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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Förra året var på många sätt rätt dystert. Det 
innehöll närmast ofattbara flyktingtragedier, 
fruktansvärda terrordåd och klimatrelatera-

de naturkatastrofer. Förra året var även det år 
när den europeiska solidariteten och fredstanken 
utsattes för enorma, kanske fatala, påfrestning-
ar. Medlemsländer inom EU kom på obestånd. 
Arbetslösheten steg 
till ofattbara höjder i 
Grekland och Spanien. 
Det var det år då Ung-
ern och Polen över-
gav den demokratiska, 
rättsstatliga grundtan-
ken. Inskränkningar-
na i pressfriheten och 
yttrandefriheten ökade 
på många håll. I Sverige, liksom i övriga Europa, 
stärktes de främlingsfientliga krafterna. Det var 
också året då Skånepolisens registrering av ro-
mer med rätta kritiserades av JO. Retoriken i det 
offentliga samtalet kom att förändras betänkligt. 
Hatbrotten fortsatte att öka. Språkrådet intro-
ducerade ett nytt ord. »Trollfabrik«, en beteck-
ning på en industri där hatiska nätkommentarer 
massproduceras. 

Frågan om gränsdragningen, mellan, å ena 
sidan, skyddet för yttrandefriheten och, å 
andra sidan, skyddet för integriteten, är en 

känslig fråga. I början av innevarande år lade 
Utredningen om ett modernt och straffrättsligt 
skydd för den personliga integriteten fram sitt 
betänkande. Den kom fram till att det straffrätts-
liga skyddet för den personliga integriteten behö-
ver vidgas. Som expert i utredningen delar jag, 
i likhet med övriga experter, den bedömningen. 
En absolut förutsättning för att människor ska 
kunna utnyttja sin demokratiska yttrandefrihet 
är nämligen att den personliga integriteten åtnju-
ter ett starkt skydd.

Övervakning innebär inte bara ett integritets-
intrång för den enskilde. Det innebär också ett 
intrång i de rättsstatliga och demokratiska vär-

den som den personliga integriteten ska skydda. 
Personlig integritet utgör en förutsättning för att 
människor ska kunna utöva sina demokratiska 
rättigheter. Ett samhälle, där den personliga in-
tegriteten beskärs, riskerar att förlora sin demo-
kratiska värdegrund – den som bygger på allas 
fria och kritiska deltagande i debatten. Denna 

värdegrund förutsät-
ter att människor inte 
upplever sig övervaka-
de och registrerade.

Integritetsskyddet 
utgör också en gräns 
för statens inflytan-
de och kan därför inte 
uppvägas av kontroll. 
Inte heller håller argu-

mentet, ofta framfört av dem som inte tycker att 
integriteten är så skyddsvärd, nämligen att »jag 
bryr mig inte om övervakning ty jag har inget att 
dölja«. I sin intressanta doktorsavhandling »För 
din och andras säkerhet« tar Markus Naart-
tijärvi upp ett målande exempel. Tänk om sta-
ten skulle ha representanter som satt bakom en 
skärm i vardagsrummet eller, varför inte, i sov-
rummet och antecknade allting som sades! Fun-
dera på den.

Skyddet av integriteten är således inte bara ett 
individuellt intresse. Det är lika mycket ett starkt 
samhällsintresse i demokratier där medborgarna 
förväntas utöva de rättigheter som gör demokra-
tin levande. Samhällsutvecklingen och teknik-
utvecklingen innefattande i det närmaste obe-
gränsade möjligheter både till kontroll och till 
informationsspridning har visat att detta är nöd-
vändigt. Trollfabrikerna får aldrig tillåtas tysta 
den öppna demokratiska debatten. Journalister, 
politiker och advokater ska aldrig tvingas till 
självcensur. 

Sverige brukar beskrivas som en representa-
tiv demokrati med så kallad negativ parla-
mentarism. Den fria åsiktsbildningen utgör 

en förutsättning för att medborgarna ska kunna 

»PERSONLIG INTEGRITET UTGÖR 
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT 

MÄNNISKOR SKA KUNNA UTÖVA SINA 
DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER.«
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utöva rösträtten. Men, det krävs också att med-
borgarna, utöver att delta i allmänna val, tillför-
säkras möjligheter att på olika sätt påverka de 
beslut som de folkvalda representanterna ska 
fatta. Detta kräver att medborgarna är tillför-
säkrade en stark yttrandefrihet. Under förra året 
fängslades, mördades och förföljdes på många 
håll i vår omvärld journalister, människorättsak-
tivister och advokater just därför att de utnyttja-
de sin mänskliga rättighet att yttra sig. I många 
länder begränsades advokaters möjlighet att bi-
träda sina klienter på andra sätt. Jag tänker här 
på de turkiska advokater som åtalades för att ha 
åtagit sig att vara ombud och försvarare åt per-
soner som åtalats för terrorism. Exem-
plen är många. Dessvärre är denna 
form av påverkan inte begränsad 
till diktaturer i när och fjärran el-
ler till Turkiet, som utmärkt sig 
betänkligt i detta hänseende. Så 
skedde även i länder som bru-
kar beskriva sig som demokra-
tiska förebilder. Liksom i Sveri-
ge! Ett mycket bekymmersamt 
exempel är detta.

I december 2015 inträffade 
det att USA förde upp en 
svensk advokat på en 
sanktionslista relate-
rad till Ryssland och 
Ukraina. Listningen 
föregicks inte av 
att någon kontakt 
etablerades med 
advokaten ifrå-
ga. Det har inte 
ens påståtts att 
denne skulle 
ha begått nå-
got fel eller 
handlat oe-
tiskt. Någon 
mot iver ing 
till listning-

en har inte lämnats. Inte heller har den behöri-
ga myndigheten, det amerikanska finansdeparte-
mentet, underrättat advokaten om att han förts 
upp på listan eller vad listningen innebär.  Men 
effekter skulle inte utebli. Således ledde listning-
en till att banker runt om i världen omgående 
reagerade. Konton stängdes, betal- och kredit-
kort drogs in. Den listade advokaten tvingades 
att avsäga sig styrelseuppdrag. En svensk advo-
kat, som inte har gjort något oetiskt eller brotts-
ligt utan endast utövat sitt yrke som advokat, 
har alltså av myndighet i främmande land, bi-
trädd av alltför villiga svenska banker, frånta-

gits grundläggande samhälleliga funktioner. 
Advokatsamfundet har tillskrivit re-

geringen med hemställan att skynd-
samt vidta nödvändiga åtgärder 
bland annat i syfte att advoka-

ten ifråga avförs från sank-
tionslistan.

Under året deltog jag 
mycket aktivt i den 
rättspolitiska debat-

ten. Detta gjorde även sam-
fundets ordförande. Det finns 
alltid anledning för Advokat-

samfundet och dess ledamö-
ter att noga följa den rätts-
politiska utvecklingen på 
centrala samhällsområden. 
En av Advokatsamfundets 
mest angelägna uppgifter 
är att på olika sätt verka 
för upprätthållandet av 
rättsstaten och skyddet 
av mänskliga rättigheter. 
Detta är särskilt ange-
läget i orostider när ny 
terrorlagstiftning ris-
kerar att strida mot 
grundläggande rätts-
statliga principer och 
när främlingsfientlig-
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het och rasism breder ut sig på ett sätt som för 
tanken till den gamla onda tiden.

Att detta är en av Advokatsamfundets vikti-
gaste uppgifter följer bland annat  av »UN Gui-
ding Principles on the Role of Lawyers«, antagna 
för 26 år sedan i Havanna. Av detta instrument 
framgår att det är advokatsamfundens och de 
enskilda advokaternas 
ansvar att informera 
och utbilda allmän-
heten i vilka rättighe-
ter människor har och 
att bidra till att de i fall 
av tvist eller övergrepp 
kan få sin sak rättssä-
kert prövad. Ett sätt 
att göra detta är att 
delta i det offentliga 
samtalet, att hålla föredrag, att undervisa samt 
att möta utsatta människor. Ett annat sätt är att 
delta aktivt i lagstiftningsprocessen.

Advokatsamfundet deltog även under det 
gångna året med experter i ett antal viktiga ut-
redningar. Vi avgav 126 remissyttranden över 
lagstiftningsförslag. Många av dessa förslag av-
såg straffrätt och straffprocessrätt. De hand-
lade om brott i allmänhet samt om terrorism 
och  penningtvätt i synnerhet. Advokatsamfun-
det framförde allvarlig kritik i många fall. Kritik, 
som inte sällan delades av andra remissinstanser 
och av Lagrådet. 

Under året har också ett antal större pro-
jekt startats, samtidigt som nätverken 
Hilda och Advokat i framtiden utvecklats 

vidare. En Konsumenttvistnämnd har inrättats. 
Ett fadderprojekt för ensamkommande flykting-
barn har startats. När flyktingströmmarna var 
som störst, sattes det med hjälp av engagerade 
advokater och biträdande jurister också upp Ad-
vokatjourer på Stockholms och Malmös järn-
vägscentraler. 

En utvidgad proaktiv tillsyn har initierats i det 
uttalade syftet att upprätthålla hög kvalitet och 

hög etik. Det är min förhoppning att de frågor vi 
ställer kommer kunna bidra härtill. Vi har också 
tillsatt en arbetsgrupp i anledning av disciplin-
nämndens avgöranden relaterade till de intres-
sekonflikter som föranleds av att unga jurister 
som har arbetat som sommarnotarier på advo-
katbyråer riskerar att smitta en senare arbetsgi-

vare. Vidare har en ar-
betsgrupp tillsatts med 
uppdrag att implemen-
tera de så kallade Rug-
gie-principerna och 
IBA:s rekommendatio-
ner för advokatsam-
fund och dess medlem-
mar om »Business and 
Human Rights«.

Utöver dessa akti-
viteter kan särskilt nämnas utbildningsinsats-
erna innefattande advokatexamenskurser, ett 
omfattande fortbildningsprogram inklusive gra-
tisutbildningar i advokatetik med mera och Ad-
vokatdagarna med över 700 deltagare. Prisutdel-
ningen av Stockholm Human Rights Award med 
över 1 000 deltagare i närvaro av Kungen och 
Drottningen med efterföljande middag på Advo-
katsamfundets kansli var stora framgångar.

Om allt detta och mycket mer av det som Ad-
vokatsamfundet och dess kansli gjort under året 
kan ni läsa i denna verksamhetsberättelse.

Vad har vi då framför oss 2016? Jag tror 
att de utmaningar som världen stod in-
för förra året kommer att växa. Antalet 

människor på flykt kommer inte att minska även 
om antalet asylsökande som söker sig till Sverige 
avmattas. Krigshärdarna på olika håll i världen 
kommer sannolikt inte att upphöra och Europa 
riskerar att utsättas för ytterligare terrorhand-
lingar.

Det svenska samhällets just nu, utan varje jäm-
förelse, största utmaning, är att åstadkomma en 
effektiv integration av alla dem som kommer hit 
för att söka skydd. Inte minst gäller detta den 

»EN AV ADVOKATSAMFUNDETS MEST 
ANGELÄGNA UPPGIFTER ÄR ATT PÅ 
OLIKA SÄTT VERKA FÖR UPPRÄTT- 
HÅLLANDET AV RÄTTSSTATEN OCH 

SKYDDET AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.«

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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stora gruppen av ensamkommande flyktingbarn. 
Ett närliggande problem är behandlingen av det 
stora antalet ensamkommande barn från Nord-
afrika som synbarligen står helt utanför samhäl-
let och som inte sällan är, eller blir, kriminellt be-
lastade. Enligt Skolverket kom cirka 70 000 barn 
under 18 år till Sverige bara förra året. Av dessa 
var 30 000 barn under tolv år. Under de första 
tio månaderna ansökte 23 000 ensamkomman-
de flyktingbarn, huvudsakligen från Afganistan, 
asyl. EU-migranterna och deras barn utgör ett 
annat inte obetydligt problem. Inför dessa ut-
maningar måste alla samarbeta. Det duger inte 
att sitta på läktaren och klaga. Rätt och rättvisa 
måste gå hand i hand.

Regeringsformens stadganden om allas likhet 

inför lagen och allas lika värde förtjänar i sam-
manhanget att påminnas om. Statliga och kom-
munala myndigheter kommer inte ensamma att 
kunna implementera en god integration med 
stöd i denna värdegrund. Det krävs insatser från 
civilsamhället. I detta arbete har advokater en 
viktig roll att spela. Vi kan bidra med kunskap, 
erfarenhet och äkta engagemang. 

I Advokaten nr 8 
handlade fokus 
om ensamkom-
mande flykting-
barn. Ett flyk-
tingläger i Suruç, 
Turkiet, den 31 
mars 2015. Bar-
nen har flytt från 
staden Kobane 
efter IS:s anfall.

anne ramberg

Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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ADVOKATSAMFUNDET

ADVOKATSAMFUNDETS ÄNDAMÅL
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig 
sammanslutning, som bildades på enskilt initiativ 
1887. Advokatsamfundet fick officiell status när 
rättegångsbalken trädde i kraft 1948. När sam-
fundet bildades hade det 38 ledamöter. Under de 
senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter mer 
än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet över 
5 600 ledamöter.

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund 
har samfundet till ändamål

l  att till främjandet av god rättsvård upprätt-
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokat-
kår,

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

l  att tillvarata advokaternas allmänna yrkesin-
tressen samt

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

Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning 
som remissorgan och avger yttranden över i stort 
sett alla förslag till central lagstiftning. Dessutom 
deltar Advokatsamfundet i den offentliga debat-
ten i ämnen som är särskilt angelägna för rättsut-
vecklingen. Advokatsamfundet har även givits en 
i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i 
fråga om den disciplinära verksamheten.

Detta är Sveriges    advokatsamfund

SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDETS 
VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångs-
balken. Av 1 § framgår att det ska finnas ett all-
mänt advokatsamfund i Sverige och att samfun-
dets stadgar fastställs av regeringen. Endast den 
som är ledamot av Advokatsamfundet får använ-
da titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår 
att en advokat är skyldig att följa god advokat-
sed. Vad som är god advokatsed framgår av Väg-
ledande regler om god advokatsed. God advokat-
sed är inte något som är en given storhet för alla 
tider, utan den förändras och utvecklas över tiden 
genom så kallade vägledande uttalanden av sty-
relsen och genom disciplinnämndens avgöranden.

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

SÅ BEVILJAS INTRÄDE 
I ADVOKATSAMFUNDET
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av 
Advokatsamfundet. För att bli advokat krävs en 
omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Ef-
ter cirka fem års juridisk utbildning och juristex-
amen vid universitet krävs tre års juridiskt arbete. 
Under dessa tre år ska man ha arbetat som biträ-
dande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen 
juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 
krävs dessutom att sökanden har avlagt advokat-
examen för att inträde ska beviljas.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att 
följa god advokatsed. I sin verksamhet är advoka-
ten underkastad Advokatsamfundets och Justitie-
kanslerns tillsyn.

Advokatsamfundets tillsyn utövas av samfun-
dets disciplinnämnd. Ett disciplinärt ingripande 
kan leda till påföljderna uteslutning, varning med 
straffavgift på maximalt 50 000 kronor, varning 
eller erinran. n

SÅ ORGANISERAS ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju 
avdelningar. Varje avdelning har en lokal verk-
samhet och egen styrelse. Avdelningsstyrelserna 
lämnar yttranden till samfundets styrelse bland 
annat i ärenden som gäller ansökningar om inträ-
de i samfundet. Samfundets ledamöter utövar sitt 
inflytande över Advokatsamfundet genom full-
mäktige, som utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en gång per år och 
väljer Advokatsamfundets styrelse. Styrelsen be-
stod, till följd av ikraftträdandet av stadgeänd-
ringar avseende styrelsens sammansättning, un-
der  2015 av ordförande, vice ordförande samt 
arton andra ledamöter. Fullmäktige väljer också 
ordförande, vice ordförande och sex ledamöter 
till disciplinnämnden. De återstående tre ledamö-
terna av disciplinnämnden, de offentliga repre-
sentanterna, utses av regeringen.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra 
Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av en ge-
neralsekreterare. I Advokatsamfundets hus finns 
även Juridiska biblioteket, som är ett av Sveriges 
främsta juridiska fackbibliotek med en boksam-
ling på uppemot 60 000 band. Biblioteket är öp-
pet för alla som har avlagt examen vid juridiska 
fakulteter och för juridikstuderande.

På samfundets kansli finns även den redaktion/
informationsavdelning som producerar Advokat-
samfundets tidskrift Advokaten och driver sam-
fundets webbplatser.
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VÅGA VÅRDA 
VARUMÄRKET
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Advokat! Ordet advokat har säkert en spe-
ciell innebörd för många människor. För 
vissa måhända en negativ klang, men för 

det stora flertalet förhoppningsvis något positivt. 
Vi som advokater förfogar i väldigt stor omfatt-
ning själva över vilken syn som andra delar av 
rättsväsendet, politiker, media och allmänheten 
ska ha på advokater. Det enklaste och mest själv-
klara sättet att vårda varumärket »Advokat« är 
att var och en av oss gör ett bra och professio-
nellt arbete samt följer våra etiska regler.

Advokatrollen har under de senaste årtionde-
na förändrats i väsentlig omfattning. Sinnebilden 
för många är sannolikt den processande brott-

målsadvokaten som slåss 
mot åklagaren inför 

en inte alltid välvil-
lig domare. Denna 
bild är ofta för-
medlad genom 
engelska och 

amerikanska 
TV-serier och 
filmer. En bild 
som i vissa de-

lar stämmer 
överens med 

svenska förhållanden, i andra inte. Dessa ad-
vokater finns självklart kvar, men i dag har vi 
många ledamöter som aldrig kommer i närheten 
av en domstol eller ett motpartsombud. Många 
advokater arbetar dessutom i dag i en interna-
tionell miljö. Vi i Advokatsamfundets styrelse ser 
detta bland annat i inträdesärendena där sökan-
de ibland har svårt att åberopa tillräckligt med 
relevanta referenser från domstolar eller advoka-
ter. Min uppfattning är att vi framöver kommer 
se en fortsatt utvidgning av advokaters verksam-
hetsområden. Det gör också att gränsdragningen 
mellan advokater och andra yrkesgrupper inte 
blir lika tydlig och att behovet av att vara advo-
kat inte för alla kommer vara lika självklart.

Utifrån ovanstående aspekter är det viktigt att 
vi som är advokater och som vill vara advokater 
arbetar för att varumärket »Advokat« ska vara 
attraktivt. Utöver ett professionellt och etiskt ar-
bete i enskilda ärenden måste vi som advokater 
tänka på vårt agerande utanför yrkesrollen. En 
advokat som begår brott eller uppträder omora-
liskt skadar varumärket. Eftersom de flesta ad-
vokater har ett gott omdöme är detta sällan nå-
got problem. Vår begäran om ett utökat område 
för vårt disciplinförfarande bereds dessutom på 
Justitiedepartementet.

Utöver ovanstående är det även viktigt att vi 
som advokater bevakar de högre värden som 
finns i form av bland annat rättsstatliga frå-
gor, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. På 
hemmaplan i Sverige dyker det hela tiden upp 
förslag från politiker och andra aktörer på 
utökad användning av hemliga tvångsmedel 
och anonyma vittnen under påstående att det 
skulle underlätta bekämpningen av grov or-
ganiserad brottslighet och jihadister med flera. 
Huruvida det verkligen skulle leda till en ökad 
framgång i denna brottsbekämpning är dock 
högst oklart. Den utökade arsenal av hemli-
ga tvångsmedel som polisen redan fått laglig 
rätt att använda de senaste decennierna före-

faller i det perspektivet inte gjort någon nytta. 
Polismetodutredningen har fastnat i dammet på 
Justitiedepartementet. Allt för få röster höjs för 
att värna den personliga integriteten. Proportio-
naliteten glöms bort eller förtigs. Nyttoanalysen 
uteblir. Här har vi advokater och Advokatsam-
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fundet en viktig funktion att fylla genom att ar-
gumentera väl för integriteten samtidigt som vi 
även måste vara beredda att acceptera att lag-
stiftningen och brottsbekämpningen anpassas till 
teknikutvecklingen. 

Ien tid då fattiga människor från Östeuropa sit-
ter och tigger på våra gator och även vid mins-
ta lilla ICA-butik på landsbygden finns det an-

ledning att i debatten lyfta 
fram de rättigheter som 
dessa människor har och 
som Sverige genom interna-
tionella åtaganden förbun-
dit sig att följa. Samtidigt 
innebär det inte att dessa 
människor har rätt att per-
manent bosätta sig på pri-
vat mark. Mänskliga rättig-
heter gäller till förmån för både fastighetsägaren 
till det så kallade Sorgenfriområdet i Malmö och 
de människor som bott där under dåliga sanitä-
ra förhållanden. Staten och Malmö kommun har 
ett ansvar att värna båda dessa rättigheter och vi 
som advokater kan vinna respekt genom att för-
klara att det inte behöver vara motsägelsefullt. 
De mänskliga rättigheterna ska värnas i båda 
fallen. Att tillse att fastighetsägaren ånyo får dis-
positionsrätten till sin egendom samtidigt som 
Malmö kommun fullgör sina åtaganden mot tig-
gande romer är inte motsägelsefullt. 

De stora flyktingströmmarna till Europa och 
Sverige ställer också stora krav på oss, både som 
samhällsmedborgare och advokater. En flykting-
mottagning utan fungerande integration gynnar 
i förlängningen bara de krafter som talar om 
vi och dom. Diskussionen om volymer, system-
kollaps och vad som är rasism och islamofobi 
är svår. Tongångarna kan bli höga och svaren är 
inte alltid enkla, men som advokater måste vi 
värna de mänskliga rättigheterna. Hur man bäst 
gör det kan det självklart finnas olika svar på. 
Det viktiga är att vi inte glömmer den enskilda 
människan som flytt från sitt hem, merparten av 
sina ägodelar och stora delar av sin släkt. I fram-
tiden kan det vara vi som behöver fly. Att rakryg-
gat stå upp för mänskliga rättigheter är att vårda 
varumärket.

ISverige påstår debattörer att juristerna tagit 
makten över politikerna och att Högsta dom-
stolen blivit aktivistisk. Man talar om juri-

difieringen. Måhända är det rätteligen så att 
domstolarna och advokater genom Europakon-
ventionen och Sveriges medlemskap i EU fått en 
större och viktigare roll. Det åligger domstolar-
na och advokaterna att tillse att lagstiftaren och 
det offentliga Sverige håller sig inom de ramar 

som finns genom i första 
hand internationella kon-
ventioner men även svensk 
grundlag och annan lagstift-
ning. Europadomstolen är 
inte längre (om den någon-
sin varit det) Gustaf Petréns 
lekstuga utan en verklighet 
som vi måste respektera. I 
dessa frågor har vi som ad-

vokater ett särskilt ansvar.
I andra europeiska länder gör den politiska 

makten vad den kan för att ta makten över dom-
stolar och advokater. Ett motsatt förhållande till 
vad som påstås om Sverige med andra ord. Tur-
kiet, Ryssland, Ungern och Polen är några exem-
pel på länder där det sker. Inte minst i Polen har 
det nya regeringspartiet Lag och Rättvisa snabbt 
agerat för att ta kontrollen över såväl statliga 
media som domstolar. Här är det viktigt att vi 
som svenska advokater står upp för de kärnvär-
den som förenar rättsstaterna i Europa och stöt-
tar våra kolleger i dessa stater. 

Genom en kombination av ovanstående är jag 
övertygad om att vi som svenska advokater kan 
förstärka vårt varumärke »Advokat« på ett sätt 
som dels kommer gagna oss själva, dels gagna de 
värden vi som advokater har att värna. Var stolt 
över att du är advokat och ledamot i Sveriges ad-
vokatsamfund. Det är jag!

För övrigt är jag helt övertygad om att syftet 
med byggandet av Öresundsbron var att un-
derlätta för människor att röra sig över Öre-

sund. Låt oss även fortsättningsvis använda den 
på det sättet.

bengt ivarsson

Ordförande i Sveriges advokatsamfund 

»VAR STOLT ÖVER ATT
DU ÄR ADVOKAT OCH LEDAMOT
I SVERIGES ADVOKATSAMFUND.

DET ÄR JAG!«
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Styrelsen

Från vänster första raden: Per Jadelind, Maria Billing, Bengt 
Ivarsson, Anne Ramberg, Christer Danielsson och Thomas  
Olsson samt kanslihunden Myra. Från vänster andra raden:  
Ola Åhman, Marie-Louise Landberg, Eva-Maj Mühlenbock, 
Paula Save, Sofia Olsson, Magdalena Persson, Eric M Runesson,  
Sophie Palmgren Paulsson och Sarah Helaoui. Från vänster 
tredje raden: Pär Andersson, Andreas Victor, Karl Woschnagg, 
Jan-Mikael Bexhed, Per Gisslén, Börje Leidhammar, Johan  
Sangborn och Martin Wallin. Ej med på bilden: Tobias Fälth.
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STYRELSEN

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består sedan juli 
2015 av ordförande, vice ordförande och arton 
andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt nio 
gånger under 2015. Styrelsemötena föregås av 
presidiemöten. Cirka tio dagar före styrelsemö-
tet läggs alla handlingar till de ärenden som ska 
behandlas på mötet ut i ett datarum på nätet. Vid 
tre tillfällen under året har även styrelsemötena 
skett på nätet. En föredragningslista till ett sty-
relsemöte innehåller cirka 100 ärenden: inträdes-
ärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frå-
gor väckta i styrelsen, inkomna framställningar 
och remisser. I anslutning till styrelsemötet bru-
kar samfundet gästas av personer från rättsväsen-
det och närliggande områden. n 

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

Christer Danielsson
Vice ordförande. F. 1961. Ad-
vokat 1997. Advokatfirman 
Danielsson & Nyberg Handels-
bolag, Stockholm

Pär Andersson
F. 1954. Advokat 1985. Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå 
AB, Malmö

Jan-Mikael Bexhed
F. 1954. Advokat 2010. Stock-
holm Arbitration & Litigation 
Center (SALC) Advokatbyrå 
KB, Stockholm

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

Eric M Runesson
F. 1960. Advokat 1993. Sandart 
& Partners Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003. Advo-
katfirman Lindahl KB, Stock-
holm

Per Gisslén
F. 1964. Advokat 2000. Advo-
katbyrån Gisslén & Löfroth AB, 
Ludvika

Thomas Olsson
F. 1963. Advokat 1997. Fria Ad-
vokater KB, Stockholm

Martin Wallin
F. 1964. Advokat 2003. Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE 2015

Styrelsen är 
Advokat-

samfundets 
 verkställande 

organ. Styrelsen 
utövar också, 

tillsammans med 
disciplinnämn-

den, tillsyn över 
advokaterna.



ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015  19

STYRELSEN

Börje Leidhammar
F. 1950. Advokat 2008. ZE-
DENDAHL Advokatbyrå Leid-
hammar AB, Uppsala

Sofia Olsson
F. 1969. Advokat 2002. Advo-
katfirman Vinge KB, Malmö

Sophie Palmgren Paulsson
F. 1965. Advokat 1998. Tre Ad-
vokater HB, Malmö

Paula Save
F. 1968. Advokat 2001. Advokat-
firman Hammar KB, Uddevalla

Karl Woschnagg
F. 1961. Advokat 2001. HEUS-
SEN Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, Frankfurt am Main, Tysk-
land

Tobias Fälth
F. 1966. Advokat 2000. För-
svarsadvokaterna Stockholm 
HB, Stockholm

Per Jadelind
F. 1960. Advokat 2003. Amber 
Advokater Halmstad KB, Halm-
stad

Ola Åhman
F. 1964. Advokat 2004. Ro-
schier Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Magdalena Persson
F. 1963. Advokat 1995. MAQS 
Advokatbyrå Göteborg AB, 
Göteborg

Marie-Louise Landberg
F. 1966. Advokat 2005. Advoka-
terna Enetjärn & Landberg HB, 
Norrköping

Anne Ramberg
Generalsekretare. F 1952. 
Advokat 1981.

Sarah Helaoui
Styrelsens sekreterare. 
F. 1979. 

Styrelsen väljs av 
representanter 
från de sju av-
delningarna vid 
fullmäktigemötet 
som hålls varje 
år. Sammanträ-
dena är heldags-
möten som hålls 
i Advokatsam-
fundets styrelse-
rum. Styrelsemö-
tena föregås av 
presidiemöten.
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DISCIPLINNÄMNDEN

Det sker inga stora svängningar i disciplin-
nämndens verksamhet över åren. Men 
frågan är om man ändå kan se några åter-

kommande frågor eller tendenser? Ja, en tendens 
är att det oftast inte är de yngre advokaterna som 
är föremål för nämndens prövning utan medelål-
dern på svarandesidan är nog lite högre. Någon 
särskilt långsiktig utveckling när det gäller åter-
kommande frågor är svår att se. Men nämnden 
har under året behandlat fler ärenden rörande in-

tressekonflikter än under föregående år 
och några av dem har blivit rätt 

uppmärksammade. Därför ges 
särskilt utrymme till några av 
dem här. 

Ett ärende rörde ett 
brottmål där en försvara-
re under pågående mål an-
ställde en av de andra för-
svararna i målet. De två 

advokaterna försvarade 
varsin person och dessa var 

åtalade för att »tillsammans 
och i samråd« ha utfört vissa 

grova brott. Båda nekade. 
Nämnden konstate-

rade att jäv upp-
kommer redan 
då anställnings-
avtalet ingås 
och att advoka-
terna bröt mot 
lojalitetsplik-
ten genom att 

under pågående förhandling träffa avtal om an-
ställning. Och att advokaterna fortsatte att göra 
fel genom att ändå kvarstå som försvarare efter 
att de orsakat jävet.

I ett annat ärende var frågan vem som ska an-
ses som klient på advokatbyrån och därmed an-
tecknas i klientregistret. En person fick hjälp i ett 
skatteärende men antecknades inte i klientregist-
ret. Advokatens förklaring till detta var att det 
var en annan klient på byrån som betalade för bi-
trädet. Därefter tog en kollega på byrån ett ären-
de mot skatteklienten. Nämnden ansåg att den 
som fick hjälp i skatteärendet (men inte betalade 
själv) var klient på byrån och advokaten som inte 
antecknat denne som klient i klientregistret fick 
en erinran för detta. Advokaten som tog uppdra-
get mot skatteklienten frånträdde då det uppda-
gades att denne företräddes av byrån och ansågs 
därför inte ha gjort något fel. Det är ju inte disci-
plinärt att utan egen förskyllan hamna i en jävs-
situation utan frågan är hur man hanterar saken 
när jävet upptäcks. 

Ofta uppkommer fråga om ett avslutat 
ärende för en klient innebär jäv för by-
rån att senare ta ett uppdrag mot den ti-

digare klienten. I ett ärende påstod anmälaren i 
svepande ordalag att byrån i ett tidigare uppdrag 
för hans bolag fått del av känsliga uppgifter om 
honom som person samt som företrädare för bo-
laget och att advokaten därför inte kunde ta ett 
ärende mot detta bolag nu. Men påståendet ut-
vecklades inte närmare av anmälaren. Nämnden 
konstaterade att utredningen inte visade att ad-

Flera ärenden
som rör    intressekonflikter
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vokaten i det tidigare uppdraget fått del av infor-
mation som skulle kunna ha betydelse i det nya 
uppdraget. Dessutom var det tidigare uppdraget 
av begränsad omfattning och det hade gått tre år 
sedan det avslutades. Jäv ansågs inte föreligga.

Nämnden har också avgjort ett jävsärende som 
berör dels en sommarnotarie, dels en jurist på se-
condment. Här var det fråga om ett större skil-
jeförfarande där det framkom att en biträdande 
jurist på advokatbyrån tidigare hade varit som-
marnotarie hos motpartsbyrån och där arbetat 
med tvisten. Hos motpartsbyrån hade sommarno-
tarien registrerat timmar i ärendet motsvaran-
de knappt en halv månads arbetstid. Det var det 
ena. Dessutom var en kollega till advokaten på 
secondment hos motpartens moderbolag och ar-
betade där med att sälja ut motparten ur kon-
cernen. Kollegan deltog på någon management-
presentation med potentiella förvärvare och 
upprättade också serviceavtal mellan moderbola-
get och det bolag som skulle säljas (alltså mot-
parten i skiljetvisten) vilka skulle gälla under ett 
antal år efter försäljningen. Kollegans arbete för 
motpartskoncernen pågick då advokaten åtog sig 
uppdraget att processa mot bolaget. Båda saker-
na ansågs utgöra jäv.

Men nämnden har också sett att intressekon-
fliktsreglerna ibland används som vapen i på-
gående tvist. Saken rörde tvist om royaltybetal-
ningar enligt ett licensavtal som ursprungligen 
ingicks 1988. Det jäv som anfördes mot den ad-
vokat som företrädde licensgivaren var att advo-
katen för cirka 20–25 år sedan inte bara skulle 
ha biträtt licensgivaren (rättighetshavaren) utan 

även till någon del licenstagarsidan då licensavta-
let upprättades 1988 och även i samband med att 
ett tilläggsavtal upprättades ett par år senare.  Det 
var till viss del samma ägarkrets i de båda bola-
gen under den tiden. Advokaten hade under åren 
därefter fortsatt att biträda sin klient licensgiva-
ren gentemot licenstagaren utan att licenstagaren 
framfört några synpunkter på det. Jävsinvänd-
ningen kom först då det uppkommit tvist mellan 
parterna (efter 20–25 år) och motparten anförde 
det som skäl för att vägra förhandla så länge ad-
vokaten kvarstod i uppdraget. Jävsinvändningen 
gjordes dock först när tvisten hade pågått i un-
gefär två år, vilket anmälarna förklarade med att 
det var först då jävet upptäcktes. Härigenom kom 
jävsinvändningen att ske under ett känsligt skede 
då medling och förlikningsförhandlingar hade in-
letts. Nämnden ansåg att detta var ett försök att 
påverka motparten på ett otillbörligt sätt och gav 
advokaterna som gjort jävsinvändningen en erin-
ran för detta.  

Avslutningsvis, den trend vi iakttagit tidi-
gare med något sjunkande antal anmäl-
ningar fortsätter och detta trots att anta-

let advokater och biträdande jurister ökar. Under 
2015 kom det in 538 anmälningar att jämföra 
med 555 året dessförinnan. Huvudstyrelsen bi-
drog där emot med lite fler ärenden än vanligt, 37 
ärenden hänsköts till nämnden jämfört med 33 
föregående år. 

lena frånstedt lofalk

Ordförande i disciplinnämnden

Flera ärenden
som rör    intressekonflikter
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KORT OM DISCIPLINNÄMNDEN

DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2015

Alla advokater ska i sin verk-
samhet iaktta god advokatsed. 
Vad som är god advokatsed 
avgörs av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd och av dess sty-
relse. Utifrån disciplinnämndens 
beslut har vägledande regler 
om god advokatsed utvecklats. I 
reglerna behandlas bland annat 

vilka skyldigheter och rättighe-
ter en advokat har i förhållande 
till sin klient och till sin klients 
motpart. Om disciplinnämnden 
anser att en advokat har brutit 
mot god advokatsed kan nämn-
den besluta att tilldela advoka-
ten en disciplinär påföljd.

Påföljderna är erinran, varning 

(som kan kombineras med en 
straffavgift om högst 50 000 
kronor) och i de allvarligaste 
fallen uteslutning. Disciplin-
nämnden har även möjlighet 
att enbart göra ett uttalande. 
Disciplinnämnden består av elva 
ledamöter varav tre utses av 
regeringen (offentliga represen-

tanter). Nämnden är indelad i 
tre prövningsavdelningar. Justi-
tiekanslern, som utövar tillsyn 
över Advokatsamfundet, kan i 
vissa fall begära om- eller över-
prövning av beslut av nämnden. 
En advokat som har uteslutits 
ur samfundet kan överklaga be-
slutet till Högsta domstolen.

Lena Frånstedt Lofalk
Ordförande. F. 1958. Advokat 1989. Kanter 
Advokatbyrå KB, Stockholm

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

Leif Ljungholm
Ledamot. F. 1945. Advokat 1977. Advokat-
firman Glimstedt Malmö AB, Malmö

Eva Eriksson
Offentlig representant. F. 1947. Tidaholm

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

Helene Ek-Sederholm
Ledamot. F. 1955. Advokat 1994. Advokat-
firman Sederholm AB, Helsingborg
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FÄRRE ANMÄLNINGAR MOT ADVOKATER
Tack vare extra arbetsinsatser 
kunde Advokatsamfundets dis-
ciplinnämnd avgöra 26 procent 
fler ärenden 2015 än året före. 
Samtidigt fortsatte antalet disci-
plinanmälningar mot advokater 
att minska under 2015. 

Statistiken över Advokat-
samfundets disciplinärenden 

2015 bekräftar den långsiktiga 
trenden att anmälningarna blir 
färre, trots att antalet advoka-
ter växer kraftigt. Totalt 780 
ärenden behandlades inom 
disciplinnämnden under 2015. 
Det är 159 fler än året före 
– en ökning med 26 procent. 
Att antalet behandlade ären-

den ökade berodde på extra 
arbetsinsatser, inte på att anta-
let disciplinanmälningar skulle 
ha blivit fler. Tvärtom minskade 
alltså antalet anmälningar 2015 
jämfört med 2014.

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog emot 538 anmälning-
ar mot advokater under 2015. 

Det är 17 färre än under 2014 
och motsvarar en minskning 
med 3 procent. 

Antalet disciplinanmälningar 
har sjunkit från 591 anmälningar 
år 2008. 

Generalsekreteraren deltar 
regelbundet vid disciplinnämn-
dens möten.

Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000. Gernandt 
& Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm

Lars-Erik Lövdén
Offentlig representant. F. 1950. Halmstad

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

Jan Karlsson
Ledamot. F. 1954. Advokat 1986. Advokatfir-
man Falk, Sjöberg & Partners AB, Stockholm

Lotty Nordling
Offentlig representant. F. 1945. Stockholm

Sofia Rahm
F. 1973. Disciplinnämndens sekreterare
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STATUS OCH TRENDER

INTRÄDESÄRENDEN 2015
Antalet inträdesärenden har de senaste två åren 
ökat. Förklaringen till ett alltjämt högt antal sö-
kande är delvis ändringen i Advokatsamfundets 
stadgar avseende tidskravet (trädde i kraft 1 ja-
nuari 2012) och att biträdande jurister tidigare år 
har anställts i en förhållandevis jämn takt. Under 
året slutbehandlade styrelsen 391 ansökningar 
om inträde i samfundet (178 män och 213 kvin-
nor). Av dessa bifölls 370 (jämfört med 404 före-
gående år). Grund för avslag var i tio fall att sö-
kanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid 
och att skäl för dispens inte bedömdes föreligga, 
i nio fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet, 
i ett fall dels att sökande inte uppfyllde kravet på 
kvalifikationstid och att skäl för dispens inte fö-
relåg, dels att sökanden inte styrkt sin lämplighet, 
och i ett fall dels att advokatexamen inte förelåg 
och skäl för dispens från detta krav inte förelåg, 
dels att sökanden inte styrkt sin lämplighet.

LEDAMÖTER
Den 31 december 2014 hade Advokatsamfundet 
5 602 ledamöter. Under 2015 har antalet leda-
möter ökat med 79 till sammanlagt 5 681 (varav 
5 184 är verksamma). Av det totala antalet leda-
möter är 4 015 män och 1 666 kvinnor. Av netto-
ökningen med 79 ledamöter var 16 män och 63 
kvinnor. 

ADVOKATERNAS FÖRDELNING 
PÅ AVDELNINGARNA

 2015 2014 14–15
Stockholm 2 744 2 700 +44

Västra 933 920 +13

Södra 904 887 +17

Mellersta 418 409 +9

Östra 335 333 +2

Norra 258 256 +2

Utland 89 97 −8

Summa 5 681 5 602 +79

Antalet advokater fortsätter att öka. Det är fram-
förallt i storstadsregionerna som expansionen 
sker. Ökningen av antalet ledamöter i advokat-
kåren är för sjunde året i rad större än föregåen-
de år. Rörligheten inom advokatkåren är alltjämt 
hög, dels genom att ledamöterna i större utsträck-
ning byter till annan advokatbyrå, dels genom 
att fler ledamöter lämnar advokatkåren till för-
mån för såväl kort- som långsiktiga anställningar 
inom övriga näringslivet eller rättsväsendet.

Antalet advokater har under       2015 fortsatt att öka
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BITRÄDANDE JURISTER
De senaste åren har tillväxten bland biträdande 
jurister varit lägre än före 2009. Under 2015 öka-
de dock antalet biträdande jurister med 119 till 
1 909. Anledningen torde vara att fler nu återigen 
anställs som biträdande jurister. Kvinnliga biträ-
dande jurister ökade med 41 anställda medan an-
talet manliga biträdande jurister ökade med 75 
anställda. Rörligheten bland biträdande jurister, 
och då särskilt övergång till annan advokatbyrå, 
har varit fortsatt hög under året. Vid utgången 
av 2015 fanns det sammanlagt 1 909 biträdande 
jurister varav 1 767 är verksamma. Av det totala 
antalet biträdande jurister är en majoritet, 1 078, 
kvinnor och 831 män.

BITRÄDANDE JURISTERS FÖRDELNING 
PÅ AVDELNINGARNA

 2015 2014 14–15
Stockholm 1 156 1 086 +70

Västra 285 254 +31

Södra 227 216 +11

Mellersta 88 86  +2

Östra 65 59  +6

Norra 43 39  +4

Utland 45 50 −5

Summa 1 909 1 790 +119

EU-ADVOKATER
Vid utgången av 2015 fanns det 19 EU-advoka-
ter, alltså advokater verksamma i Sverige men 
auktoriserade i ett annat land. Av dessa var 11 
män och 8 kvinnor. Det totala antalet EU-advo-
kater har minskat något (vid utgången av 2014 
var det totala antalet EU-advokater 23, varav 13 
av dessa män och 10 kvinnor). 

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat något i 
förhållande till föregående år. Av det totala anta-
let ledamöter är drygt 29 procent kvinnor (1 666 
av 5 681). Av den totala nettoökningen om 79 
ledamöter var 63 kvinnor. För tionde året i rad 
översteg antalet kvinnliga biträdande jurister an-
talet manliga. Andelen kvinnliga biträdande juris-
ter sjönk dock något och uppgick under 2015 till 
strax över 56 procent.

BYRÅSTORLEK
Mindre advokatbyråer utgör den största andelen 
av landets byråer. Av landets totalt 1 827 advo-
katbyråer var 1 157 enmansbyråer, vilket motsva-
rar drygt 63 procent. På 625 advokatbyråer fanns 
det mellan 2 och 19 jurister. Endast tretton byråer 
hade fler än 70 jurister. Dessa byråer sysselsätter 
emellertid nära 23 procent av den verksamma ad-
vokatkåren och drygt 40 procent av de verksam-
ma biträdande juristerna. n

Antalet advokater har under       2015 fortsatt att öka
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TIMKOSTNADSNORMEN

Ijanuari 2013 beslutade regeringen att ge en sär-
skild utredare, lagmannen K-G Ekeberg, i upp-
drag att göra en samlad översyn av alla de ut-

gifter som finansieras genom anslaget Rättsliga 
biträden i statsbudgeten. 

Anslaget Rättsliga biträden omfattar ersättning 
till offentlig försvarare, målsägandebiträde, rätts-
hjälpsbiträde och offentligt biträde, dock inte of-
fentligt biträde enligt utlänningslagen (2005:716) 
och lagen (1991:572) om särskild utlänningskon-
troll. Anslaget finansierar också utgifter för sär-
skilda företrädare för barn samt utgifter för be-
visning, parter, tolk, god man, förvaltararvoden 
med mera i konkurser, ersättning till likvidatorer 
och ersättningsgaranti för bodelningsförrättare.

Uppdraget slutfördes i december 2014 och re-
dovisades i betänkandet Rättvisans pris, SOU 
2014:86.

Ibetänkandet konstateras att samhällets kostna-
der för offentliga försvarare är betydande och 
har ökat kraftigt under senare år. Utredningens 

slutsats är dock att kostnadsökningen väsentli-
gen har orsaker som kan ses som ofrånkomliga 
 konsekvenser av brottsutvecklingen och andra 
omständigheter som inte är hänförliga till det be-
fintliga regelverket. Det finns inte heller något 
som tyder på att de nuvarande bestämmelserna 
inte i huvudsak tillämpas som avsett. Utredning-
en anser därför att nuvarande bestämmelser av-
seende offentliga försvarare är väl avvägda och 
föreslår därför inga förändringar i befintligt re-
gelverk.

Ökningen av kostnaderna för målsägande-
biträden har under många år varit större 
än ökningen av antalet avgjorda brott-

mål. Ökningstakten har varit kraftig och relativt 
stabil. Även samhällets kostnader för målsägan-
debiträden är således betydande. Det finns enligt 
utredningen en rad förklaringar till att kostnader-
na har ökat, men det finns också en uppfattning 
att målsägandebiträde ibland förordnas slent-
rianmässigt. För att påtala vikten av att en or-
dentlig prövning ska göras inför varje förordnan-
de föreslår utredningen vissa justeringar i lagen 
om  målsägandebiträde. Genom EMR-reformen 
har målsägandens behov av biträde i hovrätten 
minskat. Enligt utredningen ska målsägandebi-
trädets förordnande därför upphöra sedan tiden 
för överklagande av tingsrättens dom har löpt ut. 
Om målsäganden begär det eller om det annars 
finns anledning till det ska en förnyad prövning 
ske av om biträde ska förordnas i högre rätt. Vi-
dare ska en särskild bestämmelse angående sub-
stitution av målsägandebiträde vid huvudför-
handling införas.

Inkomstgränsen för när rättshjälp kan beviljas 
har varit oförändrad sedan 1999. Utredning-
en föreslår att inkomstgränsen ska höjas från 

260 000 kr till 400 000 kr. Detta skulle innebära 
att cirka 80 procent av befolkningen skulle kom-
ma att omfattas av möjligheten att få rättshjälp.

Reglerna avseende återbetalningsskyldighet för 
dömda bör ändras. Enligt utredningen ska en mi-
niminivå för återbetalningsskyldighet införas på 

Betänkande om statens      utgifter

för rättsliga      biträden bereds
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Betänkande om statens      utgifter

för rättsliga      biträden bereds
minst 5 000 kr för den som döms för brott, med 
undantag för unga lagöverträdare och allvarligt 
psykiskt störda personer.

När det gäller den så kallade brottmålstax-
an har utredningen kommit fram till att 
den ska utökas till att avse två tilltalade 

med samma eller varsin försvarare och/eller två 
målsäganden med samma eller varsitt biträde.

När det gäller ersättning till konkursförvaltare 
har denna enbart ökat måttligt under de senaste 
åren. Utredningen har övervägt om ett timarvo-

deringssystem bör införas för konkursförvaltare, 
men har kommit fram till att så inte bör ske. Där-
emot föreslår utredningen att den befintliga taxan 
ska utökas till att omfatta 16 timmars arbete och 
en och en halv timmes tidsspillan. 

Betänkandet har remissbehandlats under våren 
2015 och bereds för närvarande inom Justitiede-
partementet.

R egeringen har beslutat att timkostnadsnor-
men för 2016 ska uppgå till 1 323 kronor 
exklusive mervärdesskatt. n

Rättsväsendets andel 
av statsbudgeten 2016
l Rättsväsendet 5 %
l Övrig statsbudget 95 %

Finansiering av rättsväsendet 2016
l Polis (inkl. Säpo) 22,7 miljarder kr
l Kriminalvård 8,1 miljarder kr
l Domstolar 5,4 miljarder kr
l Rättsliga biträden 2,3 miljarder kr
l Åklagare (inkl. EBM) 2,1 miljarder kr
l Övrigt 0,9 miljarder kr

Timkostnadsnormen 2016 
totalt 1 323 kr exkl. moms
l Lön 538 kr
l Lönebikostnader 256 kr
l Biträden 219 kr
l Lokaler 92 kr
l Övrigt 218 kr
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ADVOKATSAMFUNDETS FADDERPROJEKT

Advokatsamfundet startade fadderprojekt            för ensamkommande flyktingbarn

Med anledning av den ökade flyktingtill-
strömningen till Sverige skickade general-
sekreteraren i september 2015 ut ett upp-

rop till alla advokater och biträdande jurister att 
ställa upp och engagera sig som faddrar för en-
samkommande flyktingbarn. 

Tanken med uppropet är att advokater, och bi-
trädande jurister, med sina speciella kunskaper 
och sina erfarenheter är särskilt lämpliga att hjäl-
pa dessa ensamkommande barn att etablera till-
litsfulla relationer med vuxna och andra barn i 
samhället. 

Över 170 advokater och biträdande jurister 
runtom i landet anmälde sitt intresse att delta i 
projektet. 

En arbetsgrupp inrättades för att samordna 
projektet och ett omfattande arbete med att in-
formera kommuner, skolor, boenden och övriga 
som arbetar med ensamkommande barn inleddes. 
Projektet bemöttes med positiv respons från alla 
aktörer, såväl offentliga som privata. Mot bak-
grund av den rådande flyktingsituationen prio-
riteras givetvis de akuta frågorna som asylmot-
tagande, boenden och skolgång, vilket medför att 
det kommer att ta tid att etablera fadderprojek-
tet. Det är emellertid tänkt att vara ett långsiktigt 
projekt som överlever de akuta skeenden som vi 
sett under 2015.

De advokater och biträdande jurister som 
anmält intresse att ställa upp i projektet 
har löpande informerats om projektets 

fortgång. Information har lämnats om att projek-
tet är flexibelt och kan komma att involvera an-
dra åtaganden än rena fadderuppdrag. Informa-
tion om fadderprojektet finns även tillgänglig på 
Advokatsamfundets hemsida och uppdateras lö-
pande. På hemsidan går det att se namn och by-
råtillhörighet på samtliga som har anmält intresse 
att delta i projektet. 

Projektet har kommit igång runtom i landet. 

I Lund har ett antal advokater besökt en hög-
stadieskola som har många nyanlända ensam-
kommande ungdomar och berättat om sig själ-
va och fadderprojektet. En matchning har redan 
gjorts efter det mötet och fler är på gång. 

På Gotland har en advokat börjat övningsköra 
med ungdomar på ett boende efter att en förfrå-
gan om detta inkommit. 

Efter en förfrågan från personal på ett boen-
de i Stockholm anordnades det en temakväll 
om familjeåterförening på boendet den 17 

december 2015. Till temakvällen inbjöds ensam-
kommande barn från Eritrea från diverse boen-
den i Stockholm. En advokat höll ett föredrag om 
utmaningarna gällande familjeåterförening från 
Eritrea och svarade på frågor. Det var mycket 
uppskattat av såväl barnen som personalen, och 
fler temakvällar ska planeras in under 2016 för 
att nå bland annat barn från Somalia, Afghanis-
tan och Syrien. 

I Stockholm har det även kommit in ett antal 
förfrågningar om faddrar från barn och ungdo-
mar via skolor och familjehem, och samtliga som 
har frågat har även fått en fadder tilldelad sig. 
Det har rört sig om såväl lite yngre barn som ung-
domar upp till 23 år. Matchningen mellan fadd-
rar och ungdomar sker geografiskt, men även 
med hänsyn till intressen och önskemål. Bland 
annat har en pojke med ett intresse för simning 
blivit matchad med en advokat som har varit elit-
simmare, och en fotbollsintresserad pojke har fått 
en fotbollsintresserad biträdande jurist som fad-
der. Vissa, lite äldre ungdomar med ett driv att 
studera och med en önskan att få prata med en 
mer erfaren advokat om karriärval och liknande 
har fått tilldelat sig advokater som matchar de-
ras behov. 

I till exempel Alingsås har en matchning skett 
efter att en socialsekreterare hörde av sig angåen-
de en pojke som önskade få en fadder. 
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I spåren av 
flykting-
vågen sjö-
satte Advokat-
samfundet ett 
fadderprojekt för 
ensamkomman-
de flyktingbarn.

Advokatsamfundet startade fadderprojekt            för ensamkommande flyktingbarn

I Uppsala har en flicka fått en fadder efter att 
hon själv hört av sig till arbetsgruppen. I Uppsala 
finns det även planer på en temakväll på ett akti-
vitetscenter någon gång i början av 2016. 

En advokat i Stockholm och hans adept har in-
lett en tävling om vem som får körkort först och 
sitter och studerar teori tillsammans.

Arbetsgruppen har även haft möten med an-
dra aktörer som engagerar sig på olika sätt för 

ensamkommande flyktingungdomar, bland annat 
Mentor Sverige, Stockholms universitet, Öppna 
Dörren och Skyddsvärnet. Förhoppningsvis kan 
detta leda till samarbeten och informationsutby-
ten under 2016.

Advokatsamfundet ser positivt på det stora 
engagemang som visats i projektet och ser 
fram emot fortsatt samarbete framöver. n
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

En av juristavdelningens utmaningar under 
2015 var att inrätta Advokatsamfundets 
nya tvistlösningsorgan och att få detta god-

känt av Kammarkollegiet. Konsumenttvistnämn-
den var det första alternativa tvistlösningsorganet 
som fick Kammarkollegiets godkännande. Det 
innebär att nämnden nu kan pröva konsument-
tvister, som rör advokatverksamhet. 

NY EU-LAGSTIFTNING OM ALTERNATIV 
TVISTLÖSNING FÖR KONSUMENTER
Under 2013 antogs ett nytt EU-direktiv om alter-
nativ tvistlösning för konsumenter som komplet-
teras av en EU-förordning om tvistlösning online. 
Syftet med direktivet är att uppnå en hög skydds-
nivå för konsumenter och att därigenom bidra 
till en välfungerande inre marknad genom att sä-
kerställa att konsumenter inom EU, som hamnar 
i tvist med en näringsidkare, har tillgång till ett 
smidigt och kostnadseffektivt tvistlösningsförfa-
rande utanför domstol.

Ett alternativt tvistlösningsförfarande får en-
ligt direktivet enbart medföra ytterst begränsa-
de kostnader för konsumenten. De tvistlösnings-
organ som medlemsstaterna utser måste uppfylla 
ett antal minimikriterier när det gäller sakkun-
skap, oberoende och opartiskhet samt öppenhet 
och rättssäkerhet. Det ställs vidare höga krav på 
effektivitet när det gäller handläggningstiderna. 
Ärenden ska enligt huvudregeln vara avgjorda 
inom 90 dagar efter avslutad skriftväxling. Enligt 
direktivet måste tvistlösningsorganen hantera så-
väl inhemska som gränsöverskridande tvister.

I direktivet görs inget undantag för tvister av-
seende advokattjänster. Tvister mellan en kon-
sument och en advokat angående en tjänst som 
tillhandahållits av advokaten omfattas därför av 
direktivet. Som framgått ovan krävs därmed en-
ligt direktivet att konsumenten kan få en sådan 
tvist prövad av något alternativt tvistlösnings-

organ som uppfyller direktivets krav. Tidigare 
saknades tillgång till alternativ tvistlösning för 
prövning av konsumenttvister rörande advokat-
tjänster eftersom dessa var undantagna ARN:s 
tillämpningsområde. 

Styrelsen beredde frågan och fattade beslut om 
att föreslå fullmäktige att en Konsumenttvist-
nämnd skulle inrättas inom Advokatsamfundet. 
Fullmäktige behandlade frågan i juni 2014 och 
instämde i styrelsens förslag. Många försening-
ar följde därefter i det lagstiftningsarbete, som 
skulle implementera den nya EU-lagstiftningen i 
svensk rätt. Den 1 januari 2016 trädde till slut 
lagstiftningen i kraft.

För att bli en nämnd för alternativ tvistlös-
ning måste verksamheten godkännas av en behö-
rig myndighet. I Sverige har Kammarkollegiet an-
förtrotts denna uppgift och den 11 januari 2016 
godkändes alltså Konsumenttvistnämnden, som 
det första alternativa tvistlösningsorganet i Sve-
rige enligt den nya lagstiftningen.

Inrättandet av Konsumenttvistnämnden har 
föranlett ändringar i såväl Advokatsamfundets 
stadgar (47 och 51–59 §§), som i de vägledan-
de reglerna om god advokatsed (4.1.5, 4.1.6, och 
4.1.7). 

NÄRMARE OM KONSUMENT-
TVISTNÄMNDENS VERKSAMHET
Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mel-
lan konsument och advokat eller advokatbyrå, 
angående tjänst som advokaten eller advokatby-
rån har tillhandahållit konsumenten. Med kon-
sument avses i detta sammanhang fysisk person, 
som agerar för ändamål som faller utanför nä-
rings- eller yrkesverksamheten. Förfarandet inför 
Konsumenttvistnämnden är skriftligt och pröv-
ningen görs under sekretess. Konsumenttvist-
nämndens beslut är bindande för advokater. 

Om klienten är missnöjd med den tjänst advo-

Konsumenttvistnämnden har        godkänts för tvistlösning
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katen har tillhandahållit ska klienten kontakta 
advokaten för att diskutera frågan och för att för-
söka uppnå en lösning i samförstånd. Det åligger 
advokaten att anmäla anspråk eller omständig-
heter som kan grunda anspråk till försäkringsgi-
varen av advokatens försäkringar.

Om ett ärende har inletts hos advokatens för-
säkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för 
försäkringsavtalet innan konsumenten kan vän-
da sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäk-
ringsärende blir således att anse som en del av 
den lösning i samförstånd som ska avslutas in-
nan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvist-
nämnden. 

Om ett ärende trots detta inkommer till Konsu-
menttvistnämnden kommer nämnden att förkla-
ra detta vilande till dess att försäkringsfrågan är 
avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i sam-
förstånd åligger det advokaten att upplysa kli-
enten om möjligheten att få saken prövad inom 
ramen för Advokatsamfundets konsumenttvist-
nämnd. Till detta kommer att en advokat är skyl-
dig att medverka i Konsumenttvistnämndens 
prövning.

En förutsättning för att tvisten ska prövas av 
Konsumenttvistnämnden är att denna inte hand-
läggs eller är avgjord av domstol. 

För att ett ärende ska prövas av Konsument-
tvistnämnden får värdet av det som yrkas inte 
överstiga 200 000 kronor och inte understiga 
1 000 kronor. 

Ett ärende måste inkomma inom ett år efter 
det att konsumenten skriftligen framställde kla-
gomålet till advokaten. En begäran om prövning 
kommer att avvisas om ärendet med hänsyn till 
Konsumenttvistnämndens arbetsformer inte läm-
par sig för prövning av nämnden. Ärenden som 
exempelvis kräver muntlig bevisning eller inhäm-
tande av kostsamma utredningar kommer inte att 
tas upp till prövning. Samma sak gäller om han-
teringen av ärendet allvarligt skulle hindra nämn-

den från att fungera effektivt, exempelvis om en 
tvist är mycket omfattande eller komplex.

Som framgått ovan ska en prövning i Konsu-
menttvistnämnden som huvudregel vara avslu-
tad inom 90 dagar från det att ärendet är färdigt 
för beslut. Möjlighet att förlänga denna frist finns 
dock under vissa särskilda omständigheter.

Enligt Vägledande regler om god advokatsed 
åligger det advokat som åtar sig uppdrag för kon-
sument att lämna information om Konsumentt-
vistnämnden på advokatbyråns hemsida och i 
förekommande fall i allmänna villkor. Informa-
tionen ska innehålla det alternativa tvistlösnings-
organets webb- och postadress. Därtill åligger det 
advokaten att upplysa klienten om möjligheten 
att få saken prövad av Konsumenttvistnämnden, 
så snart klienten anmält missnöje eller framställt 
anspråk.

Att ta ut en mycket begränsad ansöknings- el-
ler expeditionsavgift av den konsument som på-
kallar prövning av sin sak hos Konsumenttvist-
nämnden, har ansetts förenligt med direktivet. 
Enligt Advokatsamfundet framstår det som så-
väl ändamålsenligt som nödvändigt för att bland 
annat undvika ogrundade ärenden. Något som 
förstärker angelägenhetsgraden av detta är om-
ständigheten att det ska vara möjligt att inleda 
ärenden även online. Enligt uppgift har kommis-
sionen ansett att ett riktmärke vid fastställandet 
av en avgift för det alternativa tvistlösningsorga-
net bör vara 8 euro. Advokatsamfundet har med 
hänvisning till detta tvingats konstatera att an-
sökningsavgiften för närvarande inte kan bestäm-
mas till ett högre belopp än 100 kronor. 

Advokaten Lisa af Burén anställdes under 2015 
för att vara ansvarig för nämndens verksamhet. 

Mer information om Konsumenttvistnämnden 
finns i cirkulär nr 1/2016 och på Advokatsamfun-
dets hemsida.

maria billing

Chefsjurist

Konsumenttvistnämnden har        godkänts för tvistlösning
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ADVOKATJOUREN

Med anledning av den stora flyktingtill-
strömningen startade Advokatsamfun-
det advokatjourer på centralstationerna i 

Stockholm och Malmö i september. 
Den 15 september öppnade advokatjouren 

på Stockholms centralstation. Initiativtagare till 
verksamheten var advokat Emma Persson. Två 
advokater eller biträdande jurister specialiserade 
på asylrätt fanns på plats för att två timmar un-
der kvällar och helger ge gratis rådgivning till ny-
anlända flyktingar. Jouren bemannades även av 
personal från Advokatsamfundet.

Den 18 september startade jourverksamheten 
i Malmö. Advokat Sait Umdi samordnade de fri-
villiga samfundsmedlemmarna i Malmö, som er-
bjöd gratis rådgivning varje vardagkväll mellan 
klockan 18 och 20.

Totalt deltog ett sjuttiotal advokater och biträ-
dande jurister i Stockholm och Malmö i jourverk-
samheten.

Syftet med verksamheten var bland annat att 
informera om den svenska asylprocessen och 

motverka felaktig ryktesspridning om vilka reg-
ler som gäller för att söka asyl i Sverige. Eftersom 
flyktingarna inte var advokatjourernas klienter 
gavs inga specifika råd i enskilda fall – jourernas 
uppgift var att bistå med allmän information om 
asylprocessen. Flyktingar som ville söka asyl hän-
visades till Migrationsverket. Ensamkommande 
barn sattes i kontakt med socialtjänsten. 

J uridikstuderande från Stockholms universitet 
erbjöd också gratis rådgivning till nyanlända 
flyktingar på Stockholms centralstation.
De advokater och biträdande jurister som del-

tog i arbetet möttes av positiva reaktioner från 
såväl flyktingar som allmänheten. Den brittiska 
dagstidningen The Guardian uppmärksammande 
också jourverksamheten och en reporter från tid-
ningen berättade för advokaterna som arbetade i 
jouren att han inte kände till att något annat sam-
fund i Europa fanns på plats för att erbjuda råd-
givning direkt när flyktingarna anlände.

Sedan regeringen skärpte reglerna för asyl-
mottagningen har färre flyktingar sökt sig till 
Sverige. Advokatjouren i Stockholm stängde 

den 4 december. I Malmö avveckades jourverk-
samheten i början av november. Samfundet utvär-
derar löpande om det finns ett behov av att åter-
uppta jourverksamheten.

Sedan jourerna stängdes får samfundet förfråg-
ningar från personal på flyktingboenden om att 
anordna temakvällar om exempelvis vilka reg-
ler som gäller för familjeåterförening och om hur 
asylprocessen fungerar. n

Amir Amdouni, 
Anuta Sjung-

hamn, Natalie 
Kojadinovic och 

Viktor Ban-
ke var några av 
ett drygt 40-tal 
samfundsmed-

lemmar som 
drev advokat-

jouren på Stock-
holms central.

Advokatsamfundet
startade två advokatjourer
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ADVOKATJOUREN

Advokatsam-
fundets Lisa af 
Burén, advo-
kat, och Ad-
vokatsamfun-
dets ordförande 
Bengt Ivarsson 
på Stockholms 
central.
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

FN:s hög-
kommissarie 

för mänskliga 
rättigheter, prins 

Zeid Ra‘ad 
al-Hussein.
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

S tockholm Human Rights Award, det sjun-
de i ordningen, överlämnades av Hans Ma-
jestät Konungen vid en högtidlig ceremoni i 

Berwaldhallen i slutet av november. Utmärkelsen 
tilldelades FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter, prins Zeid Ra‘ad al-Hussein. Vid cere-
monin hade mer än 1 000 personer samlats, från 
bland annat diplomatkåren, domstolarna, advo-
katkåren och universiteten. 

Generalsekreterare Anne Ramberg hälsade alla 
välkomna till prisceremonin. I sin presentation av 
pristagaren nämnde hon bland annat prins Zeids 
insatser för att etablera internationella brottmåls-
domstolen, ICC, och sätta den i funktion, hans 
insatser för kvinnors rättigheter och hans epok-
görande FN-rapport från 2005 om övergrepp 
av FN:s fredsbevarande trupper, den så kallade 
Zeid-rapporten. Ramberg konstaterade att prins 
Zeid är FN:s första högkommissarie som kommer 
från Mellanöstern och Nordafrika. Hans långa 
engagemang i att försvara mänskliga rättigheter 
och hans stora erfarenhet leder förhoppningsvis 
till förbättringar och hopp för dem som lider i dag 
– inte minst i arabvärlden, sa Ramberg bland an-
nat. Prins Zeid tackade för priset, och sa att han 
var djupt hedrad å hela FN:s högkommissariats 
och dess personals vägnar. Han hänvisade särskilt 
till Sveriges »urbergsfasta« respekt för de mänsk-
liga rättigheterna och framhöll Sveriges betydel-

se för FN alltsedan det bildades. Prins Zeid tog 
också utgångspunkt i dagens världspolitiska läge, 
särskilt flyktingsituationen på olika håll i världen.

– Mänskliga rättigheter är inte en lyx för goda 
tider. Mänskliga rättigheter är en nödvändighet i 
de svåraste av tider, sa prins Zeid i en intervju i 
tidskriften Advokaten, nr 1, 2016.

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

(ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkel-
sen delas ut varje år till en person eller organisa-
tion som har gjort särskilt framstående insatser 
för att stödja demokratisk utveckling och mänsk-
liga rättigheter. n

Stockholm Human Rights Award 
tilldelades FN:s högkommissarie 
för mänskliga rättigheter – prins Zeid 

Pristagaren Zeid 
Ra‘ad al-Hussein 
med sin familj och 
sin kusin ambas-
sadör Gustaf Lind 
samt det svenska 
kungaparet och 
Advokatsamfun-
dets ordförande 
och generalsekre-
terare.
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HILDA

HILDA
Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfun-
dets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn 
efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som be-
står av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av 
rättsväsendet och advokatkåren, har till syfte att 
stödja kvinnor i deras professionella utveckling 
inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med 
Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att 
utvecklas i respektive yrke och därmed öka an-
talet kvinnliga chefer och delägare. Ansvarig för 
Hildas olika projekt är styrelsens sekreterare, vil-
ken under 2015 har varit Sarah Helaoui.

SOFIA: ETABLERAT OCH FRAMGÅNGSRIKT 
MENTORSKAPSPROJEKT
Den tionde omgången av Sofia inleddes under 
2015. Sofia är ett mentorprogram med korsvist 
utbyte mellan olika verksamheter som syftar till 
att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen 
innebär för kvinnor inom olika delar av advokat-
kåren och rättsväsendet. Målet med projektet är 

att öka motivationen för deltagarna att vilja bli 
chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på men-
torskap, men det finns även möjlighet till praktik 
som kan anpassas utifrån adeptens och mentorns 
förutsättningar. Under 2015/2016 deltar femton 
mentorer och lika många adepter i Sofia. Efterfrå-
gan är mycket stor. Mentorerna är kvinnor verk-
samma i ledande positioner inom olika delar av 
rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna som 
har valts ut kommer från åklagarväsendet, dom-
stolar, advokatbyråer och olika myndigheter. Pro-
jektet avslutas i maj 2016.

HILDARY: VÄLBESÖKTA LUNCHKLUBBAR 
MED INSPIRERANDE FÖREDRAG
Hildas lunchklubbar – Hildary – har till syfte att 
vara en mötesplats för kvinnliga jurister där de 
kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Un-
der 2015 har omkring 850 kvinnliga jurister del-
tagit i Hildarysammankomsterna.

Hildarysammankomster har under året anord-
nats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och 

Hilda-nätverkets arbete       för att öka
jämställdheten       bland chefer och delägare

Sammankomster 2015 Hildary i Stockholm: Sju luncher, totalt cirka 350 deltagare.
Hildary i Göteborg: Fyra luncher, totalt cirka 270 deltagare. Hildary i Malmö: Tre luncher, totalt över 100 deltagare.

Hildary i Jönköping: Två sammankomster, totalt cirka 60 deltagare. Hildary i Umeå: Två sammankomster, totalt cirka 80 deltagare.
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Jönköping. Bland talarna under 2015 kan nämnas: 
Margareta Åberg, riksrevisor, Catharina Espmark, 
statssekreterare på Justitiedepartementet, Gudrun 
Schyman, partiledare, Bitte Hammargren, journa-
list och Mellanösternkännare, Parul Sharma och 
Emma Ihre, hållbarhetschefer på Vinge respekti-
ve Mannheimer Swartling, Annika Öster, general-
direktör för Brottsoffermyndigheten, Ulrika  
Herbst, polischef, Anna Mannheimer, journa-
list och programledare, Kristina Geers, före detta 
chefsjurist på SAAB,  Lena Apler, grundare och sty-
relseordförande i Collector AB, samt Malin Cron-
qvist, grundare av organisationen »Help to Help«.  

RAKEL: SPÄNNANDE ASPEKTER 
PÅ LEDARSKAP
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga 
konferens med syfte att inspirera kvinnor i rätts-
väsendet, advokatkåren och förvaltningen att bli 
chefer.

Den 24 mars 2015 hölls den nionde Rakelkon-
ferensen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stock-

holm. Spegelsalen var fullsatt med över 270 
kvinnliga jurister som samlats för att låta sig in-
spireras och knyta kontakter.

Konferensen inleddes med ett personligt anfö-
rande av Centerpartiets partiledare Annie Lööf, 
som själv är jurist. Annie Lööf delade med sig av 
sin ledarskapsfilosofi och sina erfarenheter som 
kvinna i en mansdominerad bransch. Härefter följ-
de tre parallella seminarier med olika inriktningar. 
Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, som talade 
under rubriken »När grundlag och praxis möter 
politik och praktik«, gav bland annat en inblick i 
de ovanliga händelserna i riksdagen under hösten 
2014. Katinka Nicou, organisations- och ledar-
skapskonsult med bakgrund i England och USA, 
tog med sig seminariedeltagarna på några tanke-
väckande övningar för att upptäcka deras högsta 
potential. Slutligen delade Stefan Brocker, deläg-
are och före detta managing partner på Mannhei-
mer Swartling, med sig av sin syn på orsakerna 
bakom det låga antalet kvinnliga delägare på ad-
vokatbyråer. Rakelkonferensen 2015 avslutades 
med ett anförande av Sara Bengtsson, forskare i 
neurovetenskap, och Kelly Tainton, specialiserad 

Hilda-nätverkets arbete       för att öka
jämställdheten       bland chefer och delägare

Rakel: Konferens i Stockholm den 24 mars 2015, drygt 270 deltagare.
Sofia: 15 mentorer och 15 adepter ingår i projektet som pågår från oktober 2015 till maj 2016.

Ruben – mentorskap i grupp: 30 adepter och 8 mentorer ingår i projektet som pågår från oktober 2015 till maj 2016.
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på ledarskaps- och prestationsutveckling. Talarna 
redogjorde för en rad studier som visar hur våra 
hjärnor påverkar/lurar oss (så kallad »priming«) 
och hur neurovetenskapen faktiskt kan bidra till 
att skapa mångfald och jämställdhet. Konferensen 
rundades av med mingel och fortsatt erfarenhets-
utbyte mellan deltagarna. 

RUBEN: MENTORSKAP I GRUPP MÖJLIG-
HET FÖR DIALOG KRING LEDARSKAP
Under 2015 inleddes femte omgången av Ruben – 
mentorskap i grupp. Projektet består av fyra men-

torgrupper, tre i Stockholm och en i Malmö. I var-
je grupp fungerar en Rubenman och en Hilda, en 
vardera från rättsväsendet/förvaltningen och från 
advokatbyrå, som mentorer åt cirka åtta kvinnli-
ga och manliga adepter med varierande verksam-
hetsbakgrund. 

Projektet inleddes med möten i Stockholm och 
Malmö under hösten 2015 där mentorprojektet 
presenterades och samtliga deltagande mentorer 
och adepter fick tillfälle att träffas och lära kän-
na varandra. Därefter har deltagarna i de olika 
grupperna träffats på egen hand för att gemen-
samt diskutera angelägna ämnen samt utbyta er-
farenheter och tankar under ledning av mento-

Till vänster: 
Catharina 
Espmark, 

statssekretera-
re på Justitie-

departementet, 
en av många 

talare på Hildary 
under 2015. 

Till höger: 
Rakel-

konferensen 
samlade över 

270 kvinnliga 
jurister 
i mars.

Bitte 
Hammargren 
(till vänster),  

 journalist och 
Mellanöstern-

kännare, 
och Margareta 

Åberg (till 
höger), riks-

revisor, besökte 
Hildary 

under 2015.
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rerna. Projektet avslutas med möten på de olika 
orterna i maj 2016.

Utvärderingen av tidigare omgångar liksom 
diskussion inom nätverket Hilda och Ruben vi-
sar att det finns ett behov av mentorverksamhet 
och att resultaten av projektet är goda. Både So-
fia och Ruben bidrar till såväl reflektion och er-
farenhetsutbyte som värdefull insikt och inspira-
tion hos både adepter och mentorer.

RAGNA: HILDAS VÄLBESÖKTA HEMSIDA
Sedan 2008 finns all information om Hilda och 
Hildas olika projekt samlade på Hildas välbe-

sökta hemsida, Ragna. Här finns, förutom bak-
grund, information om nätverket Hilda och de 
olika projekten, kalendarium och presentationer 
av Hildas medlemmar, också »Nyfiken på Hil-
da« – ett månatligt personligt porträtt av någon 
av Hildas medlemmar. På hemsidan finns också 
en presentation av de män i ledande positioner 
inom rättsväsendet/förvaltningen och advokatkå-
ren som ingår i Ruben och som vill stödja unga 
kvinnliga jurister att bli chefer eller delägare.

Via webbplatsen kan intresserade anmäla in-
tresse för Hildas olika projekt, däribland Hilda-
ry och mentorprojektet Ruben – mentorskap i 
grupp. n

Hildas medlem-
mar har träffats 
regelbundet un-
der året för att 
diskutera nätver-
kets olika pro-
jekt med mera. 
Vid Hilda-mötet 
den 21 septem-
ber 2015 gäs-
tades nätverket 
av en delega-
tion advokater 
från Syrien samt 
företrädare för 
Euromed Femi-
nist Initiative, 
som var i Sveri-
ge inom ramen 
för ett Sida-och 
EU-finansierat 
projekt. Projek-
tet syftar bland 
annat till att öka 
kvinnors delta-
gande i en fram-
tida demokrati-
seringsprocess i 
Syrien. 
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ADVOKAT I FRAMTIDEN

Advokat i framtidens stora och innehållsri-
ka program fortsatte att engagera de yng-
re advokaterna och biträdande juristerna. 

Under 2015 medverkade många unga advokater 
och jurister vid de olika arrangemangen runt om 
i landet. 

Chefsjuristen Maria Billing är ansvarig för Ad-
vokat i framtiden.

Advokat i framtiden är ett forum för biträdan-
de jurister och yngre advokater. Målet med pro-
jektet är att skapa möjligheter för dem att på oli-
ka sätt stärka sitt engagemang och därmed sitt 
inflytande i Advokatsamfundet.

SEMINARIESERIE MED FOKUS 
PÅ AFFÄRSUTVECKLING
Advokat i framtiden presenterade en ny semi-
narieserie under våren med fokus på affärsut-
veckling, klientrelationer och balans i livet. Se-
minarierna var fristående, men ramverken och 
verktygen som tillhandahålls utgjorde en portfölj 
av problemlösningar skapade specifikt för en kar-
riär som advokat.

Föreläsare för semina-
rierna var Katinka Nicou, 
grundare av Integrate OD, 
organisations- och ledarskaps-
utveckling. Hon har studerat 
organisation och ledarskap på 
Columbia och New York Uni-
versity samt politik på Lon-
don School of Economics. 

Rubrikerna för vårens semi-
narier var: 

l  Affärsutveckling och klientrelationer som en 
naturlig del av arbetet

l  Bygg och hantera professionella relationer
l  Fördjupa professionella relationer
l  Balans mellan arbete och privatliv 

INTERNATIONELLA NÄTVERK GER 
KARRIÄRBYGGANDE YRKESFÖRDELAR
Unga, karriärbyggande ad-
vokater har stor nytta i yrket 
av att skaffa internationella 
kontakter genom nätverkan-
de. Det var advokat Johan 
Myréns budskap vid Advo-
kat i framtidens lunchsemi-
narium i Stockholm den 10 
september. Myrén menade att 
den stora internationella rör-
ligheten medför en stark kon-
kurrens men den innebär också en möjlighet, och 
att svenska advokater kan ta internationalisering-
en och vända den till sin fördel.

– Hur kan jag som svensk advokat följa med 
klienter när de ska göra affärer utomlands? Hur 
kan jag nå ut till potentiella klienter som vill in-
vestera i Sverige? frågade Johan Myrén, och sva-
rade själv:

– Nätverkande är lösningen!
Johan Myrén konstaterade att människor före-

drar att göra affärer med dem de känner, uppskat-
tar och litar på. Samma sak gäller när de hänvisar 
uppdrag till andra. Genom att delta i internatio-
nella nätverk skaffar man kontakter utomlands 
så att man kan följa sina klienter ut i världen, och 
vice versa. Det avgörande är att kontakterna är 
advokater och att de är verksamma. Johan Myrén 
gav praktiska råd om hur man ska gå tillväga för 
att nätverka framgångsrikt. 

MÖRK BILD AV SYRIEN
Ryssland vill tvinga Väst att välja mellan As-
sad-regimen och IS:s skräckvälde. Den analysen 
gjorde Mellanösternkännaren Bitte Hammargren 
när hon talade om Syrien.

– Avsikten med de tidigare Genève-samtalen 

Stort intresse för Advokat       i framtiden bland de unga

Katinka Nicou.

Johan Myrén.
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om Syrien var att de skulle leda fram till ett över-
gångsstyre i Damaskus. Ryssland har varit konse-
kvent med att Assad-regimen måste sitta kvar, vil-
ket USA har gått emot. Nu kan vi se hur Ryssland 
med sin militära insats vill tvinga fram en situa-
tion där Väst tvingas välja om man vill ha regi-
men eller IS, sa Bitte Hammargren, en av Sveriges 
främsta Mellanösternkännare som arbetar som 
frilansjournalist, författare och föreläsare.

Lunchseminariet med Ad-
vokat i framtiden och Hilda-
ry den 12 oktober lockade 95 
personer vilket är rekord. Bit-
te Hammargren menade att 
Rysslands strategi förvärrar 
flyktingkrisen eftersom majo-
riteten av syrierna är sunni-
araber som normalt inte har 
sympatier för IS, men som å 
andra sidan inte heller vill ha 
kvar Assad-regimen, vilken 
har orsakat flest dödsoffer i kriget och är ökänd 
för sina tortyrceller.

ASYLRÄTTEN MÅSTE FÖRSVARAS
Advokatkåren har mer än nå-
gonsin en avgörande roll i att 
försvara allas rätt till en in-
dividuell och rättssäker asyl-
prövning. Det sa asylrättsad-
vokaten Ignacio Vita när han 
talade på Advokat i framti-
dens novemberlunch.

– Det politiska trycket på 
ansvariga myndigheter är 
stort och kommer att inten-
sifieras. Förslag som strider mot grundläggande 
MR-normer har och kommer att presenteras. Jag 
ser att det finns ett antal moment i asylproces-
sen där vi riskerar att rättssäkerheten försvagas 

och att tidigare tillämpningar förändras. Men det 
kommer bara att bli så om det finns en svag ad-
vokatkår som inte står emot. Det är vår viktigas-
te roll just nu, att identifiera rättssäkerhetsbris-
ter och utveckla vårt sätt att argumentera för att 
fortsätta att stärka asylsökandes rättigheter, sa Ig-
nacio Vita.

Asylrätten kan, ansåg Ignacio Vita, inte villko-
ras med hänvisning till att det saknas bostäder i 
Sverige, att vi inte har råd eller att vi måste införa 
kommunala tak för antalet asylsökande.

HÅLLBARHETSARBETET ANGÅR BÅDE 
KLIENTER OCH ADVOKATBYRÅN
Vid lunchse-
minariet med 
Advokat i 
framtiden och 
Hildary i  de-
cember be-
rättade Parul 
Sharma, head 
of CSR compli-
ance på Advo-
katfirman Vinge, och Emma Ihre, head of sustai-
nability på Mannheimer Swartling, om sitt arbete 
som hållbarhetschefer på två av Sveriges största 
advokatbyråer. Sharma menade att hållbarhets-
frågorna – mänskliga rättigheter, arbetsrätt, mil-
jörätt och anti-korruptionsarbete – är av bärande 
vikt både internt och externt för en advokatbyrå. 
Emma Ihre ansåg att advokatbyrån och advokat-
branschen är en aktör i samhället med makt och 
inflytande. Med det följer ett ansvar att arbeta 
med hållbarhet. Det handlar om att i rådgivning-
en hjälpa klienter att förstå och hantera risker 
kopplade till hållbarhet, så att de får in de frågor-
na i sin affärsjuridik, och att byrån själv agerar på 
ett ansvarsfullt och hållbart sätt. n

Stort intresse för Advokat       i framtiden bland de unga

Bitte Hammargren.

Ignacio Vita.

Emma Ihre och Parul Sharma.
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Advokatsamfundet har under lång tid be-
drivit ett engagerat internationellt arbete. 
Ett sådant arbete är inte bara viktigt för 

att kunna påverka utvecklingen på det europeis-
ka och internationella planet, utan även för att 
nationellt kunna bevaka advokatväsendets kärn-
värden och särställning i rättssamhället samt för 
att tillvarata den enskilde advokatens intressen. 
För att effektivt och framgångsrikt kunna bedri-
va detta arbete krävs ett långsiktigt och initierat 
internationellt enga-
gemang, liksom goda 
kontakter och samar-
bete med andra län-
ders advokatsamfund 
och med internationel-
la advokatorganisatio-
ner. 

I dag har lands-
gränser på många sätt 
kommit att suddas 
ut. Människor, tjäns-
ter och varor rör sig av vitt skilda orsaker mel-
lan länder i en aldrig tidigare skådad omfattning. 
Detta har gett både positiva och negativa effekter. 
Juridiken har därför fått anpassas därefter och 
har också den kommit att bli gränsöverskridande 
i stor utsträckning. 

I Sverige berörs och styrs vi därför numera 
 också allt oftare av beslut och lagstiftning som 
fattas inom den europeiska unionen och det 
 internationella samfundet. Ett internationellt 
 engagemang och ett väl fungerande internatio-
nellt samarbete är mot den bakgrunden avgö-
rande för att kunna påverka den lagstiftning som 

 fattas av andra än vår egen lagstiftande försam-
ling. 

Även en samhällsutveckling där vi återkom-
mande blir påminda om terrorism och annan 
grov organiserad brottslighet med ofta repressiva 
nationella och europeiska lagstiftningsåtgärder 
som följd, sammantaget med ett ökat utbyte av 
juridiska tjänster över landsgränserna och en allt 
öppnare juridisk tjänstemarknad med ett starkt 
konsumentintressefokus, gör det nödvändigt att 

aktivt delta i det inter-
nationella samarbetet 
för att kunna bibehål-
la våra advokatetiska 
kärnvärden och upp-
rätthålla den unika 
ställning som advoka-
ter har och måste ha 
i den demokratiska 
rättsstaten. Till detta 
kommer att det inter-
nationella arbetet är av 

avgörande betydelse för att vi i Sverige ska kun-
na vidmakthålla vårt snart smått unika oberoen-
de, vår självreglering och tillsyn. Att förhindra in-
skränkningar i våra advokatetiska kärnvärden 
och försämrade verksamhetsvillkor för advokater 
är något som bäst görs genom ett väl fun gerande 
samarbete med andra länders nationella och in-
ternationella advokatorganisationer. Det är mot 
denna bakgrund som Advokatsamfundet under 
flera år intagit en aktiv roll i det internationella 
arbetet. 

Advokatsamfundets internationella arbete be-
drivs både på det nordiska, europeiska och inter-

»DET ÄR JUST I ETT SÅDANT KLIMAT 
AV RÄDSLA OCH OTRYGGHET SOM DET 
 INTERNATIONELLA ADVOKATSAMARBETET 
ÄR SOM VIKTIGAST FÖR ATT SKYDDA 

RÄTTSSÄKERHETEN OCH DEN  
ENSKILDES FRI- OCH RÄTTIGHETER.«

Det internationella    arbetet 2015
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nationella planet och sker såväl genom eget arbete 
som inom de ledande europeiska och internatio-
nella advokatorganisationerna (se nedan). 

Under året har mycket av det internationel-
la arbetet till stor del präglats av rättssä-
kerhetsfrågor, migrationsfrågor och frågor 

om rätten till advokat och andra access-to-justi-
ce-frågor, men även frågor rörande socialt an-
svarstagande och mänskliga rättigheter (corpo-
rate social responsibility, CSR). I efterdyningarna 
av terrorattackerna i Paris och på andra platser i 
vår omvärld, med efterföljande debatter och lag-
stiftningsinitiativ om ökad övervakning, hemliga 
straffprocessuella tvångsmedel och annan krimi-
nalisering för att bekämpa terrorism, är det up-
penbart att EU:s advokatorganisationer gemen-
samt har en viktig roll att fylla som vakthund för 
de rättsstatliga principerna och grundläggande 
rättigheterna. Det är just i ett sådant klimat av 
rädsla och otrygghet som det internationella ad-
vokatsamarbetet är som viktigast för att skydda 
rättssäkerheten och den enskildes fri- och rättig-
heter både på det nationella och på det interna-
tionella planet.

Under det gångna året har även kunnat kon-
stateras att den oroande utvecklingen mot mins-
kat oberoende och urgröpningar i advokatetiska 
kärnvärden i flera av våra grannländer fortsät-
ter. Exempelvis har den norska advokatlagsutred-
ningen (Advokatlovsutvalget) under året lagt lag-
stiftningsförslag som allvarligt skulle komma att 
försämra det norska advokatväsendets oberoen-
de och självreglering. Risken är att sådana lag-
stiftningsinitiativ sprids om de inte kvävs i sin 

linda och den norska Advokatforeningens mobi-
lisering mot flera av utredningens förslag har där-
för stötts av Sveriges advokatsamfund. 

Advokatsamfundet bedriver även internatio-
nellt arbete på hemmaplan. Mot bakgrund av 
olika europeiska lagstiftningsförslag under året 
har Advokatsamfundet tagit fram ett stort antal 
remissyttranden, exempelvis i fråga om rättssä-
kerhet och enskildas skydd mot statens maktut-
övning. Ytterligare exempel på sådant nationellt 
bedrivet internationellt arbete är arbetet i det eu-
ropeiska rättsliga nätverket på privaträttens om-
råde (European Judicial Network, EJN), som i hu-
vudsak består av de nationella ministerierna och 
de myndigheter som i varje medlemsland inom 
den europeiska unionen ansvarar för det rätts-
liga samarbetet på privaträttens område. På det 
straffrättsliga området ingår Advokatsamfundet i 
Justitiedepartementets samordningsgrupp för in-
ternationellt straffrättsligt samarbete. Båda dessa 
initiativ möjliggör för samfundet att på ett tidigt 
stadium ta del av och lämna synpunkter på kom-
mande och befintlig europeisk lagstiftning. 

 

Som vanligt har året också präglats av en 
mängd internationella besök. Advokatsam-
fundet har tagit emot delegationer från de 

europeiska institutionerna och från olika inter-
nationella organisationer, liksom företrädare för 
advokatorganisationer och rättsväsenden från 
länder i hela världen, exempelvis Kina, Ryssland, 
Indien, Tunisien och Turkiet.

johan sangborn

Stf. chefsjurist

Det internationella    arbetet 2015



50  ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015

INTERNATIONELLT

Nedslag i det
internationella arbetet
Mycket av Advokatsamfundets arbete på 

det europeiska planet bedrivs inom CCBE 

(COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EU-

ROPE), som är en sammanslutning av huvudsakli-
gen EES-medlemsstaternas nationella advokator-
ganisationer. Den svenska CCBE-delegationen 
består av advokaten Mats Bendrik, delegations-
chef, stf. chefsjuristen Johan Sangborn, infor-
mationsofficer, samt generalsekreteraren Anne 
Ramberg som ständig medlem. Även samfundets 
ordförande, Bengt Ivarsson, har medverkat vid 
flera av CCBE:s möten under året. 

Under 2015 har arbetet inom CCBE bland an-
nat kommit att inriktas på migration, mänskliga 
rättigheter, övervakning och rättssäkerhet. Några 
av de specifika frågor som har behandlats under 
året är frågor kring den omfattande och ständigt 
föränderliga penningtvättsregleringen och annan 
lagstiftning som ålägger advokater informations-
skyldighet i strid med advokatetiska kärnvärden, 
förbättrade processuella rättigheter för misstänk-
ta, e-justice, rättshjälp och många andra viktiga 
frågeställningar. 

CCBE har under året även intervenerat i ett an-
tal principiellt viktiga nationella processer, exem-
pelvis angående förbudet mot polisiär avlyssning 
av advokaters kommunikation med sina klienter 
(holländsk och fransk domstol). Självfallet har 
även materiell europeisk lagstiftning analyserats 
och diskuterats utifrån det faktum att CCBE är 
en av de viktigaste europeiska remissinstanserna 
i fråga om EU-kommissionens lagförslag. Dessut-
om har olika framtidsfrågor och organisatoriska 
frågor tagit upp en ansenlig del av arbetet. För 
mer ingående information om CCBE och det ar-
bete som bedrivs hänvisas till www.ccbe.eu och 
de nyhetsbrev (CCBE Info) som där publiceras 
månatligen.

IBA (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION) är den glo-
bala sammanslutningen av advokatorganisatio-
ner och enskilda advokater. Mänskliga rättighe-
ter, rättssäkerhet (rule of law), CSR (business and 
human rights), advokaters oberoende och andra 
kärnvärden samt yrkesintressefrågor av olika slag 
är några av de frågor som varit särskilt viktiga 
under 2015 och som tillsammans med en mängd 
andra frågor behandlades under det dryga hund-
ratalet seminarier som hölls i samband med IBA:s 
årliga konferens som i år hölls i Wien, Österrike. 
Särskilt bör även nämnas IBA:s arbete under året 
för att ta fram särskilda vägledningsdokument 
för att medlemsorganisationerna nationellt ska 
kunna implementera FN:s vägledande principer 
om socialt ansvarstagande i advokatverksamhet 
och mänskliga rättigheter (IBA Business and Hu-
man Rights Guidance for Bar Associations och 
the IBA Draft Business and Human Rights Practi-
cal Guide for Business Lawyers). 

Advokatsamfundet representeras i IBA av gene-
ralsekreteraren Anne Ramberg, som bland annat 
även är ledamot av IBA:s Human Rights Institute 
(IBAHRI Council). Ställföreträdande chefsjuristen 
Johan Sangborn ingår i IBA:s Bar Issues Commis-
sion. För ytterligare information om organisatio-
nen IBA och dess verksamhet, se www.ibanet.org.

 
CEEBA (CHIEF EXECUTIVES OF EUROPEAN BAR ASSOCIA-

TIONS) är en sammanslutning av majoriteten av de 
europeiska advokatorganisationernas generalse-
kreterare. I dag ingår företrädare för ett tjugotal 
advokatorganisationer tillsammans med CCBE:s 
generalsekreterare i CEEBA. Det 56:e årliga mö-
tet hölls i år i Köpenhamn, Danmark.

IILACE (INTERNATIONAL INSTITUTE OF LAW ASSOCIA-

TION CHIEF EXECUTIVES) är CEEBA:s motsvarighet 
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på det internationella planet och är en samman-
slutning av generalsekreterare och andra verk-
ställande chefer från advokatorganisationer över 
hela världen. 

ILAC (INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE CONSORTI-

UM), med huvudkontor i Stockholm, har nästan 
50 advokatorganisationer, såväl nationella ad-
vokatsamfund som internationella advokatsam-
manslutningar, som medlemmar. Advokatsam-
fundet representeras av Anne Ramberg som ingår 
i konsortiets styrelse. Advokaten Christian Åh-
lund var sedan år 2002 och fram till mars 2015 
ILAC:s executive director och ansvarig för kon-
sortiets internationella arbete kring rättsligt bi-
stånd. Ny generalsekretare är Agneta Johansson. 
För ytterligare information, se www.ilacnet.org. 

DET NORDISK-BALTISKA SAMARBETET. Förutom sam-
arbetet på internationell och europeisk nivå, 
samarbetar sedan länge dessutom de nordiska 
advokatsamfunden nära och på flera olika sätt 

med varandra. Detta samarbete har under sena-
re år expanderat till att även omfatta de baltis-
ka samfunden. Det nordisk-baltiska samarbetet 
sker i flera olika former där erfarenheter utbyts 
och gemensamma frågeställningar och nationel-
la trender diskuteras. Under 2015 träffades bland 
annat de nordisk-baltiska presidierna (ordföran-
dena, vice ordförandena och generalsekreterarna) 
i Riga, Lettland, och de nordiska generalsekrete-
rarna i Köpenhamn. 

F örutom de ovan nämnda organisationerna 
samarbetar Sveriges advokatsamfund även 
med EUROPEAN CRIMINAL BAR ASSOCIATION 

(ECBA), AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA), UNION IN-

TERNATIONALE DES AVOCATS (UIA), ASSOCIATION IN-

TERNATIONALE DES JEUNES AVOCATS (AIJA), THE CEN-

TRAL EUROPEAN AND EURASIAN LAW INITIATIVE (CEELI 

INSTITUTE), EUROPEAN CRIMINAL JUSTICE OBSERVATO-

RY (ECJO), EUROPEAN LAW INSTITUTE (ELI) samt INTER-

NATIONAL COMMISSION OF JURISTS (ICJ), för att näm-
na några. n

Tiggande syris-
ka flyktingbarn i 
centrala Istanbul 
i april 2015.
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 FEBRUARI

PWC fick rätt om 
förmånsbeskattning
Skatteverket meddelade att 
det inte kommer att överklaga 
kammarrättens dom om för-
månsbeskattning av anställdas 
aktieförvärv i revisionsfirman 
PWC. Därmed stod sig domen 
i två mål från Kammarrätten 
i Stockholm. Enligt Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg var utgången 
i målen av stor betydelse för 
advokatbyråer, och undanröjde 
den osäkerhet som har rått vid 
antagande av nya delägare.

 MARS

Advokat Jan E. Frydman 
särskild rådgivare
Europeiska kommissionen ut-
nämnde i februari advokat Jan 
E. Frydman till särskild rådgivare 
för handelspolitik och transatlan-
tiska frågor till Sveriges EU-kom-

missionär, Cecilia Malmström.
Frydman har tidigare bland 
annat varit adjungerad domare 
vid Svea hovrätt och haft ledan-
de positioner inom svenskt och 
amerikanskt näringsliv. I sam-
band med Sveriges EU-inträde 
blev han engagerad vid Euro-
peiska kommissionen i Bryssel. 
Frydman stannade i nästan 20 år 
och arbetade bland annat med 
att utveckla och samordna de 
instrument och processer som 
styr det rättsliga samarbetet för 
regleringen av varor mellan EU 
och USA, Kina och Japan. Jan E. 
Frydman kommer att tjänstgöra 
vid EU-kommissionen vid sidan 
av sin advokatverksamhet.

 MAJ

Politisk tillhörighet 
påverkade nämndemän
En studie från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet som 
presenterades i maj visade att 
sannolikheten för en fällande 
dom ökar med 17 procent om 
den åtalade har ett arabiskkling-
ande namn och det ingår en 
sverigedemokratisk nämndeman 
i domstolen. Om offret är en 
kvinna och det ingår en vän-
sterpartist i nämndemannatrion 
ökar i stället sannolikheten för 
att det blir en fällande dom med 
14 procent.

ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015

Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson och 
generalsekreterare Anne 
Ramberg deltog flitigt i den 
rättspolitiska debatten un-
der året.

Nämndemannasystemet fortsat-
te att diskuteras och kritiseras 
under 2015. I slutet av mars 
ifrågasatte Ivarsson och Ramberg 
nämndemannasystemet i olika 
medier efter avslöjanden om att 
sverigedemokratiska nämnde-
män har uttalat sig rasistiskt på 
anonyma hatsajter. I programmet 
P4 med Lasse Bengtsson beto-
nade Anne Ramberg att det inte 
är rimligt att det finns en politisk 
inblandning i domstolarna.

– Det är systemvidrigt. En 
grundläggande förutsättning i en 

rättsstat är att domstolarna åt-
njuter allmänhetens förtroende. 
Det bygger på att de är obero-
ende, opartiska och att domar-
na som sitter där har integritet. 
Det innebär att man inte ska ta 
med sig sina politiska värdering-
ar i sin dömande verksamhet.

DISKUSSIONEN OM kronvittnen 
och anonyma vittnen i brott-
målsrättegångar blev åter aktuell 
sedan regionpolischefen i Väs-
tra Götaland Klas Friberg har 
framfört förslag i pressen om 
att utreda införandet av sådana. 
Liknande förslag har återkom-
mande diskuterats sedan flera 
år. Anne Ramberg varnade för 
betydande rättssäkerhetsförlus-
ter om kronvittnen införs. Och i 
Göteborgs-Posten varnade hon 

för att en kombination av kron-
vittnen och anonyma vittnen 
vore förskräcklig:

– Då har vi lämnat det som ut-
märker en västerländsk rättsstat 
och hamnat i ett system som 
finns i diktaturer, sa Ramberg.

I EN WEBB-TV-INTERVJU i juni 
med SvD Näringslivs reporter 
Carolina Neurath kritiserade 

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg 
ministrar, företagsledare och 
medierna. Hon svarade även på 
frågan om hon själv vill bli justi-
tieminister.

PÅ DN DEBATT den 1 juni 
bemötte Bengt Ivarsson Stock-
holmspolisens utredare Nina 
Rungs debattartikel, »Okunniga 
domare friar anklagade i sex-
brottsmål«. I sitt svar konsta-
terade Ivarsson att frikännande 
domar i våldtäktsmål inte är en 
effekt av okunskap hos domar-
na, utan en effekt av de bevis-
problem som åklagarna har.

UNDER HÖSTEN debatterade 
Anne Ramberg asylrätten och 
olika förslag som berörde den. n

Advokatsamfundets 
representanter 
debatterade flitigt

Neuraths toppmöte.

Jan E. Frydman.
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Enligt studien påverkas domen 
främst av den enskilda nämnde-
mannens faktiska röst, men det 
finns också starka belägg för att 
nämndemän från Sverigedemo-
kraterna respektive Vänster-
partiet påverkar röstningsbete-
endet hos nämndemännen från 
andra partier.

Studien bygger på 950 verkliga 
fall prövade vid Göteborgs tings-
rätt med slumpmässigt tilldelade 
nämndemän under perioden 
2009–2012.

Tidigare under våren pre-
senterades även en studie från 
Uppsala universitet som visar att 
asylsökandes chans att få stanna 
i Sverige påverkas av den politis-

ka sammansättningen i nämnde-
mannagruppen.

 JUNI

Bergwallkommissionens 
utredning presenterades
Den 5 juni presenterade 
Bergwallkommissionen sin ut-
redning. Kommissionen kunde 
inte identifiera några avgörande 
systemfel, men menade att 
många misstag begicks under 
processerna. Enligt Bergwall-
kommissionen finns det fyra 
huvudförklaringar till det som 
hände i fallet:

1. Bergwalls egna uppgifter.
2. Den särskilda hänsyn som 

framför allt under förunder-
sökningarna togs till Bergwalls 
särart och beteende.

3. Den starka kontinuiteten 
i gruppen runt Sture Bergwall, 
som kan ha bidragit till att 
kritiska tankar inte kom fram i 
tillräcklig omfattning.

4. Att den kontradiktoriska 
principen, balansen mellan åtal 
och försvar, uteblev vid rätte-
gångarna. Advokaterna förhöll 
sig relativt passiva i lojalitet med 
sin klient, medan åklagaren inte 
lade tillräcklig vikt vid bevisning-
ens svagheter och tänkbara al-
ternativa förlopp. Kommissionen 

menade att uppmärksamhet 
behöver ägnas åt rättspsykiatrin 
och betonade vikten av objekti-
vitetsprincipen i rättsväsendet.

Advokatsamfundet har ut-
arbetat en promemoria som 
diskuterar lojalitetsplikten vid 
uppdrag för svaga eller utsatta 
klienter och som ger rekom-
mendationer om hur advokaten 
bör agera.

God stämning vid 
årets fullmäktigemöte
Vid Advokatsamfundets fullmäk-
tigemöte den 4 juni utdelades 
Advokatsamfundets journalist-
pris till DN:s chefredaktör och 

DEN 16 SEPTEMBER skrev Ivarsson i 
Expressen att de politiska partierna 
verkar tävla om att övertrumfa var-
andra med förslag på straffskärpning-
ar. »Det jag som advokat kan önska 
är att partierna ägnade mer tid åt att 
fundera igenom sina förslag. För när-
varande ger de mest intryck av att 
vara populistiska popcornmaskiner 
som spottar ut mindre genomtänkta 
förslag« skrev han. n

I magasinet Arena intervjuades Anne Ramberg. Hon kommenterade bland annat terrorlagstiftningen och 
flyktingpolitiken. 



SUMMERAT

56  ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015

ansvarige utgivare Peter Wolo-
darski. Journalistpriskommitténs 
motivering löd: »I en tid när kva-
litetsjournalistiken blir allt mer 
trängd väljer Wolodarski att gå 
emot strömmen genom att er-
bjuda utrymme åt framstående 
skribenter, som behandlar och 
belyser ämnen av stor rättspoli-
tisk betydelse. Därutöver lämnar 
Wolodarski i sin egen skrivande 
gärning värdefulla bidrag till dis-
kussionen om demokratins och 
rättsstatens villkor.«

– Det känns hedrande och 
väldigt roligt att få detta pris. 
Och att det inte bara handlar 
om mig utan om Dagens Nyhe-
ter och den journalistik som vi 
står för, sade Peter Wolodarski 
och tillade:

– Påfallande ofta tangerar 
det journalistiska arbete som 
jag och många på redaktionen 
bedriver det som ni ägnar er åt 
i er vardag – frågor som rör den 
svenska rättsstaten.

Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson gjorde i 
sitt anförande en internationell 
utblick och konstaterade att ad-
vokaters verksamhet ifrågasätts 
i ett antal länder. Han är bland 
annat mycket kritisk till det för-
slag till en ny advokatlag som har 
lämnats av en statlig utredning 
i Norge. Enligt förslaget ska 
en extern kontrollkommitté 
vart tredje år uttala sig om det 
norska advokatsamfundets age-
rande och regelefterlevnad.

Därefter summerade gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
samfundets uppgifter: att ga-
rantera att det finns en hög 

professionalism och etik hos 
advokatkåren, att se till att ad-
vokaters erfarenheter kommer 
rättssamhället till godo, att till-
varata advokaternas yrkesintres-
sen samt att värna om ett enat 
samfund.

Vice ordförande Dick Lund-
qvist konstaterade sedan att 
Advokatsamfundets ekonomi är 
positiv och stark. Dick Lundqvist 
avgick även som samfundets 
vice ordförande och ersattes 
av Christer Danielsson. Bengt 
Ivarsson omvaldes samtidigt till 
ordförande i Advokatsamfun-
det.

Fullmäktige beslutade att års-
avgiften höjs med 500 kronor 
till 5 300 kronor per år. Det 
huvudsakliga skälet till höjningen 
är inrättandet av en konsu-
menttvistnämnd, som tidigast 
träder i kraft den 1 januari 2016. 
Beslut fattades samtidigt om att 
service ersättningen höjs med 
1 200 kronor till 6 800 kronor 
per år. Höjningen är helt hänför-
lig till de stigande försäkringspre-
mierna. Fullmäktige avslog slutli-
gen en motion som går ut på att 
ordförande i Advokatsamfundet 
ska arvoderas för sitt uppdrag.

 AUGUSTI

Alice Bah Kuhnke i 
samtal med Hédi Fried 
Demokrati- och kulturminister 
Alice Bah Kuhnke samtalade den 
25 augusti i Advokatsamfundets 
lokaler med Hédi Fried, som har 
överlevt koncentrationslägren i 
Auschwitz och Bergen-Belsen. 

Hédi Fried föddes i Rumänien 
1924 och är författare och psy-
kolog. Hon kom till Sverige i juli 
1945 efter att ha överlevt både 
Auschwitz och Bergen-Belsen. 
Sedan dess har hon ägnat sitt liv 
åt att berätta om, skriva om och 
undervisa om främlingsfientlig-
het, Förintelsen – och om faran 
med att glömma.

Alice Bah Kuhnke frågade om 
Hédi Fried kan se några likheter 
mellan samhällsdebatten och 
klimatet i Sverige i dag och hur 
det lät i Tyskland på 1930-talet.

– Situationen är ungefär lika-
dan. Folk är missnöjda. Missnöjet 
väcker känslor som utmynnar 
i hat och att man gör skillnad 
på vi och dem, sade Hédi Fried 
samtidigt som hon betonade att 
hon inte är någon pessimist.

– I dag möter jag allt fler ärliga 
demokrater som inte gör skill-
nad på människor. Jag tror att 
det hela tiden blir bättre. Men 
det tar väldigt lång tid. Vi får inte 
ge upp, sade hon.

Hon återkom flera gånger 
under samtalet till individens an-
svar och vikten av civilkurage.

– Som individer måste vi 
komma underfund med våra 
fördomar. När du vet att du 
har fördomar mot någon grupp 
eller människa agerar du inte ut 
dem. Och det gäller att våga ta 
konflikter.

 SEPTEMBER

Stefan Lindskog utsågs 
till ordförande i HD
Justitierådet och Advokatsam-
fundets före detta ordförande 
Stefan Lindskog utnämndes den 
24 september till ordförande i 
Högsta domstolen.

Stefan Lindskog var sedan 
tidigare justitieråd i Högsta 
domstolen och sedan 2011 även 
ordförande på en av domstolens 
två dömande avdelningar.

Mellan 2000 och 2007 var 
Stefan Lindskog först vice ord-

förande och sedan ordförande 
i Sveriges advokatsamfunds 
styrelse. Under perioden 1977–
2007 var han verksam som ad-
vokat.

Han blev 
juris doktor 
vid Stock-
holms uni-
versitet 1985 
och docent 
i civilrätt vid 
samma uni-
versitet 1987. 
Vidare har 
han varit adjungerad professor 
i kredit- och obeståndsrätt vid 
Göteborgs universitet. Stefan 
Lindskog har medverkat i flera 
statliga utredningar. Han har 
även skrivit artiklar och böcker i 
huvudsakligen civil- och process-
rättsliga ämnen. 

Stefan Lindskog tillträder sin 
anställning den 1 maj 2016, då 
den nuvarande ordföranden 
Marianne Lundius går i pension.

 OKTOBER

Ändrade riktlinjer för 
förskott till asylbiträden
Från och med den 1 november 
tillämpade Migrationsverket  
nya rutiner när det gäller för-
skott på ersättning till offent- 
liga biträden i migrationsmål. 
Det innebar att biträdena inte 
längre ska be höva ligga ute med 
stora belopp under lång tid, i 
väntan på att Migrationsverket 
ska fatta ett slutligt beslut i de 
ärenden där biträdena är för-
ordnade.

Efter att Advokatsamfundet 
och enskilda advokater hade 
vänt sig till Migrationsverket och 
påtalat det orimliga i att advo-
kater ska ligga ute med stora 
belopp åt staten, beslöt verket 
att ändra praxis för utbetalning 
av ersättning.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg väl-
komnade det nya beslutet.

ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2015

Anne Ramberg, Hédi Fried,  Alice 
Bah Kuhnke och Micael Binde-
feld.

Stefan Lindskog.

Årets journalistpristagare blev Pe-
ter Wolodarski, DN:s chefredak-
tör och ansvarige utgivare.



SUMMERAT

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015  57

Anne Ramberg utsågs 
till juris hedersdoktor
I början av oktober utsågs Anne 
Ramberg till hedersdoktor vid 
juridiska fakulteten vid Upp-
sala universitet. Motiveringen 
löd: »Anne Ramberg är sedan 
år 2000 den första kvinnliga 
generalsekreteraren i Sveriges 
advokatsamfund. Hon är en pi-
onjär på många sätt och genom 
hennes ledarskap i samfundet 
har hon satt advokatens roll i 
rättssamhället på kartan på ett 
helt nytt sätt. Som generalse-
kreterare har hon i alla sam-
manhang oförtrutet framhållit 
rättsstatliga värden och tron på 
rättsskydd och grundläggande 
rättigheter för enskilda. Detta 
har skett inom ramen för såväl 
hennes arbete inom samfundet 
som i den rättsvetenskapliga 
debatten. Anne Ramberg har 
därtill under åren visat stort en-
gagemang för utbildningsfrågor 
för både yngre studenter och 
blivande advokater i ämnen som 
t.ex. konstitutionell rätt. Genom 
sitt initiativ till Hilda-, Sofia- och 
Ruben-programmen har hon 
också visat hur jämställdhet och 
mentorsprogram kan genom-
föras i praktiken på ett mycket 
framgångsrikt sätt. I alla sam-
manhang där Anne Ramberg 
verkar lyfter hon fram juridikens 
centrala roll i förverkligandet av 
rättsstaten och ett fungerande 
samhälle där de grundläggande 
värderingarna och demokratin 
ska stå i förgrunden.«

 NOVEMBER

Rätt till ersättning 
för utskrift av material
I ett avgörande den 3 november 
klargjorde Högsta domstolen 
att en offentlig försvarare som 
har fått ett förundersöknings-
protokoll i elektronisk form har 
rätt till ersättning för utskrift av 
materialet.

Domstolarna sänder i allt hö-

gre grad förundersökningspro-
tokoll till offentliga försvarare 
i elektronisk form. Frågan har 
uppkommit om en försvarare 
har rätt att få ersättning för 
de kostnader som uppstår när 
materialet skrivs ut.

Enligt Högsta domstolens av-
görande ger rättegångsbalken en 
offentlig försvarare rätt att få en 
kopia av förundersökningspro-
tokollet i pappersformat kost-
nadsfritt. Som en konsekvens 
av detta bör försvararen ha rätt 
till ersättning för utskrift av ett 
protokoll som har översänts i 
elektronisk form. Ersättningen 
ska bestämmas utifrån princi-
perna i avgiftsförordningen. Det 
innebär att försvararen har rätt 
till ersättning för utskrifterna 
med 2 kronor per sida.

 DECEMBER

Försvarare måste kunna 
utses utanför kontorstid
Riksåklagaren 
Anders Per-
klev begärde 
att reger-
ingen vidtar 
åtgärder för 
att offentliga 
försvarare ska 
kunna utses 
efter kontors-
tid. Det har hittills endast varit 
möjligt i begränsad omfattning.

I en skrivelse till regeringen 
konstaterade riksåklagaren att 
det ofta inte är möjligt att utse 
en försvarare till misstänkta 
som blir frihetsberövade under 
kvällar, nätter och helger. Det 
kan leda till att utredningen blir 
fördröjd, eftersom en försvarare 
i allmänhet ska vara närvarande 
vid det första förhöret. Konse-
kvensen kan bli att misstänkta 
är frihetsberövade längre tid än 
nödvändigt, vilket enligt Perklev 
är mycket bekymmersamt.

Advokatsamfundet tillstyrkte 
riksåklagarens förslag till änd-

ringar för att förbättra unga 
misstänktas rätt till försvarare. 
Det framgick av ett remissytt-
rande från den 23 december 
2015. I yttrandet skrev samfun-
det vidare att den utökade rätt-
en till försvarare sammantaget 
med utökade möjligheter att 
utanför kontorstid utse försva-
rare är absolut nödvändig för att 
unga brottsmisstänktas rätts-
säkerhet och grundläggande 
rättsstatliga principer ska kunna 
upprätthållas. Och för att Sve-
rige ska kunna leva upp till sina 
internationella åtaganden, bland 
annat enligt Europakonventio-
nen och barnkonventionen.

Så ska advokater använda 
sociala medier etiskt
Vid årets slut 
presenterade 
Advokat-
samfundet 
en policy för 
advokaters användning av soci-
ala medier. Syftet med policyn 
är att underlätta advokaters 
användning av sociala medier 
inom ramen för gällande rätt 
och advokatetiska regler genom 
att ställa upp ett antal handlings-
principer.

Advokatsamfundet konsta-
terar att sociala medier är ett 
utmärkt verktyg i advokatverk-
samheten, och att de kan ge 
advokater bra möjligheter att 
marknadsföra sig, skapa debatt i 
rättspolitiska frågor och engage-
ra sig i givande konversationer. 
Men utifrån de advokatetiska 
kärnvärden som en advokat 
måste förhålla sig till i sin verk-
samhet kan användningen av 
sociala medier också innebära 
problem. Olämplig användning 
av sociala medier riskerar även 
att skada advokatväsendets 
anseende.

Därför har Advokatsamfundet 
tagit fram en särskild policy för 
advokaters användning av soci-
ala medier. Policydokumentet 
utgår även från de principer för 

användning av sociala medier 
som International Bar Associ-
ation (IBA) och Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden 
(CCBE) har antagit.

Prov i konstitutionell 
rätt införs i examen
I december presenterades en 
viktig förändring av advokat-
examen som innebär att från 
och med vårterminen 2016 
införs ett skriftligt prov i kon-
stitutionell rätt. Provet avläggs 
i anslutning till momentet kon-
stitutionell rätt under delkurs 3. 
Ett syfte med det nya kravet är 
att understryka vikten av goda 
kunskaper om konstitutionella 
frågor i advokatyrket.

För godkänd advokatexamen 
krävs i fortsättningen att man 
klarar både det skriftliga provet 
i konstitutionell rätt och den 
muntliga examination som redan 
nu avslutar advokatexamensut-
bildningen.

Fredspristagare besökte 
Advokatsamfundet
En delegation som represen-
terade mottagarna av Nobels 
fredspris för 2015, den tunisiska 
kvartetten för nationell dialog, 
besökte Sveriges advokatsam-
funds kansli den 14 december. 
I delegationen ingick Mohamed 
Fadhel Mahfoudh, ordförande i 
det nationella tunisiska advokat-
samfundet, Ordre National des 
Avocats de Tunisie. Vid mötet 
diskuterades vikten av oberoen-
de advokatsamfund. Advokat-
samfundets generalsekreterare 
deltog samma kväll i den middag 
dit statsministern hade bjudit in 
fredspristagarna. n

Anders Perklev.

Den tunisiska delegationen besök-
te Advokatsamfundets kansli.
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ÅRET I SAMMANFATTNING
Under året deltog sammanlagt 3 815 personer i 
Advokatsamfundets 117 olika utbildningsaktivi-
teter – eller 156 inräknat alla seminarier på Ad-
vokatdagarna. Det var en ökning jämfört med 
föregående år då 3 640 personer deltog i 113 ut-
bildningsaktiviteter. I likhet med tidigare år var 
det största utbildningsarrangemanget under året 
Advokatdagarna. Årets upplaga av konferensen, 
den femte i ordningen, slog nytt rekord med över 
700 deltagare och drygt 70 föreläsare. Därefter 
följde Rakelkonferensen för kvinnliga jurister 
med drygt 270 deltagare.

Antalet deltagare på Advokatsamfundets fort-
bildningar – kommersiella kurser, konferenser 
och kostnadsfria kurser – ökade betydligt jäm-
fört med året innan: 2 233 personer deltog i dessa 
utbildningar jämfört med 1 916 deltagare under 
2014. 

Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs 
1–3) minskade något, från 1 281 till 1 235, medan 
man kunde se en tydlig minskning av antalet ex-
aminander på advokatexamen, från 443 till 347 
personer.

ADVOKATDAGARNA
Den femte upplagan av Advokatdagarna ge-
nomfördes den 5–6 november på Grand Hôtel 
i Stockholm och blev en stor framgång. Konfe-
rensen fick även denna gång mycket fina utvär-
deringar från deltagarna, och helhetsbetyget för-
bättrades från 5,16 till 5,27 på en 6-gradig skala. 
Konferensprogrammet innehöll som tidigare 40 
seminarier och gemensamma föreläsningar i sex 
parallella seminariespår (Process & Skiljedom, 
Affärsjuridik, Brottmål, Offentlig rätt, Advokat-

verksamhet och Humanjuridik). Konferensen var 
fullbokad med över 700 deltagare som lyssnade 
till ett 70-tal kvalificerade föreläsare och umgicks 
med kolleger från hela landet. Även banketten i 
Vinterträdgården var fullbokad med 560 gäster. 
Artisten Petra Marklund underhöll på banketten 
med en mycket uppskattad konsert. 

Årets inledningstalare var de amerikanska ad-
vokaterna Nancy Hollander och Linda Moreno, 
internationellt erkända amerikanska försvarsad-
vokater med särskild inriktning på fall koppla-
de till nationell säkerhet, terrorism och mänskliga 
rättigheter. De är också författare och föreläsare 
inom bland annat mänskliga fri- och rättigheter 
och förhörsteknik. Föreläsningen, som fick höga 
betyg i utvärderingen, belyste frågor om terror-
ism och nationell säkerhet kontra mänskliga rät-
tigheter, övervakning och bevisfrågor. Senare un-
der dagen föreläste Nancy Hollander och Linda 
Moreno på ett seminarium om korsförhörsteknik 
tillsammans med advokat Johan Eriksson.

Som avslutning på första dagen föreläste ju-
risten och statsvetaren Milad Mohammadi om 
»människors potential och hur vi gemensamt kan 
skapa ett hållbart samhälle«. Det var en föreläs-
ning som väckte många känslor hos publiken. 

Den andra konferensdagen inleddes med 
en föreläsning av Hans Corell, FN:s under-
generalsekreterare och rättschef under åren 
1994–2004. Under rubriken »Advokatens roll i 
arbetet för rättsstaten och mänskliga rättig heter« 
berättade Hans Corell om det som alltid utmär-
ker stora internationella konflikter, nämligen 
frånvaron av demokrati och rättsstat. Han ar-
gumenterade för att rättsstaten måste spridas till 
alla länder och att advokatsamfunden och enskil-
da advokater har en stor roll att spela i det sam-
manhanget.  

Betydligt ökat antal 
deltagare på fortbildningarna
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ADVOKATKURSER OCH EXAMEN
På advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog 1 235 
personer, en liten minskning jämfört med de 
1 281 som deltog under 2014. Antalet deltagare 
på advokatkurserna har gradvis minskat sedan 
toppåret 2011 (i samband med att treårskravet 
infördes) då drygt 1 500 personer gick kurser-
na. Dock verkar den minskningen ha planat ut.  
Däremot syntes en tydlig minskning under året 
av antalet examinander, från 443 till 347 per-
soner. Av dessa var 190 kvinnor och 157 män,   
jämfört med 233 kvinnor och 210 män året inn-
an. Av årets 347 examinander underkändes 27 
personer (13 kvinnor och 14 män). Advokatsam-
fundets utbildningsnämnd behandlade ett över-
klagande avseende underkänd examen, vilket 
ändrades av nämnden till godkänt resultat.

FORTBILDNING
Advokatsamfundet genomförde sammanlagt 
66 fortbildningskurser och konferenser – varav 
29 kostnadsfria – med sammanlagt 2 233 del-
tagare, jämfört med 1 916 föregående år, en tyd-
lig ökning. 

Exempel på välbesökta kurser under året var: 
seminarieserien för Advokat i framtiden om af-
färsutveckling och klientrelationer, Brottmåls-
kurs 1, Aktieägaravtal, Målsägandebiträde, För-
hörsteknik i brottmål, En ny arvsförordning samt 
kursserien om asylrätt. Advokatsamfundets le-
damöter är skyldiga att vidareutbilda sig under 
minst 18 timmar per år.

KOSTNADSFRIA KURSER
Advokatsamfundets kostnadsfria kurser fort-
satte att locka många deltagare under året med 
ämnena Advokatetik, Stresshantering och Pen-
ningtvättslagen. En nyhet var att kursen om ad-
vokatetik gavs i två versioner med olika fokus: 
en för yrkesverksamma advokater och en öppen 
kurs, som främst lockat biträdande jurister som 
förbereder sig inför advokatexamen. Sammanlagt 
29 kostnadsfria kurser genomfördes i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. De flesta av dessa var full-
bokade. Kurserna fick fortsatt höga betyg i utvär-
deringarna. n

jonas olbe

Utbildningschef

Seminarierna på 
Advokatdagarna 
fick genomgåen-
de mycket fina 
omdömen av 
deltagarna.
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Mediebranschen genomgår sedan flera år en 
dramatisk och omvälvande strukturom-
vandling. De tryckta medierna, särskilt 

dagspressen, pressas hårt av de digitala medierna. 
Intäkterna från annonser har fallit dramatiskt för 
»print-branschen«. Det har skett en förflyttning 
av annonsintäkter från tryckta medier till de digi-
tala kanalerna.

Men bilden är inte ensartad. Det finns gott om 
tryckta tidskrifter som ridit spärr mot utveckling-
en. Tidskriften Advokaten är en av de tidningar 
som hållit emot bättre än många andra tryckta 
titlar. Det beror på att Advokaten är en nischad 
tidskrift och har en mycket tydlig målgrupp, men 
också på att tidskriften Advokaten är en mycket 
viktig kanal för Advokatsamfundet att informera 
och kommunicera med ledamöter och biträdande 
jurister i angelägna yrkesfrågor. Dessutom fyller 
Advokaten en viktig funktion för hela rättsväsen-
det för diskussion om rättspolitiska frågor. I tider 
med ett snabbt tilltagande medialt brus i de digi-
tala mediekanalerna blir en tryckt tidning särskilt 
viktig eftersom den läses i betydligt högre grad än 
en nätversion.

Olika medier har olika fördelar. De digita-
la är snabba, relativt billiga och fungerar 
utmärkt för att berätta om korta, raka 

nyheter. Men annonser kan upplevas som störan-

de, det är även svårt att läsa långa artiklar, de krä-
ver tillgång till internet samt tekniska plattformar.

Tidskrifter är utmärkta för att berätta om 
komplexa frågor och det går att illustrera artik-
larna med bilder och grafik. Annonser harmonie-
rar dessutom med och kompletterar det redaktio-
nella materialet på ett helt annat sätt än i digitala 
kanaler. Dessutom är tidskrifter fullt fungerande 
utan ström, lika elegant som en klassisk gitarr.

I Advokatsamfundets informationsarbete sam-
verkar de olika kanalerna med varandra. Vid si-
dan om tidskriften Advokaten och Advokat-
samfundets hemsida är de sociala medierna en 
etablerad och viktig kompletterande kanal.

Vi arbetar ständigt med att utveckla tid-
skriftens form och innehåll för att tidskrif-
ten ska fortsätta att vara en av de ledande 

i Rättssverige. Vi märker hur tidskriften Advoka-
tens förmåga att tränga igenom mediebruset hela 
tiden stärks. Advokatens artiklar blir återkom-
mande ämnen som andra medier fångar upp och 
diskuterar. Som ett led i det ständiga förnyelsear-
betet rekryterades en ny annonssäljare för Advo-
katen 2015. Robert Wallner ansvarar för medie-
försäljningen från och med årsskiftet. 

tom knutson

Chefredaktör och informationsansvarig

Advokaten 
tränger igenom bruset

1.  Dr Mark Ellis, executive 
director, International Bar 
Association, London

2.  Johan Munck, tidigare justitie-
råd och ordförande i HD

Gör och leder arbetet med att 
producera, driva och utveckla:  
l Tidskriften Advokaten  
l  Samfundets och tidskriftens 

webbplatser

l Nyhetsbrev,  cirkulär, utskick
l Sociala medier  
l Pressmeddelanden 
l  Advokatsamfundets verksam-

hetsberättelse

l Bokproduktioner  
l  Riktade tematidningar och 

bilagor
l  Broschyrer och informations-

blad

ADVOKATENS REDAKTION/SAMFUNDETS INFORMATIONSAVDELNING ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER
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3.  Dan Eliasson, rikspolis- 
chef

4.  Maria Abrahamsson,  
riksdagsledamot (M)

5.  Mona Sahlin, nationell sam-

ordnare mot våldsbejakande 
extremism

6.  Peter Wolodarski, Dagens 
Nyheters chefredaktör och 
ansvarige utgivare, motta-

gare av Advokatsamfundets 
 journalistpris 2015

7.  Morten Kjærum, direktör för 
Raoul Wallenberg-Institutet

8.  Adam Weiss, legal director, 

European Roma Rights 
Centre

9.  Hans Corell, ambassadör 
och tidigare undergeneralse-
kreterare och rättschef i FN

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2015 ÅRGÅNG 81

Jävsinvändning ger 
advokater erinran

God stämning på årets
fullmäktigemöte

”Det finns ingen juridik utan historia och utan samhälle.” 
  Juha Karhu, professor

Gästkrönikör: 
Peter Wolodarski

Fokus:

Avtalslagen 
firar 100 år

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2015 ÅRGÅNG 81

Likvidator döms att 
betala 716 miljoner kronor

Årets 
Rakelkonferens

”Jag vet inte om det här är världens allra bästa yrke, det är i vart fall ett väldigt 
bra yrke.”  Stefan Brocker, advokat

Gästkrönikör: 
Maria Abrahamsson

Fokus: 
Rapport om 

grov organiserad 
brottslighet

Okunskap 
om advokatens roll 

bakom kritiken

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2015 ÅRGÅNG 81

Gratis rådgivning
till flyktingar

Advokater uppmanas
att bli faddrar

”Till syvende och sidst handlar ledarskap om kommunikation och möten 
med människor.”  Alice Teodorescu, samhällsdebattör

Gästkrönikör: Morten Kjærum, 
Raoul Wallenberg Institutet

Fokus:

Uppdrag 
advokatgranskning

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 5 2015 ÅRGÅNG 81

Politisk tillhörighet påverkar
nämndemäns dömande

Peter Wolodarski 
får journalistpris

”Jag gillar nämndemän! Men just nomineringssystemet eller urvalssystemet 
fungerar inte.”  Hjalmar Forsberg, hovrättslagman

Gästkrönikör: 
Mona Sahlin

Fokus:

20 år med
EU-rätten
och Europa-
konventionen

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2015 ÅRGÅNG 81

Rätt till ersättning
för utskrift

Stockholm Human
Rights Award delades ut

”En strafflagstiftning markerar också mot företeelser som samhället tar 
avstånd från.”   Anders Ygeman, inrikesminister

Gästkrönikör: Hans 
Corell, ambassadör

Fokus: 
Ett år med 
nya NFC

Deltagarrekord igen 
för Advokatdagarna

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2015 ÅRGÅNG 81

Ringa höjning av
timkostnadsnorm

Advokatjouren
i flyktingkrisen

”Det är lite deprimerande att det är samma brister på häktena som kommer 
upp och att det inte har blivit bättre.”  Chefs-JO Elisabet Fura

Gästkrönikör: Adam Weiss, Legal 
Director, European Roma Rights Centre

Ensam- 
kommande 

flyktingbarn:

Asyl- 
process

under stress

B'Tselem 
prisades
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Färre advokater fick
disciplinpåföljder 

Bibehållet skydd för 
klientmedelskonton 

”Israelerna vill göra vårt liv i Gaza till ett mission impossible.”
 Advokaten och människorättsaktivisten Raji Sourani

Gästkrönikör: Mark Ellis,
executive director för IBA

Fokus:  
Trovärdighets-
bedömningar 
i asylmål

Stockholm Human Rights Award:
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FATCA-avtalet – hot
mot viktiga intressen

Rätt till dyrare
försvarare

”Jag blev bestört utifrån mina kunskaper i internationell rätt, när jag kastades 
in i FATCA-avtalet.”  Ulrika Hansson, jurist och skatteexpert

Gästkrönikör: 
Dan Eliasson, rikspolischef

Fokus: Kvinnliga 
affärsadvokater

visar vägen fram

Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsberättelse 2014
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Vägledande uttalande
angående revisorsbrev

Nu startar 
Praktisk juridik

”Skatteverkets argumentation och processföring imponerade inte på mig.”
 Advokat Claes Zettermarck

Gästkrönikör: Johan Munck, 
tidigare ordförande i HD

Verksamhets- 
berättelsen 
medföljer 

som bilaga!

Högtryck på börsen
skapar advokatarbete

Sveriges advokatsamfund

Verksamhetsberättelse 2014

POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen

med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

s v e r ige s a dvok at s a m f u n d

l a b or at or i e gata n 4, b ox 27321, 102 54 s t o c k hol m

t e l e f on 08-459 03 00 t e l e fa x 08- 660 07 79

e-p o s t i n f o@a dvok at s a m f u n de t.se

w w w.a dvok at s a m f u n de t.se

TIDSKRIFTEN ADVOKATENS TOTALA UPPLAGA 
ÄR 9 100 EXEMPLAR PER UTGÅVA. DEN MEST 
OMFÅNGSRIKA HITTILLS, NR 9/2015, INNEHÖLL 
80 SIDOR. TIDSKRIFTENS WEBBPLATS HADE 
UNDER ÅRET 226 971 BESÖK, 292 560 SID- 
VISNINGAR, 802 SIDVISNINGAR PER DAG 

SAMT 167 968 UNIKA BESÖKARE. 

ADVOKATSAMFUNDETS SVENSKA WEBBPLATS HADE UNDER ÅRET 468 858 BESÖK,  
2 188 216 SIDVISNINGAR, 5 995 SIDVISNINGAR PER DAG SAMT 201 174 UNIKA BESÖKARE. 
PÅ ADVOKATSAMFUNDETS OLIKA HEMSIDOR NOTERADES SAMMANLAGT 790 153 BESÖK.  

PÅ ANNE RAMBERGS BLOGG NOTERADES 128 KOMMENTARER.
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INFORMATIONSARBETET

TOTALT 2015 FÖR 
ADVOKATSAMFUNDETS WEBBPLATSER
790 153 besök under året

2014: 724 079 besök
2 815 292 sidvisningar

2014: 2 278 855 sidvisningar
428 572 unika besökare

2014: 392 145 unika besökare

ADVOKATSAMFUNDETS 
SVENSKA WEBBPLATS
468 858 besök under året

2014: 431 629 besök
1 285 besök/dag

2014: 1 183 besök/dag
2 188 216 sidvisningar under året

2014: 1 752 338 sidvisningar
5 995 sidvisningar/dag

2014: 4 801 sidvisningar/dag
201 174 unika besökare

2014: 183 735 unika besökare

Flest besök
47 805 besök under september 2015
2 888 besök den 14 april 2015

ADVOKATSAMFUNDETS 
ENGELSKA WEBBPLATS
15 372 besök under året

2014: 8 986 besök
42 besök/dag

2014: 25 besök/dag
79 549 sidvisningar under året

2014: 39 468 sidvisningar
218 sidvisningar/dag

2014: 108 sidvisningar/dag
10 717 unika besökare

2014: 6 459 unika besökare

Flest besök
2 167 besök under november 2015
118 besök den 8 och den 10 december 2015

ADVOKATNÄTET
50 036 besök under året

2014: 46 378 besök
137 besök/dag

2014: 127 besök/dag
192 608 sidvisningar under året

2014: 151 668 sidvisningar
528 sidvisningar/dag

2014: 416 sidvisningar/dag
28 651 unika besökare

2014: 28 269 unika besökare

Flest besök
5 624 besök under mars 2015
687 besök den 24 februari 2015

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
226 971 besök under året

2014: 208 591 besök
622 besök/dag

2014: 571 besök/dag
292 560 sidvisningar under året

2014: 272 172 sidvisningar
802 sidvisningar/dag

2014: 746 sidvisningar/dag
167 968 unika besökare

2014: 153 215 unika besökare

Flest besök
22 566 besök under mars 2015
4 385 besök den 27 augusti 2015

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS 
WEBBPLATS PÅ SVENSKA
1 725 besök under året

2014: 1 372 besök

Statistik webb, nyhetsbrev med          mera 2015
Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 9 procent under 2015.  
Antalet sidvisningar ökade med 24 procent och antalet besökare med 9 procent. 
Antalet besök på Anne Rambergs blogg ökade med 25 procent under året.
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5 besök/dag
2014: 4 besök/dag

4 107 sidvisningar under året
2014: 3 313 sidvisningar

11 sidvisningar/dag
2014: 9 sidvisningar/dag

1 121 unika besökare
2014: 817 unika besökare

Flest besök
666 besök under november 2015
192 besök den 24 november 2015

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS 
WEBBPLATS PÅ ENGELSKA
1 046 besök under året

2014: 784 besök
3 besök/dag

2014: 2 besök/dag
1 962 sidvisningar under året

2014: 1 753 sidvisningar
5 sidvisningar/dag

2014: 5 sidvisningar/dag
767 unika besökare

2014: 392 unika besökare

Flest besök
663 besök under november 2015
208 besök den 27 november 2015

JURIDISKA BIBLIOTEKET
10 966 besök under året

2014: 10 555 besök
30 besök/dag

2014: 29 besök/dag
21 559 sidvisningar under året

2014: 21 521 sidvisningar
59 sidvisningar/dag

2014: 59 sidvisningar/dag
7 446 unika besökare

2014: 7 365 unika besökare

Flest besök
1 183 besök under november 2015
67 besök den 15 december 2015

HILDA
15 179 besök under året

2014: 16 405 besök
42 besök/dag

2014: 45 besök/dag
34 731 sidvisningar under året

2014: 36 621 sidvisningar
95 sidvisningar/dag

2014: 100 sidvisningar/dag
10 728 unika besökare

2014: 11 884 unika besökare

Flest besök
1 632 besök under februari 2015
276 besök den 24 februari 2015

ADVOKAT I FRAMTIDEN
4 807 sidvisningar

2014: 5 831 sidvisningar
13 sidvisningar/dag

2014: 16 sidvisningar/dag

ANNE RAMBERGS BLOGG
Sedan start den 16 maj 2011: 327 269 visningar
År 2015: 152 983 visningar

År 2014: 122 183 visningar
År 2015: 419 visningar/dag i medeltal

År 2014: 335 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS NYHETSBREV
Öppnade brev
AUGUSTI 2015:  3 465 av 7 174 sända  (49 %)
SEPTEMBER 2015:  3 353 av 7 195 sända  (47 %)
OKTOBER 2015:  3 545 av 7 284 sända  (49 %)
NOVEMBER 2015:  3 423 av 7 311 sända  (47 %)
DECEMBER 2015:  3 378 av 7 317 sända  (47 %)

(Procentsiffran anger andel öppnade brev av icke-studsade brev)

Statistik webb, nyhetsbrev med          mera 2015
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Både besöksfrekvensen och utlåningen ökade 
något under året. Drygt 900 personer besök-
te biblioteket (860 besök 2014) som ligger 

i Advokatsamfundets lokaler. Liksom de senaste 
åren har juridikstudenter varit de flitigaste bib-
lioteksanvändarna, men också advokater och bi-
trädande jurister verksamma både i och utanför 
Stockholm utnyttjar bibliotekets service. Många 
uppskattar den lugna biblioteksmiljön, men den 
ganska blygsamma besöksfrekvensen uppvägs av 
ett ökande antal förfrågningar via mejl och tele-
fon. 

1 150 titlar lånades ut, något fler än förra året 
men betydligt fler än genomsnittet de senaste tio 
åren där siffran legat på 700–900 årligen.

OM BIBLIOTEKET
Stiftelsen Juridiska biblioteket, grundat 1935, 
har en väl uppdaterad juridisk boksamling. Cir-
ka 50 000 volymer svensk och utländsk littera-
tur. Böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar, en stor 
samling offentligt tryck och tillgång till svens-
ka och nordiska rättsdatabaser. Tyngdpunkten i 
samlingarna ligger på svensk och nordisk juridik. 
I stort sett all ny svensk juridik köps in och ett be-
gränsat urval från Norden och övriga länder.  En 
extra satsning har dock gjorts under året på in-
köp av dansk och norsk litteratur.

Biblioteket håller öppet dagligen mellan 8.30 

och 17.00 för alla med juristexamen och för juri-
dikstudenter. 

På www.juridiskabiblioteket.se finns mer infor-
mation om biblioteket.  

STIFTELSENS STYRELSE
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse som enligt 
stadgarna har till ändamål att genom sin verksam-
het främja rättsvetenskaplig forskning. Styrelsens 
fem ledamöter utses av Sveriges advokatsamfund, 
Juristföreningen i Stockholm,  Föreningen för ut-
givande av Svensk Juristtidning och Emil Heijnes 
stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen 
hade under året följande sammansättning: John-
ny Herre, ordförande, Catharina Espmark, Göran 
Lambertz, Anne Ramberg och Mårten Schultz.

ÅRET I SIFFROR
l  908 besök.
l  1 145 böcker lånades ut. Mest utlånade ämnes-

områden var avtalsrätt, associationsrätt och 
förvaltningsrätt. 

l  410 nya titlar förvärvades. 
l  10 966 besök noterades för bibliotekets webb-

plats och 70 300 för bibliotekets webbkatalog. 

bitte wölkert

Juridiska bibliotekets bibliotekarie

Studenter flitiga 
biblioteksanvändare
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JURIDISKA BIBLIOTEKET

Stiftelsen Juridis-
ka biblioteket, 
grundat 1935, 
som finns i Ad-
vokatsamfundets 
hus på Norra 
Djurgården, har 
en väl uppdate-
rad juridisk bok-
samling.
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EKONOMI

Sveriges advokatsamfund och dess dotterbo-
lag Sveriges Advokaters Service AB, SASAB, 
har en mycket god ekonomi. Koncernen om-

satte under verksamhetsåret 104,7 Mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 11,9 Mkr eller 12,8 
procent jämfört med 2014. 

Årets resultat uppgår till 2,3 Mkr. 

AVGIFTER
Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om av-
gifternas storlek. 2015 höjdes årsavgiften med 
500 kronor till 5 300 kronor medan serviceersätt-
ningen höjdes med 1 200 kronor, till 6 800 kro-

nor. Avgiftshöjningen skall ses mot bakgrund av 
höjda ansvarsförsäkringspremier. Huvuddelen av 
serviceersättningen, 5 750 kronor, utgör premien 
i den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Avgif-
terna exklusive ansvarsförsäkringspremier har 
2015, med hänsyn tagen till förändringen av KPI, 
minskat med 14 procent jämfört med 1992.

I absoluta tal var avgifterna 2015 i nivå med 
avgifterna 1999. Advokatsamfundet är i huvud-
sak medlemsfinansierat. Årsavgifter och service-
ersättningar utgjorde 2015 73,6 procent av intäk-
terna (69,0 procent). Fjolårets siffror anges inom 
parentes. Årsavgifter och serviceersättningar öka-
de 2015 med 13,0 Mkr eller 20,3 procent.  

AVGIFTSUTVECKLINGEN I % 1992–2015, MED HÄNSYN TILL KPI-FÖRÄNDRING

Obliga- 
toriska 

försäkringar
+31 %

Avgifter
+3 %

Avgifter 
exkl. 

försäkringar
−14 %

Fortsatt god    ekonomi
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ÖVRIGA INTÄKTER
Kursverksamhetens intäkter minskade 2015, med 
0,8 Mkr eller 3,4 procent. Efterfrågan på kurser 
till advokatexamen sjönk något men är alltjämt 
hög. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 2015 
21,2 procent (24,7 procent) av de totala intäkter-
na. Annonsintäkterna från tidskriften Advokaten 
utgjorde knappt 2,0 Mkr vilket motsvarade 1,9 
procent (1,9 procent av de totala intäkterna). An-
nonsintäkterna ökade något 2015 med nära 0,1 
Mkr eller 2,8 procent. Tidskriften mottog även 
detta år ett mycket generöst bidrag från Gustaf 
och Calla Sandströms Minnesfond om 1,8 Mkr 
(1,8 Mkr). 

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick 2015 till 101,8 Mkr, 
en ökning med 9,3 Mkr eller 10,0 procent. Ök-
ningen förklaras av höjda ansvarsförsäkringspre-
mier och för hela kollektivet ökade premiekostna-
derna med 7,9 Mkr eller 29,5 procent. Kostnader 
för utveckling av hemsida för den nyinstiftade 
Konsumenttvistnämnden har burits 2015 liksom 
för anpassning av samfundets matrikel till sök-
verktyget Find a Lawyer som medger EU-med-
borgare att söka advokat i samtliga EU-länder. 
Kostnaderna 2015 har även inkluderat en förstu-
die för helt nya hemsidor för Advokatsamfundet. 
Kurskostnaderna minskade med 0,5 Mkr eller 
2,6 procent till följd av något lägre efterfrågan på 
kurser till advokatexamen. Tidskriften Advoka-

tens kostnader ökade med drygt 0,2 Mkr eller 8,8 
procent på grund av att tidskriften 2015 i högre 
grad än tidigare engagerat externa textförfattare. 

FÖRSÄKRINGAR
Försäkringsbolaget Zurich är försäkringsgivare 
av den obligatoriska försäkringen enligt ett tre-
årsavtal för perioden 2015–2017. Försäkringen 
omfattar anspråk upp till 3 Mkr per skada, jurist 
och år. Zurich har under 2015 även haft uppdra-
get som försäkringsgivare i den frivilliga tilläggs-
försäkringen som samfundet erbjuder. Försäk-
ringen, tecknad med ettårsavtal, omfattar skydd 
på valfri nivå inom intervallet 3–50 Mkr.

AVSÄTTNINGAR TILL UTBILDNING
SASAB har i boksluten 2007, 2009, 2010, 2011 
och 2013 gjort avsättningar för kostnadsfria ut-
bildningar, om sammanlagt drygt 9,1 Mkr. Se-
minarierna ges företrädesvis i skadeförebyggan-
de syfte inom advokatetik och god advokatsed, 
stresshantering och effektivitet i advokatyrket, la-
gen om penningtvätt och klientpsykologi. 

Under åren 2008 till och med 2015 har för 
dessa utbildningar ianspråktagits cirka 8,5 Mkr 
varför knappt 0,6 Mkr återstår per 2015-12-31, 
vilket delfinansierar detta program under 2016.  

jonas hultgren

Ekonomichef

Fortsatt god    ekonomi
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Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att 
  årets resultat 50
  jämte balanserade medel 18 809
  tillhopa 18 859
balanseras i ny räkning. 

Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater 
och biträdande jurister senast den 15 mars 2016. (Alla belopp i tkr)

Förenklad årsredovisning för       Sveriges advokatsamfund 2015

RESULTATRÄKNING KONCERNEN  ADVOKATSAMFUNDET

    
 2015-01-01– 2014-01-01– 2015-01-01– 2014-01-01–
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    
Intäkter 104 709 92 802 33 981 31 046
    
Externa kostnader –71 003 –62 976 –13 075 –11 519
Personalkostnader –29 481 –28 233 –19 880 –17 612
Avskrivningar –1 307 –1 309 –1 122 –1 102
Summa rörelsens kostnader –101 791 –92 518 –34 077 –30 233
    
Rörelseresultat 2 918 284 –96 813
    
Finansiella poster –88 301 9 130
Skatt –555 16 137 0 
   
Årets resultat 2 275 601 50 943
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Förenklad årsredovisning för       Sveriges advokatsamfund 2015
Fördelning 
intäkter 2015
l Årsavgifter  27 %
l Serviceersättningar  47 %
l Kursintäkter  21 %
l Tidskriften  2 %
l Övriga intäkter  3 %

Fördelning 
kostnader 2015
l Personalkostnader 29 %
l Kontorskostnader 6 %
l  Rese- och samman- 

trädeskostnader 4 %
l Kurskostnader 19 %
l Tidskriften  3 %
l  Obligatoriska 

försäkringar 34 %
l Fastigheten 1 %
l Avskrivningar 1 %
l Övriga kostnader 3 %

BALANSRÄKNING KONCERNEN  ADVOKATSAMFUNDET

    
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 20 532 21 590 18 918 19 502
Omsättningstillgångar 39 531 38 202 9 556 10 149
Summa tillgångar 60 063 59 792 28 474 29 651
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
  Annat eget kapital 48 855 48 254 24 217 23 274
  Årets resultat 2 275 601 50 943
Summa eget kapital 51 130 48 855 24 267 24 217
    
Avsättningar 1 717 3 056 400 300
Kortfristiga skulder 7 216 7 881 3 807 5 134
Summa eget kapital och skulder 60 063 59 792 28 474 29 651
      
Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga
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l YTTRANDEN

l UPPDRAG

l AVDELNINGAR

l STYRELSER

l KANSLI
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Fråga har uppkommit hur en förfrågan från 
ett klientbolag om att förse revisorn/bolaget 
med viss information i anledning av revision 

av bolagets räkenskaper, s.k. revisorsbrev, ska be-
svaras enligt god advokatsed.

1För advokat som har bolag som återkomman-
de klient förekommer inte sällan att advo-
katen får begäran om att skriftligen besvara 

frågor i samband med revision av klientbolaget. 
Denna typ av begäran (fortsättningsvis betecknad 
revisorsbrev) förekommer i olika former.

2I begäran om revisorsbrev ställs ofta tämli-
gen allmänt hållna frågor, såsom huruvida 
advokaten eller advokatbyrån har känne-

dom om några pågående rättsprocesser som bo-
laget är inblandat i, eller huruvida sådana proces-
ser är nära förestående. Det förekommer även att 
andra frågor ställs, såsom huruvida advokaten el-
ler advokatbyrån har kännedom om skadestånds-
krav eller andra krav, eller känner till ansvarsför-
bindelser som kan åvila bolaget, eller huruvida 
bolaget underlåtit att följa tillämpliga lagar m.m. 
Med avseende på den typ av svar som efterfrå-
gas, varierar också beskrivningen i begäran om 
revisorsbrev, alltifrån att en kortfattad beskriv-
ning ska göras till tämligen detaljerade direktiv 
om vad svaret ska innehålla. Däribland kan ex-
empelvis efterfrågas en bedömning av utgången 
i pågående tvist. I många fall begränsas inte frå-
gorna till uppdrag som advokaten har åtagit sig, 
än mindre av frågeställaren uppräknade uppdrag 
där advokaten eller advokatbyrån anlitats som 
ombud; i stället kan förfrågan anges avse om-
ständigheter som är kända av advokaten.

3Avsändare av begäran om revisorsbrev är 
många gånger klientbolaget självt. I kon-
cerner förekommer inte sällan att förfrågan 

kommer från ett moderbolag, men förfrågan an-
ges omfatta även andra bolag inom koncernen. 

Den person som lämnar begäran kan ha olika be-
fattningar inom bolaget, alltifrån verkställande 
direktör, ekonomi- eller redovisningschef vidare 
till befattningshavare längre ner i organisationen. 
Det förekommer också att begäran om revisors-
brev kommer direkt från revisionsbyrån i fråga 
eller att någon på klientbolaget vidaresänder en 
sådan begäran utan egentlig komplettering.

4Begäran om revisorsbrev anger som regel 
att skriftligt svar ska skickas direkt till an-
visad revisionsbyrå med kopia till klientbo-

laget.

5När advokat får begäran om revisorsbrev 
och därvid att besvara frågor enligt ovan, 
aktualiseras en rad olika etiska frågor som 

advokaten måste överväga och ta ställning till. 
Advokatens tystnadsplikt måste prövas utifrån 
de individuella uppdrag som advokaten haft el-
ler har. När ett bolag är klient måste advokaten 
avgöra från fall till fall till förmån för vilka tyst-
nadsplikten gäller. Tystnadsplikten kan omfatta 
även annan än klientbolaget, såsom exempelvis 
ägare i fåmansbolag, ställföreträdare eller tidiga-
re ägare eller ställföreträdare.

6Advokat kan lösas från sin tystnadsplikt ge-
nom informerat samtycke av klienten. Så-
dant samtycke måste då i förekommande 

fall lämnas av den eller dem till förmån för vilka 
tystnadsplikten gäller. Med avseende på klientbo-
lag måste relevant instans eller organ i klientbo-
laget besluta om samtycke för att detta ska vara 
befriande för advokaten.

7Vidare följer av advokatens lojalitetsplikt 
att relevant beslutsfattare i klientbolaget 
(respektive den som eljest skyddas av tyst-

nadsplikten) måste vara införstådd med inne-
börden av att information lämnas till utomståen-
de, i detta fall revisionsbyrån i fråga. Det åligger 

Vägledande uttalande angående         revisorsbrev
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alltså advokaten att på lämpligt sätt säkerställa 
att ifrågavarande beslutsfattare (eller annan per-
son) är vederbörligen informerad om detta.

8För information som har bäring på aktie-
marknadsbolag måste advokat också beakta 
frågor med koppling till marknadsmissbruk, 

såsom exempelvis insiderinformation.

9När advokat anlitas av klientbolag för ut-
redning av misstänkta oegentligheter eller 
bristande regelefterlevnad inom bolaget el-

ler i koncernbolag, kan svåra situationer upp-
stå eftersom den typen av utredningar regelmäs-
sigt måste ske under sekretess även inom bolaget. 
Detta kan för berörd advokat medföra, att den-
ne svårligen alls kan besvara den typ av allmän-
na frågor som ibland ställs i begäran om revisors-
brev.

10 De advokatetiska bedömningarna kan 
inte begränsas till generella eller abstrakta 
överväganden, utan måste ta sikte på kon-

kreta personer och omständigheter. Behovet att ta 
ställning till frågan om vilka nuvarande och tidi-
gare befattningshavare eller andra personer som 
omfattas av det skydd som advokatens tystnads-
plikt erbjuder (vid sidan av klientbolaget), förut-
sätter därför som regel att frågeställningen prövas 
i förhållande till visst identifierat uppdrag. För ad-
vokatens del medför detta ett behov av att pröva 
begäran om revisorsbrev utifrån de olika specifika 
uppdrag som förfrågan kan tänkas beröra.

11Förutom etiska frågor aktualiseras också 
ansvarsfrågor som advokaten bör övervä-
ga och i förekommande fall beakta i ut-

formningen av svar på begäran om revisorsbrev. 
Besvarandet av ett revisorsbrev är att utföra ett 
klientuppdrag. Ett sådant uppdrag går ut på att 
lämna information om vissa klientförhållanden 
till revisorn. Den information som lämnas be-

står i uppgift om förhandenvaron eller frånva-
ron av vissa omständigheter som rör klientföreta-
gets förhållanden, såsom befintliga och eventuella 
krav och förpliktelser. I den mån uppgift lämnas 
om förekomsten av krav och förpliktelser, kan in-
formationslämnandet även innehålla uppskatt-
ningar av sannolikhet för och storlek av framtida 
betalningsskyldighet. Dessa uppskattningar grun-
das då på advokatens bedömning om utfallet av 
olika inte sällan svårbedömda tvistesituationer.

 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har 
vid sitt möte den 30 januari 2015 antagit föl-
jande vägledande uttalande.

Ett svar på en begäran om revisorsbrev bör 
innehålla denna eller motsvarande information, 
såvida inte särskilda skäl motiverar ett annat 
innehåll.

Vi har instruerats av [klientföretaget] att besva-
ra de frågor ni ställer i brev av den [ ]. Vid be-
svarandet av era frågor har vi att beakta god ad-
vokatsed. Innehållet i detta brev har godkänts av 
[klientföretaget].

Våra svar baseras enbart på sådana förhållan-
den som är kända för oss, den kunskap vi har fått 
och de slutsatser vi har dragit inom ramen för un-
der perioden [ ] – [ ] utförd juridisk rådgivning i 
[angivna ärenden], där vi företrätt eller företräder 
[klientföretaget].

Endast personer som har deltagit i arbetet i an-
givna ärenden och som när detta svar upprättas 
är verksamma vid advokatbyrån har medverkat 
vid besvarandet av era frågor. Någon undersök-
ning i övrigt har inte gjorts.

De uppgifter vi lämnar är enbart avsedda för 
[revisionsbyrån]s interna bruk och får endast an-
vändas som revisionsbevis inom ramen för pågå-
ende revision. Det får inte citeras eller visas för 
annan utan vårt skriftliga medgivande.

advokatsamfundets styrelse

5 februari 2015

Vägledande uttalande angående         revisorsbrev
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Fråga har uppkommit om en advokat som är 
förordnad som offentligt biträde i ärende en-
ligt utlänningslagen (2005:716) ska medver-

ka till att klienten genomgår medicinsk åldersbe-
dömning.

Frågan om en asylsökande är vuxen eller barn 
har stor betydelse vid prövningen av skydds-
skälen och övriga åberopade grunder för att 

beviljas uppehållstillstånd. Den asylsökandes ål-
der kan därför vara avgörande för dennes rätt att 
beviljas uppehållstillstånd.

I det omarbetade asylprocedurdirektivet om ge-
mensamma förfaranden för att bevilja och åter-
kalla internationellt skydd (2013/32/EU), artikel 
25.5, stadgas att »[m]edlemsstaterna får använda 
sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern 
på ensamkommande barn i samband med pröv-
ningen av en ansökan om internationellt skydd i 
sådana fall där medlemsstaterna, efter sökandens 

allmänna uttalanden eller andra relevanta indika-
tioner hyser tvivel beträffande sökandens ålder. 
Om medlemsstaterna därefter fortfarande hyser 
tvivel när det gäller sökandens ålder ska de utgå 
ifrån att sökanden är underårig«.

Migrationsverket antog den 3 september 2015 
en ny rättslig kommentar angående bedömning av 
ålder i asylärenden (SR 35/2015). Av den rättsli-
ga kommentaren framgår att det inte finns någon 
skyldighet för Migrationsverket att erbjuda medi-
cinska undersökningar för att bedöma ålder. I stäl-
let har Migrationsverket en skyldighet att informe-
ra den sökande om att han eller hon kan använda 
sig av medicinsk åldersbedömning (enligt Social-
styrelsens rekommendationer) eller annan läkar-
bedömning (t.ex. odontologisk, radiologisk eller 
barnläkarbedömning), som bevismedel för sin ål-
der. Detta innebär att det ankommer på advokaten 
att inhämta sådan bevisning och göra utlägg för de 
kostnader som undersökningen medför.

Vägledande uttalande angående 
medicinska         åldersbedömningar i asylärenden

CIRKULÄR NR 8/2015

Advokatens uppdrag för
svaga eller utsatta klienter
Advokatens främsta plikt 
gentemot sin klient är lojalitets-
plikten. Mycket har skrivits 
om denna advokatens skyl- 
dighet. Disciplinnämnden 
har också i ett flertal fall  
prövat frågan om hur långt  
denna plikt sträcker sig. 

Denna bedömning kan i vissa 
fall vara förenad med svåra 
avvägningar. Detta gäller särskilt 
vid advokatuppdrag för svaga 
eller utsatta klienter.

 I den aktuella promemorian 
redovisades dels en genomgång 
av vissa frågeställningar som kan 
uppkomma vid utförande av 
uppdrag för dessa klienter, dels 
rekommendationer på hur en 

advokat bör agera i de redovi-
sade situationerna.

CIRKULÄR NR 16/2015

Reviderad vägledning 
 beträffande regleringen 
om åtgärder mot penning-
tvätt och terroristfinan-
siering
I samband med att lagen 
(2009:62) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av 
terrorism trädde i kraft 2009 
tog Advokatsamfundet fram en 
vägledning om penningtvätts-
lagstiftningen för advokater. 
Med anledning av att lagstift-
ningen på det aktuella området 
under 2014 och 2015 föränd-
rades i flera viktiga avseenden, 
reviderades vägledningen och 
uppdaterades med beaktande 

TRE VIKTIGA CIRKULÄR 2015
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Socialstyrelsen har uttalat att det finns stora 
osäkerheter med medicinska åldersbedömning-
ar, vilket kan leda till att barn nekas det skydd 
det har rätt till enligt nationell lagstiftning och 
internationella konventioner. Svenska barnläkar-
föreningen anser att radiologiska åldersunder-
sökningar av asylsökande barn i övre tonåren är 
ovetenskapliga och har uppmanat sina medlem-
mar att inte göra sådana.

Det bör även noteras att ett beslut om avslag 
på en ansökan om internationellt skydd från ett 
ensamkommande barn, som har vägrat att under-
gå en läkarundersökning, inte får baseras enbart 
på denna vägran (se artikel 25.5 c i det omarbeta-
de asylprocedurdirektivet).

 

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har 
vid möte den 2 oktober 2015 antagit följan-
de vägledande uttalande.

En advokat som är förordnad som offentligt bi-

träde i ett ärende enligt utlänningslagen har som 
främsta plikt att, inom ramen för vad lag och god 
advokatsed bjuder, efter bästa förmåga tillvarata 
klientens intressen och bevaka dennes rätt i ären-
det. Inom ramen för detta uppdrag åligger det ad-
vokaten att gentemot klienten iaktta trohet och 
lojalitet samt lyfta fram de omständigheter som 
talar för klientens sak.

Resultatet av en medicinsk åldersbedömning är 
svårbedömbart. Det kan också tala till klientens 
nackdel. Mot denna bakgrund bör en advokat, 
som förordnas som offentligt biträde i ett asyl-
ärende, inte medverka till att klienten genomgår 
medicinsk åldersbedömning om inte synnerliga 
skäl föreligger.

advokatsamfundets styrelse

6 oktober 2015

Vägledande uttalande angående 
medicinska         åldersbedömningar i asylärenden

av uppkomna tillämpningsfrågor, 
nya rättskällor och annat nytt 
referensmaterial.

CIRKULÄR NR 27/2015

Så ska advokater använda
sociala medier etiskt
Advokatsamfundet antog en 
policy för advokaters använd-
ning av sociala medier. Syftet 
med policyn är att underlätta 

advokaters användning av so-
ciala medier inom ramen för 
gällande rätt och advokatetiska 
regler genom att ställa upp ett 
antal handlingsprinciper.

Advokatsamfundet konstate-
rade att sociala medier är ett 
utmärkt verktyg i advokatverk-
samheten, och att de kan ge 
advokater bra möjligheter att 
marknadsföra sig, skapa debatt 

i rättspolitiska frågor och enga-
gera sig i givande konversatio-
ner. Men utifrån de advokatetis-
ka kärnvärden som en advokat 
måste förhålla sig till i sin verk-
samhet kan användningen av 
sociala medier också innebära 
problem. Olämplig användning 
av sociala medier riskerar även 
att skada advokatväsendets 
anseende.

Därför tog Advokatsamfun-
det fram en särskild policy för 
advokaters användning av soci-
ala medier. 

Policydokumentet utgår även 
från de principer för användning 
av sociala medier som Inter-
national Bar Association (IBA) 
och Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden (CCBE) har 
antagit.
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R-2015/2283   Ändrade föreskrifter om resolution

R-2015/2024   Kompletterande bestämmelser om upphand-
ling 

R-2015/1909   Ett särskilt tortyrbrott? (Ds 2015:42)

R-2015/1899   Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen  
(Ds 2015:46)

R-2015/1779  Ändringar i lagen om tillämpning av Europei-
ska unionens statsstödsregler

R-2015/2088  Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlän-
ningslagen (2005:716)

R-2015/2087  Sekretessbrytande bestämmelse för perso-
nal inom hälso- och sjukvård m.m.

R-2015/1810  Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsument-
ombudsmannen (Ds 2015:45)

R-2015/1897  Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen 
(SOU 2015:34)

R-2015/2003  Interimistiska beslut vid överprövning av 
upphandlingar

R-2015/1260  Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag 
till ny LVU (SOU 2015:71)

R-2015/2149  Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen 
(2010:1877)

R-2015/1965  Tullverkets promemoria med förslag till änd-
ring i tullagen m.m.

R-2015/2121  Förslag till vissa ändringar av förslagen i de-
partementspromemorian Informationsutbyte 
vid samverkan mot grov organiserad brotts-
lighet (Ds 2014:30)

R-2015/1542  Trygghetsutredningens betänkande Ökad 
trygghet för hotade och förföljda personer 
(SOU 2015:69)

R-2015/1607  Falska polisbilar (Ds 2015:40)

R-2015/1816  Kontrollmyndighetens rätt till tillträde enligt 
djurskyddslagen (1988:534)

R-2015/1363  Domstolsverkets promemoria med hemstäl-
lan om ändring i tingsrättsinstruktionen

R-2015/1098  En översyn av årsredovisningslagarna  
(SOU 2015:8)

R-2015/1367  Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

R-2015/2086  Förslag till föreskrifter om resolution

R-2015/1815  Komplettering av SOU 2014:54, Vildsvin och 
viltskador – om utfodring, kameraövervak-
ning och arrendatorers jakträtt

R-2015/1259  Rapport från Bergwallkommissionen  
(SOU 2015:52)

R-2015/2009  Komplettering av förslagen i SOU 2013:85 
Stärkt straffrättsligt skydd för egendom avse-
ende olaga förföljelse

R-2015/1891  Referensfall smärta

R-2015/1368  Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas 
klagomål och det allmänna ombudet inom 
socialförsäkringen (SOU 2015:46)

R-2015/1553  Amorteringskrav

R-2015/1257  Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsälj-
ning (SOU 2015:61)

R-2015/1889  Utkast till lagrådsremiss – Ett effektivare 
straffrättsligt regelverk mot organiserad 
brottslighet (kompl.)

R-2015/1657  Förslag till ny utformning av revisionsberät-
telser i Sverige

R-2015/1138  Nationell strategi mot mäns våld mot kvin-
nor och hedersrelaterat våld och förtryck 
(SOU 2015:55)

R-2015/1121  UCITS V – En uppdaterad fondlagstiftning 
(SOU 2015:62)

R-2015/1298  Skärpt exportkontroll av krigsmateriel  
(SOU 2015:72) och Sanktionsväxling – 
 effektivare sanktioner på exportkontroll-
området (SOU 2014:83)

R-2015/1084  Nordiska Revisorsförbundets förslag till 
nordisk standard för revision i mindre 
 företag

R-2015/1921  Madridsystemet för internationell registre-
ring av varumärken

R-2015/1142  Tillsyn över polisen och Kriminalvården  
(SOU 2015:57)

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. Här är en  
förteckning över de 126 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2015. Samtliga  
remiss yttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.



ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015  81

Advokatsamfundet anser

ADVOKATSAMFUNDET

R-2015/1663  Förslag till nya föreskrifter om anmälan av 
vissa förvärv

R-2015/1275  Regelförenkling för sjöfarten

R-2015/1272  Personuppgiftsbehandling på utlännings- och 
medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)

R-2015/1127  För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

R-2015/1258  Genomförande av det omarbetade asylpro-
cedurdirektivet (Ds 2015:37)

R-2015/1362  Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Del-
rapport från 2015 års betaltjänstutredning  
(Fi 2015:02)

R-2015/1143  Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor 
(SOU 2015:63)

R-2015/1365  Nya regler för revisorer och revision  
(SOU 2015:49)

R-2015/1079  Europeisk kvarstad på bankmedel  
(SOU 2015:54)

R-2015/1256  Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlig-
het för arbetstagare (Ds 2015:36)

R-2015/0783  Ny patentlag (SOU 2015:41)

R-2015/1097  Författningsändringar till följd av ändringar i 
EU:s varumärkesförordning

R-2015/0891  Ett ändamålsenligt minoritetsskydd  
(Ds 2015:25)

R-2015/1072  Förstärkt insättningsgaranti

R-2015/0829  En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

R-2015/1013  Översyn av lagen om skiljeförfarande  
(SOU 2015:37)

R-2015/0878  Informations- och cybersäkerhet i Sverige – 
Strategi och åtgärder för säker information i 
staten (SOU 2015:23)

R-2015/1457  Förslag till ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism

R-2015/0956  Missbruk av svenska pass – Omfattning och 
åtgärdsförslag (Ds 2015:12)

R-2015/1122  Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en 
kompletterande promemoria till betänkan-
det (SOU 2015:5)

R-2015/0828  Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel 
(Ds 2015:20)

R-2015/0850  Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

R-2015/0941  Kompletterande bestämmelser till EU-för-
ordningen om elektronisk identifiering

R-2015/1037  Anknytningskravet i skuldsaneringslagen  
(Ds 2015:32)

R-2015/1076  Vissa frågor på området för indirekta skatter

R-2015/0905  Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovs-
rättsområdet (SOU 2015:47)

R-2015/0851  Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbe-
gränsade anställningar (Ds 2015:29)

R-2015/1069  Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefri-
het för utdelning och nya bestämmelser mot 
skatteflykt i fråga om kupongskatt

R-2015/1131  Konsultation på ansökningsavgifter m.m. (den 
enhetliga patentdomstolen)

R-2015/0873  Ändring i reglerna om aggressiv marknads-
föring

R-2015/0520  En ny ordning för redovisningstillsyn  
(SOU 2015:19)

R-2015/0754  Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 
(SOU 2015:40)

R-2015/0712  Statskontorets rapport Sju förslag för effekti-
vare användning av tolkar i domstol (2015:1)

R-2015/1038  Förslag till ändringar i Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism

R-2015/0743  Överprövning av upphandlingsmål m.m.  
(SOU 2015:12)

R-2015/0519  Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)

R-2015/0394  Billigare utbyggnad av bredbandsnät

R-2015/0410  Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys 
(Ds 2015:4)
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R-2015/0875  Förslag till föreskrifter om personalliggare 
(SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om 
identifikationsnummer för en byggarbetsplats 
(SKVFS 2015:Y)

R-2015/0874  Gränsöverskridande informationsutbyte om 
trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomför-
ande av det nya CBE-direktivet (Ds 2015:27)

R-2015/0746  Ökat värdeskapande ur immateriella tillgång-
ar (SOU 2015:16)

R-2015/0777  Komplement till Medicinska tabellverken av-
seende hörselnedsättning

R-2015/0883  Statlig ersättning till barn och unga som in-
sjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 
(Ds 2014:19) – preskription (kompl.)

R-2015/0659  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdi-
rektivet – Del II (SOU 2015:38)

R-2015/0409  Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdi-
rektivet – Del 1 (SOU 2015:13)

R-2015/0323  Rättvisans pris, m.m. (SOU 2014:86)

R-2015/0784  En global standard för automatiskt utbyte av 
upplysningar om finansiella konton

R-2015/0744  Vissa registerfrågor

R-2015/0776  Begränsad skattefrihet för utdelning och nya 
bestämmelser mot skatteflykt i fråga om ku-
pongskatt

R-2015/0308  Återlämnande av olagligt utförda kulturföre-
mål (Ds 2015:10)

R-2015/0643  Förslag till ändring i lagen (2008:717) om sig-
nalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

R-2015/0296  Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)

R-2015/0785  Förslag till ändring av Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder

R-2015/0307  Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

R-2015/0257  Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR 
(SOU 2015:2)

R-2015/0430  Skatteverkets promemoria Beskattningsdata-
basen, bouppteckning och äktenskapsregister

R-2015/0710  Utökade möjligheter till frivillig betalning av 
böter och viten

R-2015/0589  Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfa-
randelagen

R-2015/0366  En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

R-2015/0122  Viktigt meddelande till allmänheten via mobil 
telefoni (SOU 2014:92)

R-2015/0453  Förslag till nya föreskrifter om krav på amor-
tering av nya bolån

R-2015/0564  Kommissionens förslag till direktiv om änd-
ring i direktiv 2011/16/EU vad avser obligato-
riskt automatiskt informationsutbyte i fråga 
om beskattning KOM(2015)135 slutlig

R-2015/0521  Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband 
med kroppsvisitation och kroppsbesiktning 
samt tillfälligt omhändertagande av elektro-
nisk kommunikationsutrustning

R-2015/0367  Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning 
vid ombildningar av företag

R-2015/0067  Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen 
och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)

R-2015/0450  Med fokus på kärnuppgifterna – En angelä-
gen anpassning av Polismyndighetens uppgif-
ter på djurområdet (SOU 2015:3)

R-2015/0220  Uppbörd av böter (Ds 2015:5)

R-2015/0105  Värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument (Ds 2015:2)

R-2014/2317  Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy (Ds 2014:45)

R-2015/0092  Gäldenärens möjligheter att överklaga ut-
mätningsbeslut (Ds 2015:1)

R-2015/0010  Från analog till digital marksänd radio – en 
plan från Digitalradiosamordningen  
(SOU 2014:77)

R-2015/0008  Internationella säkerheter i flygplan m.m. – 
Kapstadskonventionen och luftfartsprotokol-
let (SOU 2015:79)

R-2015/0124  Patent- och marknadsdomstol; komplette-
rande överväganden

R-2014/2244  Utkast till proposition Ändringsprotokoll nr 
15 – Nya regler för att öka Europadomsto-
lens effektivitet

R-2015/0230  Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidi-
gare dom (kompl.)

R-2014/2318  Naturvårdsverkets redovisning av regerings-
uppdrag om översyn av tillsynsansvar över 
förorenade områden

Advokatsamfundet anser forts.
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R-2014/2284  Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 
(Ds 2014:44)

R-2015/0013  Några värdepappersmarknadsfrågor  
(Ds 2014:46)

R-2014/2124  Grupp- och trafikförsäkringsfrågor  
(Ds 2014:43)

R-2014/2058  Förenklade skatteregler för enskilda närings-
idkare och fysiska personer som är delägare i 
handelsbolag (SOU 2014:68)

R-2014/2125  Sveriges tillträde till Europarådets konvention 
om förfalskning av medicinska produkter och 
liknande brott som innebär ett hot mot folk-
hälsa (Ds 2014:41)

R-2014/2272  Ändring i reglerna om uttag i näringsverk-
samhet

R-2014/2281  Handel med begagnade varor och med skrot 
– vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72)

R-2014/2301  Skattereglerna för skogsbruk – Anpassning 
till EU-rätten

R-2014/2059  Skatteverkets promemoria Folkbokföring 
och SPAR – några registerfrågor

R-2014/2243  Komplettering av lagen om åtgärder vid hin-
drande av fortsatt färd 

R-2014/2319  Konkurrensverkets granskning av elektro-
niskt lagrat material

R-2014/2291  Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – 
äktenskapstvång och olaga hot

R-2014/1958  Ändrade informationskrav på värdepap-
persmarknaden (SOU 2014:70)

R-2014/1884  En lag om upphandling av koncessioner  
(SOU 2014:69)

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

Advokatsamfundets uppdrag

Domarnämnden
Ledamot: Anne Ramberg 
Ersättare för ledamot: Maria Billing

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

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Ledamot: Claes Zettermarck
Ersättare: Anne Ramberg

Föreningen för lagstiftningslära, styrelsen
Ledamot: Anne Ramberg

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Barnrättscentrum Stockholms universitet
Styrelseordförande: Anne Ramberg

Skogssällskapet
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Micael Bindefelds stiftelse till minnet av 
Förintelsen
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig 
forskning
Styrelseledamot: Anne Ramberg

ILAC (International Legal Assistance 
Consortium)
Styrelseledamot: Anne Ramberg
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IBA (International Bar Association)
Ledamot: Anne Ramberg
Information officer, Bar Issues Commission: Johan 
 Sangborn

IBA Human Rights Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Human Rights Trust
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Nomination Committée
Ledamot: Anne Ramberg

Rule of Law Forum
Ledamot av Advisory Board: Anne Ramberg

CCBE (Council of Bars and Law Societies of 
 Europe)
Delegationschef: Mats Bendrik
Delegationsmedlem: Anne Ramberg
Information officer: Johan Sangborn

CEELI Institute
Styrelseledamot: Anne Ramberg

CEEBA (Chief Executives of European Bar  
Associations)
Anne Ramberg

IILACE (International Institute of Law  
Association Chief Executives)
Anne Ramberg

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Anne Ramberg

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Anne Ramberg

Samordningsorganet mot penningtvätt
Ledamot: Anne Ramberg
Ersättare: Johan Sangborn

Forum för främjande av värdegrundsarbetet i 
statsförvaltningen, Värdegrundsdelegationen  
(S 2012:H)
Ledamot: Anne Ramberg

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin 
Ledamot: Bengt Ivarsson

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing

Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: Kristina Buch, Catharina Tholin, Catharina 
 Ytterbom Schönfeldt, Robert Wikström, Sofia Möller

Revisorsnämndens tillsynsnämnd
Ledamot: Rune Brännström
Ersättare: Michael Frie

Pressens opinionsnämnd
Ledamot: Leif Ljungholm
Suppleant: Christer Danielsson

Stockholms universitet, juridiska fakultets-
nämnden, yrkeslivsrepresentanter
Ordinarie ledamot: André Andersson
Suppleant: Claes Langenius 

Kronofogdemyndighetens insynsråd
Ledamot: Fredrik Tengström

Kriminalvårdens insynsråd
Ledamot: Tobias Fälth

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunder-
rättelsedomstolen
Tomas Nilsson, Claes Lundblad, Lena Feuk

Polismyndighetens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad

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

Utredningen om skydd för vuxna i internationel-
la situationer (dir. 2014:5)
Expert: Theddo Rother-Schirren

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning 
på upphovsrättsområdet (dir. 2014:30)
Expert: Peter Adamsson 

Utredningen om en utvärdering av 2006 års 
vårdnadsreform (dir. 2014:84)
Expert: Fredric Renström

Advokatsamfundet uppdrag           forts.
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Utredningen om ett modernt och starkt straff-
rättsligt skydd för den personliga integriteten  
(Ju 2014:10) (dir. 2014:74)
Expert: Anne Ramberg

Utredningen om översyn av våldtäktsbrottet 
(dir. 2014:123)
Expert: Bengt Ivarsson 

Utredningen om behandlingen av person-
uppgifter i verksamhet enligt utlännings- och 
medborgarskapslagstiftningen (dir. 2014:76)
Expert: Tomas Fridh

Utredningen om en ny strafftidslag  
(dir. 2014:132)
Expert: Jan Karlsson

Utredningen om stärkt skydd för transpersoner 
och översyn av vissa termer (dir. 2014:115)
Percy Bratt

Utredningen om ett modernt utsöknings-
förfarande (Ju 2014:24) (dir. 2014:127)
Expert: Lars-Olof Svensson

Utredningen om nya regler om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism  
(dir. 2014:140) (dir. 2015:110)
Expert: Johan Sangborn 

Ett starkt straffrättsligt skydd vid människo-
handel och köp av sexuell handling av barn  
(dir. 2014:128) (dir. 2015:6)
Expert: Anders Malmsten

Utredningen om europeisk kvarstad på bank-
medel (dir. 2014:85)
Expert: Helena Dandenell

Utredningen om genomförande av vissa 
 straffrättsliga åtaganden för att förhindra och 
bekämpa terrorism (dir. 2015:61)
Expert: Thomas Olsson

Utredningen om utökad beslutanderätt för 
 Konkurrensverket
Expert: Johan Karlsson

Utredningen om en myndighet med ett samlat 
ansvar för tillsyn över den personliga integrite-
ten (Ju 2015:02) (dir. 2014:164)
Expert: Per Furberg

Utredningen om en förbättrad varumärkesrätt 
inom EU (Ju 2015:05) (dir. 2015:53)
Expert: Anders Kylhammar

Utredningen om tillträde till järnvägsprotokollet 
(Ju 2015:07) (dir. 2015:66)
Expert: Maria Chambers

Utredningen om ett effektivt, ändamålsenligt 
och modernt straffrättsligt regelverk för juridis-
ka personer (dir. 2015:58)
Expert Olle Lindén

Utredningen Färre i häkte och minskad isolering 
(Ju 2015:08) (dir. 2015:80)
Expert: Anna Björklund

Utredningen Kameraövervakning – brottsbe-
kämpning och integritetsskydd (dir. 2015:125)
Expert: Jan-Mikael Bexhed

Utredningen om förbättrade förutsättningar för 
ordning och säkerhet i domstolarna  
(dir. 2015:126)
Expert: Reine Nelson

Referensgruppen för ny reglering om marknads-
missbruk
Erik Sjöman

Referensgruppen för Brå:s uppdrag Målsägandes 
medverkan i rättsprocessen
Anna Björklund

Referensgrupp för utredningen om en lång - 
siktigt hållbar organisation för och finansiering 
av  vittnesstödsverksamheten
Lena Feuk

Referensgruppen för Brå:s uppdrag Kartläggning 
av situationen i häkte
Bengt Ivarsson

Advokatsamfundet uppdrag           forts.



86  ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2015

ADVOKATSAMFUNDET

Södra avdelningen

 ORDFÖRANDE Magnus Lindsten

 VICE ORDFÖRANDE Karin Amédro

 LEDAMÖTER Jens Kinnander
  Pär Andersson
  Alf Lindskog
  Sofia Olsson

  Maria Adielsson

 SUPPLEANTER Marcus Larsson
  Fredrik Sandgren
  Anette Johansson
  Melka Kjellberg
  Therese Ståhlnacke

 SEKRETERARE Katarina Broman

Västra avdelningen

 ORDFÖRANDE Fredrik Andersson

 VICE ORDFÖRANDE Catharina Wikloff

 LEDAMÖTER Agnes Andersson
  Niklas Odén
  Henrik Gallus
  Jörgen Larsson
  Åsa Erlandsson
  Anna Heurlin

 SUPPLEANTER Lars Cronqvist
  Polyana Jensell
  Charlotte Forssander

 SEKRETERARE Björn Goldman

Mellersta avdelningen

 ORDFÖRANDE Per Gisslén

 VICE ORDFÖRANDE Anders Wallin

 LEDAMÖTER Johanna Näslund (sekreterare)
  Stefan Liliebäck
  Amanda Hikes

 SUPPLEANTER Linda Nyström
  Daniel Svensson
  Cecilia Wallin
  Katerina Tomis Blissinger
  David Lindberg

 SEKRETERARE Johanna Näslund (ledamot)

Stockholmsavdelningen

 ORDFÖRANDE Christina Malm

VICE ORDFÖRANDE Kristoffer Ribbing

 LEDAMÖTER Mattias Göransson
  Ulrika Forsberg
  Johannes Lundblad
  Pamela Lannerheim Angergård
  Christel Rockström

 SUPPLEANTER Johan Ödlund
  Mikael Klang
  Theddo Rother-Schirren

 SEKRETERARE Emma Berglund

Avdelningarna av Sveriges         advokatsamfund 2015
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Östra avdelningen

 ORDFÖRANDE Bo Nilsson

 VICE ORDFÖRANDE Eva Enetjärn

 LEDAMÖTER David Sommerstad
  Helena Karlsson
  Anna von Knorring

 SUPPLEANTER Sandra Putsén
  Lisa Almgren
  Carl Tauson

 SEKRETERARE Henrik Snellman

Norra avdelningen

 ORDFÖRANDE Catharina Ytterbom Schönfeldt

 VICE ORDFÖRANDE Andreas Victor (sekreterare/kassör)

 LEDAMÖTER Magnus Müchler
  Ann Gerklev
  Erik Boberg
  Gustaf Andersson

 SUPPLEANTER Ulf Andersson
  Oskar Söderberg
  Fredrik Burvall

 SEKRETERARE/ Andreas Victor (vice ordförande)
 KASSÖR

Utlandsavdelningen

 ORDFÖRANDE Karolina Ullman

 VICE ORDFÖRANDE Artur Swirtun

 LEDAMÖTER Jon-Marcus Meese
  Emma Mähler
  Pontus Lindfelt
  Christina Griebeler (sekreterare)
  Lars Isacsson
  Fredrik Svensson

 SEKRETERARE Christina Griebeler (ledamot)
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Försvararkollegiet Stockholm 
(Föreningen har varit vilande under 2015)
Claes Borgström
Ghita Hadding Wiberg
Ewa Lilliesköld
Peter Mutvei

Försvararkollegiet Göteborg
Mia Sandros, ordförande
Nan Salén, sekreterare
Lars Halldin
Magnus Johansson
Peter Ekelund
Ann Bark
Peter Gillberg

Östergötlands Försvararkollegium
Thomas Wastesson, Linköping, ordförande
Lena Orrenius Edwall, Linköping, kassör
Morgan Gerdin, Linköping, ledamot
Mikael Abrahamsson, Norrköping, ledamot
Henrik Lindblom, Linköping, ledamot
Inga-Lill Staffansson, Katrineholm, ledamot

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

Försvararkollegiet i Malmö
Johan Sarvik, ordförande
Karin Schånberg, sekreterare
Marcus Larsson, kassör
Andréas Björkman, ledamot

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Therese Ström
Cecilia Runesson
Susanne Ekberg-Carlsson
Liisa Tihinen

REKON Rekonstruktör-  
och konkursförvaltarkollegiet 
STYRELSELEDAMÖTER

Odd Swarting, ordförande
Magnus Nedstrand, kassör
Lars Ederwall
Christian Andersch
Anders Lundberg
Henrik Schef
Bo Ransnäs
Erik Gabrielsson
Robert Asplund
Johan Linder
Bertil Wingqvist
Peter Bengtsson
Hans Andersson

STYRELSESUPPLEANTER

Peter Thoms
Jörgen Wistrand
Björn Nilsson
Olof Riesenfeld
Björn Christoffersson
Tuomas Heinonen
Hans Berglund
Lars-Henrik Andersson
Staffan Fjellström
Anders Norman
Michael Amosy
Magnus Lindblom

Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
David Faxe
Anna Lööv Schöning
Vlora Regjepaj
Ann-Christina Bengtsson
Emelie Hökfelt
Canela Skyfacos

Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson

Kollegiernas styrelser 2015
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GENERALSEKRETERARE 

Advokat Anne Ramberg

ASSISTENT

Kät Berglund

CHEFSJURIST

Advokat Maria Billing

REMISSER, ADVOKATJOUREN OCH DR. TORSTEN 

ANDERS AMUNDSONS FOND FÖR FRIGIVNA FÅNGAR

Christina Mattsson, sekreterare

STF. CHEFSJURIST

Johan Sangborn

STYRELSENS SEKRETERARE/HILDA

Assessor Anna Nordström

DISCIPLINNÄMNDENS SEKRETERARE

Jur. kand. Sofia Rahm

HANDLÄGGARE 
Jur. kand. Selma Al Saati Edsman
Jur. kand. Johanna Almström (tjänstledig)
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw
Jur. kand. Malin Hellner (tjänstledig)
Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Jur. kand. Madeleine Nordvall
Jur. kand. Sonja Rodhe
Jur. kand. Charlotte Rosengren

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN/FADDERPROJEKTET

Advokat Lisa af Burén

EKONOMICHEF

Jonas Hultgren

EKONOMIASSISTENTER

Marika Nordén
Ulrika Viberg

UTBILDNINGSANSVARIG

Jonas Olbe

KURSADMINISTRATÖR

Kristina Rudolfsson
Anna Borgström, från och med april 2016

REGISTRATORER

Linda Mogel, chefsregistrator
Thérèse Ideström
Lena Weidling

SEKRETERARE 
Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Anna Gustafsson

TEKNIK- OCH FASTIGHETSSERVICE

Stefan Westlund
Jonas Dunroth

RECEPTIONIST

Irma Lahtinen

HUSFRU

Lisen Hagberg

Tidskriften Advokaten
– webbredaktionen och information
CHEFREDAKTÖR OCH INFORMATIONSANSVARIG

Tom Knutson

WEBBANSVARIG OCH JOURNALIST

Magnus Andersson

JOURNALIST OCH WEBBREDAKTÖR

Kamilla Kvarntorp

Juridiska biblioteket
BIBLIOTEKARIE 

Bitte Wölkert

Advokatsamfundets kansli 2016
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