmarna. 
Utöver årsmötesförhandlingarna redogjorde justitiekansler 
Göran Lambertz för JK:s arbete vad gäller granskning av 
advokatarvoden samt ersättningar till frihetsberövade.  

Nästa lokala sammankomst hölls i Linköping den 29 
november då vice överåklagare Roland Andersson, Eko-
brottsmyndigheten i Stockholm, talade om ekobrottsbe-
kämpning samt försvararens roll i dessa mål. 

Kollegiet arrangerade den 12-16 oktober ett seminarium 
om bevisning m.m. i Rom. Inbjudna seminarieledare var 
hovrättsrådet och docenten Roberth Nordh och överåk-
lagaren Gunnel Lindberg. Vid seminariet deltog 36 av 
kollegiets medlemmar samt några medföljande. Utöver 
själva seminariet erbjöds deltagarna även möjlighet till 
en guidad vandring i Rom, utfl ykt till Villa d´Este samt 
biljetter till fotbollsmatch. Arbetet med seminariet hösten 
2007, som preliminärt kommer gå av stapeln i Budapest, 
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 frågeställ-
ningar. Bland annat har säkerhetsfrågor i anslutning till 
domstolsförhandlingar diskuterats och lett till att en parts-
sammansatt grupp som även inkluderar polisen tillkommit. 
Efter påtryckningar från kollegiet har ett advokatrum 
iordningställts vid tingsrätten i Linköping. Vidare har kol-
legiet ifrågasatt polisens inlåsning av försvarare vid besök 
i arresten. Kollegiet har därutöver varit representerat i den 
projektgrupp som arbetar med försöket i Östergötland 
att använda videokonferensutrustning vid häktningsför-
handlingar. Under året har kollegiet tagit initiativ till att 
påbörja arbetet med gemensamma lokala utbildningar för 
advokater, domare och åklagare i Östergötland. 

FÖRSVARARKOLLEGIET 
I NORDVÄSTRA SKÅNE

Arbetsgruppen för Försvararkollegiet har under året bestått 
av: Ulf Juhlin, Håkan Sunnerholm, Kerstin Lindbohm, Stefan 
Rosell, sekreterare, samt Johan Sederholm, ordförande.

Kollegiet hade endast en sammankomst under året, men 
desto mer intressant. Vägverkets expert på alkoholfrågor, 
Hans Laurell från Borlänge, gästade kollegiet och höll ett 
föredrag med efterföljande mat och dryck. Såväl mat som 
dryck var noga mängdbestämd för att alla skulle få en 
uppmätt berusningsgrad under olika tidpunkter av kvällen. 
Kvällen blev mycket uppskattad – Hans Laurells föredrag 
var både intressant och entusiasmerande.

Verksamheten i övrigt har kännetecknats av en fortsatt 
dialog med tingsrätten vad gäller bland annat brottmålshan-
teringen, innebärande deltagande i projekt för bättre ärende-
hantering, vilket Domstolsverket genomfört under året.

Försvararkollegiet har ett 50-tal medlemmar.

FÖRSVARARKOLLEGIET I MALMÖ
Vid årsmötet den 13 mars omvaldes styrelsen, med undan-
tag av Magnus Lundh som ställde sin plats till förfogande. 
Styrelsen består nu av Jan-Anders Hybelius, ordförande, 
Jesper Montan, sekreterare, Johan Sarvik och Ulla Stål-
berg. I anslutning till årsmötet höll lagmannen Barbro 
Thorblad ett kortare föredrag om Kriminalvårdskommit-
téns arbete, i vilken hon är ordförande. Vidare avtackades 
Magnus Lundh för sitt förtjänstfulla arbete som sekrete-
rare för kollegiet.

Kollegiet har idag cirka 110 medlemmar från i huvudsak 
Malmö, men även advokater från Lund, Trelleborg och 
Eslöv är medlemmar.

Kollegiet har under året haft tre ytterligare samman-
komster. Den 29 maj höll kriminalreportern Joakim 



47

Palmkvist, SDS, ett föredrag om ”Kriminalreporterns 
syn på försvarsadvokaten”. Särskilt talade han om yp-
pandeförbudet. 

Den 2 oktober gav f.d. chefsrådmannen Göran Staafgård 
tillbakablickar från sitt yrkesverksamma liv. På ett lättsamt 
och tänkvärt sätt lämnade han betraktelser från en dom-
stolsvärld som genomgått stora förändringar över tiden. 

Den 4 december berättade ordföranden i samfundets 
disciplinnämnd, Claes Peyron, om disciplinnämndens 
verksamhet, varvid han fördjupade sig i några av nämn-
dens mer betydelsefulla avgöranden i brottmålsärenden. 
Samtliga sammankomster har hållits på puben Bishop’s 
Arms, där kollegiet abonnerat en lokal i direkt anslutning 
till puben. Antalet deltagare vid sammankomsterna har 
varit cirka 30 stycken. 

Representanter för styrelsen har vid två tillfällen träffat 
representanter för kriminalvården och häktet i Malmö. 
Tanken med dessa möten har varit att föra fram synpunkter 
från advokater i Malmö beträffande missförhållanden och 
praktiska problem på häktet i Malmö. Förhoppningsvis 
leder detta till förbättrade förhållanden för advokater och 
intagna. Vidare har representanter för styrelsen på olika 
sätt beretts möjligheter att aktivt påverka planeringen av 
byggnationen av den nya hovrättsbyggnaden i Malmö.

FAMILJERÄTTSKOLLEGIET
Kollegium har hållits på restaurang KB tre gånger under 
året.

Den 13 mars gästade Örjan Teleman kollegiet och talade 
under rubriken ”Utredningsförslag om ändringar i Äkten-
skapsbalken?”. 

Den 10 maj besökte kommunjuristen Eva Mårtensson 
kollegiet och talade under ämnet ”Bouppteckning efter arvs-
skattens avskaffande samt nya regler om dödförklaring”.

Den 16 november föreläste Fredric Renström under rub-
riken ”De nya vårdnadsreglerna och dess tillämpning” inför 
ett välbesökt och intresserat auditorium.

E-posten fungerar bra och mötena under året har varit 
mycket välbesökta. Återigen har det visat sig att mötena är 
uppskattade och det är uppenbart att kollegiet har en funk-
tion att fylla.

Utöver ovannämnda möten har programrådet haft två 
interna planeringsmöten. Programrådet har under året haft 
följande sammansättning: Per-Olof Lefwerth, ordförande 
(t.o.m. 30 juni), Johan Schüldt, ordförande (fr.o.m. 1 juli), 
Susanne Rudholm, sekreterare, Göran Wernstedt, Birgitta 
Hållenius, Py Löwgren, Marie Wessel, samt David Massi 
(fr.o.m. 1 juli).

REKONSTRUKTÖR- & 
KONKURSFÖRVALTARKOLLEGIET 

(REKON) I SVERIGE
Kollegiet hade under året 13 medlemmar, dvs. samma antal 
som under 2005. Medlemmarna utgörs av lokala kollegier, 
vars medlemmar i sin tur utgörs av enskilda rekonstruktörer 
och konkursförvaltare. Sammantaget har de lokala kollegi-
erna en geografi sk täckning som avser hela riket. 

Namnändringen från Konkursförvaltarkollegiernas Fören-
ing till nuvarande namn beslöts på extra föreningsstämma 
den 5 december 2005. Efter namnbytet har motsvarande 
namnbyte beslutats i de fl esta lokala kollegier.    

Styrelsen i Kollegiet utgjordes till ordinarie föreningsstäm-
ma den 2 juni 2006 av Staffan Bäckström, Eric Edström, Leif 
Grauers, Jan Jönzén, Jonas Reiner, Magnus Näsholm, Peter 
Rader, Arne Rohdin, Ulf Sandberg, Peter Bengtsson, Lars-
Olov Thim, Rickard Ström, Odd Swarting, Hans Renman 
och Marianne Uesson. Vid stämman avgick Rickard Ström 
och Jonas Reiner som ledamöter. Övriga ledamöter omvaldes 
samt nyvaldes Margareta Andersson och Ulf Mårtensson 
som ledamöter. Vidare avgick suppleanterna Gunnar Ahl-
gren, Hans-Ola Fors och Bo Johansson. Övriga suppleanter 
omvaldes samt nyvaldes Anders Lundberg, Hans Andersson 
och Magnus Nedström till suppleanter. N Anders Wallander 
avgick som revisor. Greger Lundmark omvaldes som revisor 
och Rickard Ström nyvaldes som revisor. 

På konstituerande styrelsesammanträde den 2 juni 2006 
omvaldes Odd Swarting som ordförande, Eric Edström som 
vice ordförande, Hans Renman som sekreterare, Lars-Olov 
Thim som kassör samt nyvaldes Margareta Andersson som 
vice sekreterare. 

Styrelsen har hållit fyra sammanträden; den 9 mars, den 
2 juni, den 28 augusti och den 4 december. På styrelsesam-
manträde den 4 december hölls en tyst minut för Leif Grauers 
som avled i november. Leif Grauers har i styrelsen ersatts av 
Jan Lindahl.  

Kollegiet är den ledande aktören inom det insolvensrätts-
liga området. Kollegiet avger varje år ett fl ertal remisser till 
lagstiftande enheter och domstolar samt har löpande kon-
takter med Skatteverket och exekutiva myndigheter avseende 
tillämpningsfrågor och andra frågor som påverkar den prak-
tiska hanteringen av företagsrekonstruktioner och konkurser. 
Nedan anges några exempel på Kollegiets arbete. 

Kollegiet har avgivit remissyttranden i följande frågor:
–  till Högsta domstolen i mål angående övergångsreglerna 
till de nya förmånsrättsreglerna, i mål angående edgångs-
skyldighet i konkurs samt i mål om utseende av konkurs-
förvaltare,

KOLLEGIER
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–  till Skatteverket angående handräckning enligt 7 kap. 14 
§ konkurslagen, 
–  till Bokföringsnämnden angående allmänt råd om årsre-
dovisning för mindre bolag, allmänt råd och vägledning om 
vad som skall bokföras i enskild näringsverksamhet samt 
förslag till allmänt råd och vägledning om gränsvärden, 
–  till Justitiedepartementet angående betänkandet Fondkom-
mission – och en ny kommissionslag (SOU 2005:12), 
–  till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet angående 
betänkandet Ett utvidgat miljöansvar (SOU 2006:39), 
–  till Finansdepartementet angående departementsprome-
morian Ett reformerat solvenssystem (Fi2006/4208).  
Kollegiet har genom sitt arbetsutskott deltagit i samråd med 
representanter för Skatteverket. 

Kollegiet har deltagit i möte med Intressentrådet för tillsyn 
i konkurs samt i hearingar avseende ändrade förmånsrättsreg-

ler, ny bolagsform, och skuldsanering för näringsidkare.  
Kollegiet har arrangerat ett seminarium angående företags-

rekonstruktion. Som föreläsare på seminariet deltog bland 
annat professor Mikael Möller och advokat Eric Danhard. 
Närvarande vid seminariet var förutom konkursförvaltare 
och rekonstruktörer även personer från justitiedepartementet, 
Högsta domstolen och exekutionsväsendet. 

Kollegiet har deltagit i planeringen av Insolvensrättsligt 
forum i februari 2007. 

Vidare har Kollegiet tillsett att ny rättspraxis och an-
nan information i insolvensrättsliga frågor redovisats på 
Kollegiets hemsida. Kollegiets service till medlemmarna i 
de lokala kollegierna har skett genom Rekonstruktör- & 
Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige AB. Styrelsen 
i servicebolaget har utgjorts av Odd Swarting med Eric Ed-
ström som styrelsesuppleant.   

KOLLEGIER
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Förteckning över lagstiftningsärenden

Förteckning över lagstiftningsärenden i vilka Advokatsam-

fundet under 2006 avgivit yttrande

Slutbetänkandet Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, 
miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter
SOU 2005:59 (R-2005/1251)

Betänkandet Registerkontroll av personal vid hem för vård 
eller boende som tar emot barn och unga
SOU 2005:65 (R-2005/1354)

Departementspromemorian Några bodelningsfrågor
Ds 2005:34 (R-2005/1422)

PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? – Om 
planering och byggande
SOU 2005:77 (R-2005/1424)

Utkast till lagrådsremiss Fastställande 
av konkurrensskadeavgift
(R-2005/1591)

Promemorian Förlängning av försöksverksamheten med 
snabbare handläggning av brottmål
(R-2005/1594)

Promemorian Vissa ändringar av Europolkonventionen och 
Schengenkonventionen
(R-2005/1636)

Utkast till lagrådsremiss Kvalifi cerad skyddsidentitet 
(R-2005/1637)

Promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket 
(R-2005/1641)

Delbetänkandet En ny uppgifts- och ansvarsfördelning 
mellan polis och åklagare
SOU 2005:84 (R-2005/1646)

Promemorian Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt 
parlamentarisk kontroll
Ds 2005:53 (R-2005/1651)

Departementspromemorian Beskattning av europakooperativ 
(R-2005/1662)

Utkastet En nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna
(R-2005/1680)

Promemorian Skatteregler för vissa kyotoenheter 
(R-2005/1749)

Departementspromemorian Kontraheringsplikt vid 
företagsförsäkring m.m. – en diskussionspromemoria
Ds 2005:42 (R-2005/1750)

Betänkandet Ägaransvar vid trafi kbrott
SOU 2005:86 (R-2005/1751)

Departementspromemorian Vissa skattefrågor med anledning 
av ny redovisningslagstiftning
(R-2005/1767)

Rapporten Översyn av fastighetsdomstolarnas verksamhet 
(R-2005/1778)

Promemorian Vissa regler om ränta i samband med återkrav 
(R-2005/1799)

Promemorian Nya kapitaltäckningsregler
(R-2005/1800)

Betänkandet Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn 
i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention m.m. 
SOU 2005:111 (R-2005/1801)

Betänkandet Vissa företagsskattefrågor
SOU 2005:99 (R-2005/1802)

Promemorian Inlösen av minoritetsaktier 
i försäkringsaktiebolag
(R-2006/0037)

Utkast till lagrådsremiss Föreläggande av ordningsbot 
(R-2006/0054)

Promemorian Översändande av en europeisk 
arresteringorder till Sverige
(R-2006/0074)

Promemorian Utvisning m.m. av personer som av domstol 
har överlämnats till rättspsykiatrisk vård
(R-2006/0156)

Betänkandet Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt
SOU 2006:6 (R-2006/0190)

Betänkandet Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
SOU 2005:113 (R-2006/0191)

Betänkandet Anhörigåterförening
SOU 2005:103 (R-2006/0221)

Betänkandet Rattfylleri och sjöfylleri
SOU 2006:12 (R-2006/0222)

Kommissionens rekommendation om kollektiv gränsöver-
skridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rät-
tigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet
(R-2006/0246)

Kommissionens grönbok Skadeståndstalan vid brott mot EG:s 
s.k. antitrustregler 
(R-2006/0286)
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Promemorian Anmälan och utredning av sexualbrott – 
förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv 
(R-2006/0297)

Kommissionens förslag till rådets beslut om godkännande av 
Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveavtalet inom 
Haagkonventionen beträffande internationell registrering av indu-
striella mönster samt kommissionens förslag till rådets beslut om 
ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94 
(R-2006/0300)

Betänkandet Kontroll av varor vid inre gräns
SOU 2006:9 (R-2006/0317)

Kommissionens förslag om ändring i rådets förordning (EG) 
nr. 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar 
i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 
(R-2006/0318)

Utkast till proposition avseende Schweiz anslutning till 
Schengenregelverket, m.m. (R-2006/0319)

Betänkandet Tonnageskatt
SOU 2006:20 (R-2006/0355)

Promemorian Kommissionens konsultation om framtidens 
patentpolicy i Europa 
(R-2006/0369)

Promemorian Förslag till författningsändringar med 
anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur 
för den högre utbildningen 
(R-2006/0376)

Betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling 
Integritet – Effektivitet
SOU 2006:18 (R-2006/0384)

Promemorian Några aktiebolagsrättsliga frågor 
(R-2006/0385)

Reviderat förslag till EU-förordning om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) samt Förslag till EU-
förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)
(R-2006/0386)

Betänkandet Betalningsansvar vid obehörig användning av 
kontokort m.m.
SOU 2005:108 (R-2006/0399)

Slutbetänkandet Ett effektivare brottmålsförfarande – 
några ytterligare åtgärder
SOU 2005:117 (R-2006/0419)

Slutbetänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning
SOU 2006:22 (R-2006/0420)

Nationell psykiatrisamordningspromemoria Öppen vård 
med särskilda villkor 
(R-2006/0427)

Betänkandet Fondkommission – och en ny kommissionslag
SOU 2005:120 (R-2006/0437)

Promemoria om kompletteringar till rådets (EG) förordning 
nr. 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas 
till dödsstraff, tortyr m.m.
(R-2006/0446)

Förhandlingar om ett utkast till rådets förordning om dom-
stols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkstäl-
lighet av domar samt samarbete i frågor om familjerättslig 
underhållsskyldighet 
(R-2006/0465)

Departementspromemorian Vållandebrotten i trafi ken, Ds 
2006:7 – Komplettering av Rattfylleriutredningens betän-
kande Rattfylleri och sjöfylleri
SOU 2006:12 (R-2006/0484)

Skatteverkets promemoria Metoder för att undvika 
internationell dubbelbeskattning 
(R-2006/0555)

Betänkandet Ett utvidgat miljöansvar
SOU 2006:39 (R-2006/0556)

Departementspromemorian Informationskrav i noterade 
företag m.m.
Ds 2006:6 (R-2006/0557)

Betänkandet Översyn av atomansvaret
SOU 2006:43 (R-2006/0580)

Betänkandet Ny häkteslag SOU 2006:17 (R-2006/0581)

Betänkandet Ökade möjligheter till 
trafi knykterhetskontroller vid gränserna
SOU 2006:47 (R-2006/0588)

Skatteverkets promemoria Ändringar av skattebeslut i 
efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till 
periodiseringsfonder 
(R-2006/0596)

Betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden
SOU 2006:50 (R-2006/0602)

Promemorian En ny indelningsgrund för vissa domsagor 
(R-2006/0619)

Motionen Trygga konsumenter som handlar hållbart – 
Konsumentpolitikens mål och inriktning 
(R-2006/0620)
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Förslag till föreskrift om överlåtelse av vissa förvaltnings-
uppgifter till Aktiemarknadsnämnden samt om kungörelse 
av vissa av nämndens beslut 
(R-2006/0652)

Utkast till lagrådsremiss om skadestånd och bodelning 
(R-2006/0653)

Framställan från Kriminalvården om ändring av bl.a. 
52 d § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt 
(R-2006/0692)

Betänkandet Bidragsbrott
SOU 2006:48 (R-2006/0704)

Betänkandet Värdepapper och kontrolluppgifter
SOU 2006:35 (R-2006/0730)

Departementspromemorian Trafi kförsäkringsfrågor m.m., 
Ds 2006:12 (R-2006/0742)

Betänkandet Asylförfarandet – genomförandet av 
asylprocedurdirektivet i svensk rätt
SOU 2006:61 (R-2006/0791)

Promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst 
vid avyttring av privatbostad 
(R-2006/0803)

Promemorian Barns rätt till information m.m., promemorian 
Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn 
och skrivelsen från Statens institutionsstyrelse 
(R-2006/0837)

Promemoria om ett nationellt system för uppföljning och 
utvärdering av introduktionen för nyanlända invandrare 
– förslag till ändringar i sekretesslagen, m.m. 
(R-2006/0839)

Betänkandet Ny associationsrätt för försäkringsföretag
SOU 2006:55 (R-2006/0848)

Post- och telestyrelsens rapport IP-baserad telefoni och andra 
elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att 
nå nödnummer 112 
(R-2006/0849)

Betänkandet Jakten på makten
SOU 2006:46 (R-2006/0856)

Departementspromemorian Könsfördelningen i bolagsstyrelser
Ds 2006:11 (R-2006/0868)

Promemorian En ny vapenamnesti 
(R-2006/0871)

Betänkandet Forensiska institutet – Ny myndighet för kri-
minalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri
SOU 2006:63 (R-2006/0926)

Betänkandet Sanktionsavgift i stället för straff – områdena 
livsmedel, foder och djurskydd
SOU 2006:58 (R-2006/0932)

Departementspromemorian Upphovsmannens rätt till ersätt-
ning vid vidareförsäljning av originalkonstverk – genomför-
ande av direktiv 2001/84/EG
Ds 2006:16 (R-2006/0933)

Departementspromemorian Utvidgat förverkande m.m., 
Ds 2006:17 (R-2006/0939)

Promemorian Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om 
genetisk undersökning och genetisk information 
(R-2006/0980)

Förslag till lagrådsremiss Ändring i produktsäkerhetslagen 
(R-2006/1034)

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr. 
2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestäm-
melser om tillämplig lag i äktenskapsskillnadsmål (Rom III) 
(R-2006/1043)

Jordbruksdepartementets betänkande Otillbörliga affärsmetoder
SOU 2006:76 (R-2006/1055)

Enkät om ersättning till expropriationslagen 
(R-2006/1104)

Europeiska kommissionens grönbok om lagval, domsrätt och 
erkännande i frågor om makars förmögenhetsförhållanden 
(R-2006/1129)

Förslag till ny modell för tillsynsavgifter 
(R-2006/1167)

Utkastet till proposition angående godkännande av rådets beslut 
om inrättande, drift och användning av andra generationen av 
Schengens informationssystem (SIS II) 
(R-2006/1206)

Domstolsverkets taxor för offentliga försvarare och 
målsägandebiträden m.m. 
(R-2006/1313)

Utkast till lagrådsremiss Vissa regler om ränta i samband 
med återkrav 
(R-2006/1358)
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Advokaters 
Serviceaktiebolag får härmed avge årsredovisning för år 2006. 

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   869 533

jämte balanserade vinstmedel   7 443 228

tillhopa    8 312 761

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 2006-01-01 2005-01-01
  -2006-12-31 -2005-12-31

Nettoomsättning 2 72 557 408 67 971 119

Övriga rörelseintäkter 3 1 928 361 421 169

  74 485 769 68 392 288

Rörelsens kostnader   
Externa kostnader  4 63 277 531 56 855 971

Personalkostnader 1 9 120 555 11 265 282

Avskrivningar på 

  materiella anläggningstillgångar 5 249 943 261 965

Rörelseresultat  1 837 740 9 070

Ränteintäkter och 

  liknande resultatposter  308 523 286 144

Räntekostnader och 

  liknande resultatposter  -202 542 -141 811

Resultat före boksluts-

  dispositioner och skatt  1 943 721 153 403

Avsättning till periodiseringsfond  -619 755 -

Återföring av periodiseringsfond  61 529 -

Årets skattekostnad 6 -515 962 -151 067

Årets resultat  869 533 2 336

SVERIGES ADVOKATERS SERVICEAKTIEBOLAG



59

Balansräkning

 Not 2006-12-31 2005-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   

  Inventarier 5 437 422 558 334

Summa anläggningstillgångar  437 422 558 334

Omsättningstillgångar
Varulager  329 581 371 036

Kortfristiga fordringar    

  Kundfordringar  1 579 613 703 815

  Fordran hos koncernföretag  2 541 497 5 156 402

  Fordringar mot närstående 

    organisationer  269 295 189 999

  Skattefordran  262 317 -

  Övriga fordringar   935 935  312 902

  Förutbetalda kostnader 

    och upplupna intäkter  1 415 639 958 365

  7 333 877 7 692 519

Kassa och bank  7 526 481 5 117 388

Summa omsättningstillgångar  14 860 358 12 809 907

SUMMA TILLGÅNGAR  15 297 780 13 368 241

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  7 443 228 7 440 892

  Årets resultat  869 533 2 336

Summa fritt eget kapital  8 312 761 7 443 228

Summa eget kapital  8 912 761 8 043 228

Avsättningar   
Periodiseringsfond tax 2001  - 61 529

Periodiseringsfond tax 2002  132 442 132 442

Periodiseringsfond tax 2003  76 906 76 906

Periodiseringsfond tax 2005  861 418 861 418

Periodiseringsfond tax 2007  619 755 -

Summa avsättningar  1 690 521 1 132 295

Kortfristiga skulder   
  Leverantörsskulder  2 501 686 2 266 460

  Skulder till närstående organisationer 212 004 204 894

  Skatteskuld  - 410 371

  Övriga kortfristiga skulder  299 932 378 643

  Upplupna kostnader 

    och förutbetalda intäkter  1 680 876 932 350

Summa kortfristiga skulder  4 694 498 4 192  718

SUMMA EGET KAPITAL 

OCH SKULDER  15 297 780 13 368 241

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 2006 män 2005 män

  inom riket 22 28% 21 28% 

Sjukfrånvaro 2006 

 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/  

 Ord arbetstid Total sjukfrånvaro  

29 år eller yngre * *  

30 – 49 år 1,8% 0,0%

50 – * *  

Män * *  

Kvinnor 9,4% 59,0%  

Samtliga anställda 10,9% 66,7%  

* redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen

Löner och andra ersättningar        2006 2005 (tkr)

 löner och sociala  löner och sociala 

 ersättn. kostn. ersättn. kostn. 

Styrelse och VD - - - - 

(varav pens.kostn.)  -  -
Övriga anställda 6 028 136 2 729 603 6 863,3 3 242,3 

(varav pens.kostn.)  826 620  941,7
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Not 2: Nettoomsättning per rörelsegren

  2006 2005
Serviceersättningar  59 497 691 55 371 519
Kursavgifter  11 695 545 12 599 600
Bidrag ESF-rådet, kompetens-
  utvecklingsanalys  1 364 172 -
  72 557 408 67 971 119

Not 3: Övriga rörelseintäkter

  2006 2005
Bidrag från Gustaf och Calla Sandströms 
  Minnesfond  1 687 942 -
Ledamotsförteckningen  12 546 8 121
Advokatartiklar  140 480 160 687
Övrigt  87 393 252 361
  1 928 361 421 169 

Not 4: Externa kostnader

 
  2006 2005
Varav försäkringskostnader för ansvars-
 och förmögenhetsbrottsförsäkring  45 496 316 42 714 100
Kursverksamheten  9 778 032 9  695 370
Kostnader hänförliga till kompetens-
  utvecklingsanalys  1 348 932 -
   
Revisionsarvode har utgått med 97 945 kronor avseende revisor Bo 
Axberg, SET.  Arvode för konsultationer har utgått med 66 445 kronor 
till SET.
    
Årets leasingkostnader uppgår till 93 813 kronor. Återstår inga 
leasingkostnader.    

 

Not 5: Inventarier

 2006-12-31  2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 2 629 564 2 618 764
Nyanskaffningar 129 031 10 800
 2 758 595 2 629 564

Ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början 2 071 230 1 809 265
Årets avskrivning 249 943 261 965
 2 321 173 2 071 230
Planenligt restvärde vid årets slut 437 422 558 334

Not 6: Skatt på årets resultat    

 
Avstämning av effektiv skatt  2006 2005
Resultat före skatt  1 385 495 153 403
Skatt enligt gällande skattesats, 28%  -387 938 -42 956
Skatteeffekt hänförlig till schablonintäkt -7 442 -
Skatt på ej avdragsgilla kostnader  -125 216 -109 929
Skatt hänförlig till tidigare år  4 634 1 818
Redovisad skatt  -515 962 -151 067

Stockholm den 8 mars 2007

Stefan Lindskog     Tomas Nilsson 
Ordförande 

Anne Ramberg
Verkställande direktör

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sveriges 
Advokaters Serviceaktiebolag för år 2006. 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 8 mars 2007

Bo Axberg
Auktoriserad revisor 
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Fonder

Stiftelsen Sveriges 
Advokatsamfunds Understödsfond

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

Utvidgning av stadgarnas ändamålsbestämmelse har av 
Kammarkollegiet medgivits 2006-11-16. Sålunda gäller nu 
följande tillägg till ovanstående:  I den mån direktavkast-
ningen av stiftelsens kapital så förslår, sedan förstahands-
ändamålet uppfyllts eller destinatärer saknas, får medel 
användas för att lämna bidrag till utbildning eller fostran 
av behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter 
och avlidna ledamöter.

Mellan åren 1997 och 2005 ingick Emil Heijnes Fonds 
resultat och ställning i Understödsfondens räkningar i års-
redovisningen medan de utgjorde särskilda resultatenheter 
i bokföringen. Emil Heijnes Fond är nu registrerad hos 
Länsstyrelsen som  stiftelse och lämnar fr.o.m 2006 egen 
årsredovisning.

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

Understödsfonden har under året i understöd till sam-
manlagt fem personer utbetalat totalt 407 846 (465 974) 
kronor. Understödet har utbetalats till avlidna ledamöters 
efterlevande makar och barn.

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

Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2001 2002 2003 2004 2005  2006

Bokfört värde  55634 33016 36915 37430 39150 43732

Marknadsvärde  56051 33001 36915 38873 47142 53400

Stiftelsen Gustaf och 
Calla Sandströms Minnesfond

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

Stiftelsen har under 2006 utbetalat bidrag om 3 000 000 
kronor.

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

Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bokfört värde 78793 39560 46386 49526 60353 64604

Marknadsvärde  79562 39534 46386 51974 73596 80625
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Stiftelsen 
Emil Heijnes Fond

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

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

Styrelsen har stadgeenligt utgjorts av samma ledamöter 
som utgör styrelsen i Sveriges advokatsamfunds Under-
stödsfond, Claes Felländer (ordförande), Mats Bendrik, Per 
Björkman, Peter Hedborg och Claes Zettermarck.

Stiftelsen har under 2006 ej utbetalt några bidrag.
Stiftelsens värdepapper samförvaltas sedan den 1 januari 

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

Värdeutveckling av stiftelsens eget kapital (tkr)

 2001 2002 2003 2004 2005  2006

Bokfört värde  12702 7538 8428 8546 8939 9766

Marknadsvärde  12798 7535 8428 8875 10537 11700

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

FONDER
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Administrativ chef

Advokat Ulrika Forsberg
ulrika.forsberg@advokatsamfundet.se

Registratorer

Lena Weidling
lena.weidling@advokatsamfundet.se

Marianne Bessouda
marianne.bessouda@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

Receptionist

Christina Olsson
christina.olsson@advokatsamfundet.se

Teknik- och fastighetsservice

Stefan Westlund
stefan.westlund@advokatsamfundet.se

Per Lindström
per.lindstrom@advokatsamfundet.se

Lokalvårdare

Anna Wisniewska 

Generalsekreterare

Advokat Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Assistent

Charlott Vahlberg
charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se

Chefsjurist

Maria Billing
maria.billing@advokatsamfundet.se

Ställföreträdande chefsjurist 

Johan Sangborn
johan.sangborn@advokatsamfundet.se

Avdelningschef

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

Handläggare

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

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

Jur. kand. Malin Wigelius
malin.wigelius@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Jeanette Tistam 
jeanette.tistam@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Andreas Häll
andreas.hall@advokatsamfundet.se

Jur. kand. Nina Shahrokhi
nina.shahrokhi@advokatsamfundet.se

Ekonomichef

Jonas Hultgren
jonas.hultgren@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 Björn Forsberg
bjorn.forsberg@advokatsamfundet.se

Journalist Ulrika Brandberg
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se

Stiftelsen Juridiska Biblioteket 

i Stockholm

Bibliotekarie Bitte Wölkert
bitte.wolkert@advokatsamfundet.se
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