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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

D

enna verksamhetsberättelse redovisar ett
axplock av alla de aktiviteter och frågor
som Advokatsamfundet varit engagerat i
under 2016. Vid en tillbakablick på det gångna
året finns mycket som förtjänar att skrivas om.
Ett trivialt men icke mindre sant påpekande är
att vi lever i en turbulent tid. Det gäller även på
juridikens område. EU-domstolens underkännande av svensk datalagring, svårigheten att rekrytera skickliga domare, inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet,
migrationsdomstolarnas
rättstillämpning, den tilltagande rasismen, tryckfrihetens och yttrandefrihetens ställning i
ljuset av 250-årsjubilaren
tryckfrihetsförordningen,
terrorlagstiftningen, naggandet på viktiga rättsstatliga principer,
unga lagöverträdare och
livstids fängelse, kontrollmaktens
effektivitet, åldersbedömningar
i migrations- och brottmål, värdebaserat ledarskap, diskriminering av
romer, advokatens roll i rättsstaten, Skatteverkets osaklighet, juridikens allmänt sett ökade betydelse, skillnaden mellan rättspolitik och partipolitik. Om detta har jag under året skrivit på
min blogg. Andra frågor som jag under året berört i ledare i tidskriften Advokaten är: FN och
arbetet för mänskliga rättigheter, USA:s tillämpning av extraterritoriell jurisdiktion, den demokratiska välfärdsstaten och faran med ett förlorat
samhällskontrakt, advokaters kärnvärden och
jävssmitta, värdet av oberoende och grävande
journalistik, om mediadrevet mot riksrevisorerna, signalspaning och försvarsunderrättelseverksamhet, etisk relativism i den så kallade post-
truth-eran, demokratin som styrelseform och
amerikanska sanktioner mot svenska advokater.

da sina klienter. Ledamöterna bidrar också på ett
ovärderligt sätt genom oegennyttigt arbete i avdelningar, styrelse, konsumenttvistnämnd, disciplinnämnd och i en rad arbetsgrupper. Det omfattande remissarbetet inte att förglömma. Detta
engagemang för yrket förtjänar uppmärksamhet och erkänsla. Efter 17 år som Advokatsamfundets generalsekreterare har jag skäl att känna stor tacksamhet för de många mycket kloka,
engagerade och lojala kolleger som bidrar till
att underlätta och stödja
mitt och kansliets arbete.
Inte sällan får jag frågor – även från kolleger: Vad gör ni på kansliet egentligen? Arbetar
du heltid som generalsekreterare? Hur vet du
vad du ska svara journalister? Varför är det
så många anställda? Jag
tycker därför att det
finns goda skäl att här
redovisa Advokatsamfundets arbete ur kansliets perspektiv.
Medarbetarna på kansliet sköter alla de mycket skiftande uppgifter som ryms inom Advokatsamfundets uppdrag. Ett väl fungerande kansli
är en nödvändig förutsättning för att samfundet
ska kunna utföra de åligganden som stadgarna
anvisar och för att kansliet ska kunna utgöra ett
effektivt och ändamålsenligt serviceorgan till ledamöter, styrelse, disciplinnämnd, myndigheter,
allmänhet och media. Det är också en förutsättning för att framgångsrikt kunna attrahera och
behålla goda medarbetare, som med entusiasm
kan bidra till samfundets och dess ledamöters
strävan att utföra ett professionellt arbete och att
vara en stark röst i den rättspolitiska debatten.

»EFTER 17 ÅR SOM ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE
HAR JAG SKÄL ATT KÄNNA STOR
TACKSAMHET FÖR DE MÅNGA
MYCKET KLOKA, ENGAGERADE OCH
LOJALA KOLLEGER SOM BIDRAR
TILL ATT UNDERLÄTTA OCH STÖDJA
MITT OCH KANSLIETS ARBETE.«

A

dvokatsamfundets uppdrag realiseras
främst av dess ledamöter i deras dagliga
ansträngningar att på bästa sätt företrä-
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I

år fyller Advokatsamfundet 130 år. Advokatyrket har i likhet med samhället i övrigt genomgått stora förändringar sedan tillskapandet
1887. Advokaternas roll och Advokatsamfundets betydelse har väsentligt stärkts. En viktig
händelse var när Advokatsamfundet 1948 blev
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reglerat i lag genom »nya rättegångsbalkens« införande. Då fastställdes bland annat att det i riket skulle finnas ett oberoende advokatsamfund.
Enligt stadgarna åligger det samfundet att garantera en hög etisk och professionell standard,
att värna rättssamhället, att skydda advokaternas yrkesintressen och att verka för ett enat samfund.
Vi är i dag 34 medarbetare på kansliet. Exklusive föräldralediga och deltidsarbetande är
siffran 32. Av dessa är 13 jurister, generalsekreteraren inräknad. Juristavdelningen leds av
chefsjuristen och advokaten Maria Billing, som i
praktiken även fungerar som generalsekreterarens ställföreträdande kanslichef.
Juristavdelningen sysselsätter därutöver fem administrativa assistenter.
Juristavdelningen handlägger
årligen över ettusen ärenden där
samfundet utför offentligrättsliga uppgifter med stöd av lag, företrädesvis inträdesärenden och
disciplinärenden. Advokatsamfundet har att utöva tillsyn över
advokatkåren och ingripa om
advokater inte följer god advokatsed. Advokater är enligt lag skyldiga att följa
god advokatsed. Vad som
är god advokatsed fastställs som huvudregel av
styrelsen genom vägledande uttalanden och
genom disciplinnämndens praxis. Denna
verksamhet bereds
av kansliet.
Juristavdelningen bereder disciplinanmälningar mot
advokater.
Under
året inkom 439 anmälningar. Till detta kommer 63 disciplinärenden som jag
själv har initierat. De
kan till övervägande del
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hänföras till underlåtenhet att inkomma med
revisionsintyg utvisande att advokatens bokföring är i god ordning och att utbildningskravet
uppfyllts. Systemet för att identifiera dessa brister har med hjälp av digitaliseringen väsentligt
effektiviserats de senaste åren. Kansliet kan numera urskilja brister på ett tidigare stadium och
därmed förhindra att klienter drabbas. En stor
andel av de varningar och varningar med straffavgift som påförts advokater förra året var hänförliga till brister som innefattar försvårande av
samfundets tillsyn. Detta är förvisso inte godtagbart, även om förklaringen i många fall
är tragisk. Det kan handla om sjukdom, depression, utbrändhet eller
sorg efter en nära anhörig. Som
framgår längre fram i denna
verksamhetsberättelse har
glädjande nog antalet disciplinanmälningar i absoluta tal sjunkit väsentligt,
samtidigt som advokatkåren och antalet biträdande
jurister fördubblats. Detta
bekräftar att svenska advokaters etik är hög,
trots att vi nödgades
utesluta så många
som sex advokater
under året. Fem
av dessa överklagade till Högsta
domstolen, som
inte i något av
de fall som prövades biföll klagomålen. Det är
generalsekreterarens uppgift att
företräda samfundets organ inför HD.
Tillsynen utövas
inte bara reaktivt på
initiativ av en anmälan från en missnöjd
klient, motpart eller
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myndighet. Den sker i ökad utsträckning genom
ett proaktivt och systematiskt arbete. Under förra året har till exempel juristavdelningen tillskrivit 100 advokatbyråer med 3 788 verksamma
jurister med frågor om organisationen, informationssäkerhet, ansvarsförsäkringar, fortbildning,
penningtvätt och intressekonflikter m.m. Resultatet måste anses högst tillfredsställande, även
om brister kunde konstateras inom vissa områden. Sådana har dock genom dialog kunnat tillrättaläggas. Vi tillämpar
inte metoden att oanmälda komma till advokatkontoren på inspektion.
Något som förekommer
frekvent i andra länder.
Utöver den regelrätta
tillsynen tillhandahåller
Advokatsamfundet sedan förra året även ett
tvistlösningsorgan, Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Denna
administreras av kansliets juristavdelning. Nämnden, som har att pröva krav mot advokater, mottog dock endast 41
krav. Av dessa har klienten, som måste vara konsument, fått rätt i 10 fall av de 17 fall som prövats i sak. Även detta resultat är ett uttryck för
att advokatkåren generellt håller en hög etisk
och professionell kvalitet, samt att skaderegleringen fungerar väl inom ramen för den obligatoriska ansvarsförsäkringen.
Förklaringarna till att svenska advokater håller en – vid en internationell jämförelse – hög
kvalitet är många. En bidragande orsak är de
höga inträdeskraven. Utöver de formella krav
som uppställs måste advokaten nämligen styrka
att han eller hon är lämplig för advokatyrket. En
sökande måste uppge alla sina tidigare domstolsoch yrkeskontakter, vilka därefter tillskrivs av
kansliet med förfrågan om yttrande. Bara denna
del av ansökningsförfarandet innefattar en ansenlig korrespondens med omvärlden uppgående
till uppskattningsvis minst 30 000 mail årligen.

Jag känner inte till något annat land med motsvarande generellt krav och uppföljning. Av de
412 inträdesärenden som handlades på juristavdelningen biföll styrelsen 391. Tio av dem som
inte beviljades inträde hade inte styrkt sin lämplighet. Av dem som inte beviljades inträde klagade inte någon till Högsta domstolen.
Juristavdelningen är också aktiv i arbetet för
att stödja rättssamhället. Rättssäkerhetsfrågorna
står i centrum och kontakterna med ledamöterna är i dessa ämnen
omfattande.
Dagligen
kontaktas vi av ledamöter som stöter på allvarliga problem i utövandet
av sitt advokatuppdrag.
Saken brukar få sin lösning när advokaten kan
hänvisa till kansliet.
Juristavdelningen ansvarar för samfundets
remissarbete genom utseende av remissgrupper, bearbetning av remissvar och, inte sällan, genom upprättande av
egna förslag till remissyttranden. Förra året avgavs totalt 117 remissyttranden. Av dessa var 27
yttranden upprättade internt. Juristavdelningen
avfattar också ett stort antal yttranden till domstolar och myndigheter i olika advokatrelaterade frågor, liksom tar fram underlag till presidiet
inför föredrag och uttalanden. Generalsekreteraren, chefsjuristen och ställföreträdande chefsjuristen har även medverkat som experter i flera
statliga utredningar.
Det bristande skyddet för rättssäkerhet och
mänskliga rättigheter har varit särskilt aktuellt under året, inte minst i ljuset av den införda
lagstiftningen på asylrättens och terrorbekämpningens område. När det gäller advokatbyråernas ansvar för upprätthållandet av mänskliga
rättigheter, dels för eget, dels för klienternas vidkommande, har en vägledning tagits fram inom
ramen för arbetet inom en arbetsgrupp om »Business and Human Rights«.

»ADVOKATER ÄR FRIA NÄRINGSUTÖVARE OCH SAMFUNDET ÄR
INTE NÅGON FACKFÖRENING. MEN,
ADVOKATSAMFUNDET SKA KRAFTFULLT VERKA FÖR ATT ADVOKATEN
GES FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTÖVA
SITT ADVOKATUPPDRAG OCH INTE
HINDRAS I SIN YRKESUTÖVNING.«
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E

n annan central och närliggande uppgift
för samfundet och kansliet är att tillvarata
advokaternas yrkesintressen. Advokater är
fria näringsutövare och samfundet är inte någon
fackförening. Men, Advokatsamfundet ska kraftfullt verka för att advokaten ges förutsättningar
att utöva sitt advokatuppdrag och inte hindras i
sin yrkesutövning. Ett stötande exempel som engagerat var när USA opåkallat fört upp en mycket väl ansedd advokat på OFAC:s sanktionslista.
Advokaten är inte misstänkt för något som helst
brott. Han har inte gjort sig skyldig till något oetiskt. Han har bara representerat klienter som
USA inte uppskattar. Konsekvenserna för advokaten ifråga är drakoniska. Här medges inte att
närmare redogöra för konsekvenserna. Om detta
har jag skrivit tidigare. Men, det är vår absoluta
skyldighet att stå upp för advokater som oförtjänt och utan saklig grund drabbas. Det är nämligen ett angrepp på hela advokatkåren. Och på
dess oberoende.
Yrkesfrågorna är dagligen förekommande
på kansliet. Det kan handla om försäkringsfrågor, svårigheter för asyladvokater att få ersättning för nedlagt arbete, problem för försvarare
att få träffa sin häktade klient, förhandling om
timkostnadsnormen, tillhandahållandet av domstolslistor, upprättande av vägledning i olika frågor, utfärdande av intyg för svenska advokater
verksamma i utlandet med mera.
Juristavdelningen har löpande kontakter med
domstolar, myndigheter och departement. Generalsekreteraren och chefsjuristen representerar också samfundet i olika insynsråd, styrelser och nämnder med mera. Ställföreträdande
chefsjuristen representerar generalsekreteraren
i Samordningsorganet mot penningtvätt. Jurist
avdelningen deltar vidare ofta i ett antal arbetsgrupper med representanter från rättsväsendet
och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Handläggarna ägnar mycket tid åt att informera och ge råd till ledamöter och allmänhet
i allt från etiska frågor till administrativa spörsmål. Juristavdelningen medverkar i ett mycket stort antal delkurser på advokatexamen och
ställföreträdande chefsjuristen håller ensam och
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tillsammans med advokat ett stort antal kurser i
penningtvättslagstiftningen.
Den internationella verksamheten är en annan
viktig del av kansliets åligganden. Vi är en liten organisation, som inom rimliga gränser måste delta
i det europeiska och internationella arbetet. Dessa
kontakter sköts från juristavdelningen av generalsekreteraren och ställföreträdande chefsjuristen.

A

dvokatsamfundet har som framgår en
stabil och god ekonomi. Ekonomiavdelningen under ledning av ekonomichefen
Jonas Hultgren sysselsätter tre personer. Ekonomiavdelningen har ansvar för löner, fakturering,
nedsättning av avgifter, bokföring, utbetalningar och ekonomisk planering. Ekonomichefen
är också personalchef och ansvarig för centrala stödfunktioner som reception, fastighetsskötsel, IT, registratur och bibliotek. Ekonomichefen ingår i samfundets försäkringsgrupp och har
löpande kontakter med ledamöter, försäkringsgivare och försäkringsmäklare när det gäller
samfundets obligatoriska och frivilliga försäkringsprogram. Svenska advokater har, parentetiskt, tillsammans med nederländska advokater
de lägsta försäkringspremierna i världen. Ekonomichefen är vidare ekonomiansvarig och sekreterare i samfundet närstående fonder och stiftelser.

E

n central funktion på kansliet är registraturen. Den utgör en stödfunktion för alla delar av kansliets verksamhet. Medlemsregistret och matrikeln utgör på många sätt navet i
administrationen. Den uppdateras digitalt dagligen. Matrikeln ligger till grund för försäkringar, fakturering och kursadministration samt utgör grunden för viktig statistikinhämtning. Det
är också registraturen som följer upp att revisorsrapporterna kommer in i tid. Den förtjänar
att särskilt omnämnas då den tydligt speglar den
snabba utvecklingen. När jag började i huvudstyrelsen 1993 bestod registraturen av en förtjusande, om än i dagens perspektiv stram, dam vid
namn Signe Welander. Hon stod i dörren varje
morgon och kontrollerade att personalen anlände i tid. Hon antecknade i sitt kartotek varje rele-
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vant förändring som en ledamot eller biträdande
jurist undergick. Under många år in på 2000-talet var det fortsatt endast en person som arbetade
på registraturen. Registraturen sysselsätter i dag
tre personer. Tillväxten och den ökade rörligheten
inom advokatbranschen kräver ökade administrativa resurser. Biträdande jurister och advokater
byter byrå, knoppar av och startar ny verksamhet. Antalet advokatbyråer växer samtidigt som
advokatbyråerna blir allt
större. Bara under de två
senaste åren scannades
det in cirka 100 000 externa dokument årligen.
Jag kan med viss stolthet
konstatera att kansliet
alltsedan år 2000 legat
i framkant när det gäller
digitalisering och IT-utveckling. Då genomfördes digitalisering av all
kommunikation, inklusive ärendehantering. Detta har inneburit betydande effektivisering och väsentliga kostnadsbesparingar.

Lofalk. Det blir i så fall den andra ordföranden i
samfundets 130-åriga historia som är kvinna. Den
första kvinnan var advokaten Lisa Fura, som därefter blev domare i Europadomstolen och chefsJO. Utöver att föreslå en kvinna som ordförande
har valberedningen föreslagit fyra ytterst kompetenta ledamöter, varav tre kvinnor representerande skilda verksamheter och bakgrunder.

»MED EN KURSAVDELNING MED
BARA TRE ANSTÄLLDA UNDER
LEDNING AV UTBILDNINGSCHEFEN
JONAS OLBE, HAR UNDER FÖRRA
ÅRET ÖVER 4 200 PERSONER
DELTAGIT I NÅGON AV SAMFUNDETS
136 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN.«

N

ettoökningen av advokater uppgick förra
året till 157 ledamöter, varav 67 var män
och 90 kvinnor. Det speglar den positiva
utvecklingen i kåren. Vid ingången av 2000-talet
uppgick andelen kvinnor till 15 procent. I dag är
den 30 procent. Juristavdelningen har, särskilt tillsammans med medlemmarna i nätverken Hilda
och Ruben, arbetat intensivt med jämställdhetsfrågorna. När jag för elva år sedan tog initiativ
till att etablera Hilda var det i ljuset av den uppenbara snedfördelningen av kvinnor på ledande poster inom rättsväsendet och advokatkåren.
Vårt gemensamma arbete med mentorskap, seminarier och konferenser om ledarskap har efter tio
år givit mycket glädjande resultat. Mer finns dock
att göra. För alltjämt är en majoritet av dem som
lämnar advokatyrket kvinnor. En särskilt glädjande utveckling för Advokatsamfundets vidkommande i detta hänseende är att en enig valberedning i år föreslagit en särdeles kompetent kvinna
på ordförandeposten, nämligen Lena Frånstedt
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A

dvokatyrkets etik
och professionalism är grundläggande för advokatkårens legitimitet, integritet
och oberoende. Vi bedriver därför en omfattande utbildningsverksamhet. Detta är bland annat
en följd av att samfundet
infört krav på godkänd
advokatexamen inklusive
godkänt prov i konstitutionell rätt, samt uppställt
ett årligt obligatoriskt utbildningskrav om 18
timmar för alla advokater. Med en kursavdelning
med bara tre anställda under ledning av utbildningschefen Jonas Olbe, har under förra året över
4 200 personer deltagit i någon av samfundets
136 utbildningstillfällen. Av dessa var 28 kostnadsfria kurser spridda över landet i ämnena advokatetik, penningtvättsreglering och stresshantering. Den senare blir alltmer relevant i dagens
kravfyllda tillvaro. Många av de advokatetiska
och professionella fel som begås kan inte sällan
hänföras till advokaternas arbetssituation. Advokaternas arbetssituation kommer för övrigt under
innevarande år att närmare analyseras med hjälp
av en forskare som tidigare genomfört en motsvarande kartläggning. En utgångspunkt för denna
undersökning är, förutom att jämföra med tidigare resultat, att försöka klarlägga hur digitaliseringen har påverkat advokaters arbetssituation.
Kansliet fungerar numera inte bara som en viktig mötesplats för advokater och biträdande jurister. På kansliet träffar vi också företrädare för
rättsväsendet, myndigheter, regeringskansli och
studenter. Vi tar emot ett stort antal utländska
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delegationer som vill lära sig om svenskt rättsväsende och Sveriges advokatsamfund. Sist men inte
minst har vi varje vecka seminarier, föredrag, utbildningar i samfundets vackra och numera även
ändamålsenliga hus. Under året har vi introducerat informationsföreläsningar till allmänheten i
aktuella rättspolitiska frågor. Vi har också hållit
informationsträffar för asylsökande. På kansliet
finns även inrymt ett av Nordens finaste juridiska bibliotek med upp till 50 000 band. Juridiska
biblioteket är en stiftelse med en heltidsanställd
bibliotekarie som bistår ledamöter och biträdande jurister. Hit kommer också forskare och juriststuderande. Biblioteket är en fantastisk miljö som
jag välkomnar alla att besöka.

E

n mycket viktig funktion på kansliet, som
involverar alla samfundets uppgifter, är tidskriften Advokaten och dess redaktion. Tidskriften startades redan 1934. Den fyller en central
funktion i att följa utvecklingen på advokatmarknaden och att informera ledamöterna. Redaktionellt har aktuella yrkesfrågor ingående belysts i
tidskriften under året. Inte minst redovisas löpande det uthålliga jämställdhetsarbetet inom ramen
för Hilda. Ledamöter från olika inriktningar ges
möjlighet att kommentera utvecklingen. Den utgör en betydelsefull plattform för juridisk, etisk
och rättspolitisk debatt. Den granskar rättsväsendet och rättspolitiken. Den speglar olika inriktningar inom advokatkåren. Utmaningen för Advokaten är att fånga den heterogena grupp som
advokatkåren utgör. Något man mycket medvetet
strävar efter. Redaktionen under ledning av chefredaktören Tom Knutson ansvarar också för Advokatsamfundets nyhetsbrev och samfundets olika webbplatser. Under året introducerades bland
annat en ny hemsida som riktar sig till allmänheten – Advokatjouren. Vidare ombesörjes digitala
utskick till ledamöter, biträdande jurister och media av Advokatens redaktion.

A

dvokatsamfundet ska verka för sammanhållningen inom kåren. Detta är en angelägen uppgift och möjligen den svåraste.
Men vikten av ett sammanhållet advokatsamfund
kan inte nog överskattas. Det är endast i kraft av
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ett starkt och enat advokatsamfund som den enskilde advokaten kan känna sig trygg i att Advokatsamfundet med integritet kan stå upp och
tillvarata advokatkårens intressen. Enskilda advokater ska kunna förlita sig på att Advokatsamfundet ska kunna utgöra en stark röst som kan ge
stöd åt advokater i deras yrkesutövning och ingripa när det behövs. Detta gäller såväl advokaten på
den stora internationella advokatbyrån som den
som bedriver egen verksamhet ute i landet. Ett
svagt advokatsamfund riskerar att på sikt leda till
rädda och svaga advokater. Till skada för klienten.
Kansliet verkar på olika sätt för att skapa mötesplatser för biträdande jurister och advokater.
Vi har bland annat startat fadderverksamheten
för ensamkommande flyktingbarn. Advokatdagarna med 700 deltagare, liksom Stockholm Human Rights Award med 1 000 deltagare är andra
exempel på aktiviteter som vänder sig till alla ledamöter och biträdande jurister. Jag tror starkt på
gemensamma projekt där många kan känna sig
delaktiga. Detta gäller särskilt i värnandet av advokaternas värdegrund och att bistå människor
och företag i behov av hjälp som de annars inte
skulle komma i åtnjutande av.
Det är avslutningsvis ett nöje för mig att kunna
konstatera att den genomsnittliga anställningstiden på kansliet är 7,5 år. Nästan 30 procent av
personalen har varit anställd över 10 år. En riktig
trotjänare är kansliets fastighets- och dataansvarige, Stefan Westlund. Han har varit anställd över
21 år. Det är vi glada för. Det är likaså mycket
glädjande att kunna konstatera att den genomsnittliga sjukfrånvaron endast är 1,3 procent. En
jämförelsevis mycket låg siffra som bekräftar att
Advokatsamfundets kansli är en eftertraktad arbetsplats med god sammanhållning mellan lojala och duktiga medarbetare, samt några fyrbenta
medarbetare med trivsel- och bevakningsuppgifter inte att förglömma.

anne ramberg

Generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund
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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 samfundet bildades hade det 38 ledamöter. Under de
senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet över 5 800 ledamöter.
Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har samfundet till ändamål
l att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,
l att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenheter kommer denna till godo,
l att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt
l att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokater.
Advokatsamfundet anlitas i stor omfattning som remissorgan och avger
yttranden över i stort sett alla förslag till central lagstiftning. Dessutom deltar
Advokatsamfundet i den offentliga debatten i ämnen som är särskilt angelägna
för rättsutvecklingen. Advokatsamfundet har även givits en i viss mån offentligrättslig ställning, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten.

Så styrs Advokatsamfundets verksamhet
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av 1 § framgår att det ska finnas ett allmänt
advokatsamfund i Sverige och att samfundets stadgar
fastställs av regeringen. Endast den som är ledamot
av Advokatsamfundet får använda titeln advokat. Av
rättegångsbalken framgår att en advokat är skyldig
att följa god advokatsed. Vad som är god advokatsed
framgår av Vägledande regler om god advokatsed.
God advokatsed är inte något som är en given storhet
för alla tider, utan den förändras och utvecklas över
tiden genom så kallade vägledande uttalanden av styrelsen och genom disciplinnämndens avgöranden.
Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att
trygga allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt
biträde av kvalificerade ombud.

Detta är Sveriges
12 

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2016

ADVOKATSAMFUNDET

Så organiseras Advokatsamfundet
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i
sju avdelningar. Varje avdelning har en lokal
verksamhet och egen styrelse. Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets
styrelse bland annat i ärenden som gäller
ansökningar om inträde i samfundet. Samfundets ledamöter utövar sitt inflytande
över Advokatsamfundet genom fullmäktige,
som utses av avdelningarna.
Fullmäktige sammanträder en gång per
år och väljer Advokatsamfundets styrelse.
Styrelsen bestod under 2016 av ordförande, vice ordförande samt arton andra ledamöter. Fullmäktige väljer också ordförande,
vice ordförande och sex ledamöter till
disciplinnämnden. De återstående tre leda-

möterna av disciplinnämnden, de offentliga
representanterna, utses av regeringen.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av
en generalsekreterare.
I Advokatsamfundets hus finns även
Juridiska biblioteket, som är ett av Sveriges främsta juridiska fackbibliotek med
en boksamling på uppemot 50 000 band.
Biblioteket är öppet för alla som har avlagt
examen vid juridiska fakulteter och för juridikstuderande.
På samfundets kansli finns även den redaktion/informationsavdelning som producerar Advokatsamfundets tidskrift Advokaten och driver samfundets webbplatser.

Bilden är tagen
vid Advokat
dagarna 2016
då återigen
rekordmånga
deltagare
noterades.

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. Efter cirka fem års juridisk
utbildning och juristexamen vid universitet krävs tre års
juridiskt arbete. Under dessa tre år ska man ha arbetat
som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen
juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 krävs
dessutom att sökanden har avlagt advokatexamen för att
inträde ska beviljas. Från den 1 januari 2016 ingår även en
skriftlig examination i konstitutionell rätt som en obligatorisk del i advokatexamen.

Så fungerar tillsynen
En advokat är enligt rättegångsbalken skyldig att följa
god advokatsed. I sin verksamhet är advokaten underkastad
Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.
Advokatsamfundets tillsyn
utövas av samfundets disciplinnämnd. Ett disciplinärt
ingripande kan leda till påföljderna uteslutning, varning med
straffavgift på maximalt 50 000
kronor, varning eller erinran.

advokatsamfund
ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2016 
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VÅGA VARA
ENGAGERAD

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

E

tt av advokatens kärnvärden är att till
varata klientintresset, att vara engagerad i
sin klient och se till att uppdraget inom givna lagliga och etiska ramar utförs på ett sätt som
gagnar klienten. För oss som advokater är detta självklart medan det finns andra rättsliga aktörer och företrädare för allmänheten som har
svårt att förstå och acceptera detta. Bristen på
förståelse drabbar sannolikt främst de kolleger
som agerar som offentliga försvarare eller som
offentliga biträden i migrationsmål. Men även
advokater som enbart sysslar med affärsjuridik
ifrågasätts emellanåt på ledarsidor och i den allmänna diskussionen. Man förväntar sig att advokaten ska ha
en roll liknande fastighetsmäklarens och därmed ta
tillvara båda sidors bästa
vid en affärstransaktion.
Här tror jag vi advokater har en pedagogisk
hemläxa att göra genom
att förklara vad advokat
rollen innebär och
inte minst
vad den
inte
innebär.
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Det är även viktigt att advokater är engagerade utanför klientuppdraget. Advokatsamfundet
är beroende av ledamöternas engagemang. Engagemanget kan visas på olika sätt. Under det
gångna året har ett stort antal advokater engagerat sig för att i olika avseenden utanför yrkesrollen hjälpa asylsökande människor som kommit
till Sverige. Bland annat genom att åta sig uppdrag som gode män för asylsökande, men även
genom att erbjuda människor på flykt möjlighet till praktik på en advokatbyrå. Detta engagemang betyder mycket för mig som ordförande
och för Advokatsamfundet, men framförallt för
de människor det handlar om. En humanistisk
människosyn och ett medmänskligt agerande
ligger i advokatrollen. Därmed inte sagt att
vi kan ta hand om alla och lösa alla problem.

E

tt stort antal ledamöter ställer årligen
upp och bidrar till de kring 120 remissvar som Advokatsamfundet årligen avger. I de flesta remissgrupper finns
som ordförande en ledamot ur styrelsen
samt en skribent och en opponent, som
är experter inom aktuellt område.
Utan dessa frivilliga insatser hade vi
antingen tvingats avstå från att avge
yttranden i den omfattning vi gör
i dag eller fått anställa ett antal personer ytterligare på kansliet för att
utföra detta arbete. Det har dock ett
stort värde dels att vi kan avge remissvar inom alla för oss relevanta områden, dels att de som skriver förslagen till yttranden har djup
praktisk erfarenhet av det aktuella
rättsområdet. Min förhoppning är
att betydligt fler advokater hör av
sig till samfundets kansli och anmäler sitt intresse av att delta i remissarbetet. Vi får då glädjen att
använda den expertkunskap som
finns i kåren samtidigt som deltagarna i remissgruppen får en
tidig inblick i eventuell kommande lagstiftning.
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Det är också viktigt att advokater syns och
hörs i den rättspolitiska debatten. Inte minst
inom migrationsrätten och straffrätten har politiker av olika kulör en fäbless för att komma
med förslag. Det är inte alltid dessa idéer är genomtänkta och många gånger handlar det tyvärr
om att locka lättfångade röster med populistiska förslag. På senare tid har bland annat frågor
om rättsstaten, rättssäkerhet och integritet
kommit i skottgluggen.
Här har vi som advokater ett ansvar att förklara både hur juridiken
ser ut och det rimliga i
att den i huvudsak fortsätter se ut på detta sätt.
Det lättköpta får inte bli
det goda demokratiska samhällets fiende. Ta
hjälp av era egna kunskaper och goda omdöme samt allt material som finns på samfundets webbplats, skriv
debattartiklar och se till att höras i debatten.
Delta i diskussionen på sociala medier och vid
middagsbord. Många gånger kan den viktigaste
insatsen vara att peka på att allting inte är svart
eller vitt utan betydligt mer komplext.

pa någon form av kvotering, verka för att andelen kvinnor i styrelsen ökar och förhoppningsvis
inom några år uppgår till 50 procent. Vi ska inte
förringa det goda exemplets makt. Även i avdelningarnas styrelser finns det utrymme att släppa fram fler kvinnor. Därutöver ser jag även gärna att andelen kvinnliga advokater i kåren ökar
snabbare än i dag. Styrelsen har på mitt initiativ
tillsatt en arbetsgrupp
som arbetar med denna fråga samt hur vi kan
göra advokatyrket mer
intressant bland juridikstuderande. I disciplinnämnden ser könsfördelningen något bättre
ut. Där är tre av åtta advokatutsedda ledamöter
kvinnor inklusive nämndens ordförande. Av inträdesansökningarna till
samfundet kan man dra
slutsatsen att ett ökande
antal ledamöter antingen har kommit till Sverige
som invandrare eller har föräldrar som gjort detta. Det är även viktigt att dessa ledamöter involveras i samfundets arbete, så att vi kan ta tillvara
deras erfarenheter.

»DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT ATT
ADVOKATER SYNS OCH HÖRS I DEN
RÄTTSPOLITISKA DEBATTEN. INTE
MINST INOM MIGRATIONSRÄTTEN
OCH STRAFFRÄTTEN HAR POLITIKER
AV OLIKA KULÖR EN FÄBLESS FÖR
ATT KOMMA MED FÖRSLAG.«

D

et är också viktigt med ledamöter som
engagerar sig i samfundets olika organ, huvudstyrelse, disciplinnämnd, avdelningsstyrelser med mera. Det måste vara en
målsättning vid rekryteringen till dessa förtroendeposter att vi speglar advokatkårens sammansättning men också blir förebilder för andra.
Verksamhetsåret 2015/2016 hade huvudstyrelsen sex kvinnliga ledamöter. Verksamhetsåret
2016/2017 har antalet minskat till fyra kvinnor.
Denna utveckling är jag som ordförande inte
nöjd med. Det är visserligen varken jag som ordförande eller styrelsen som föreslår och väljer nya
styrelseledamöter. Andelen kvinnliga ledamöter i
kåren som helhet uppgår visserligen endast till
cirka 29 procent, men för mig som ordförande i styrelsen är det viktigt att, utan att tillgri-
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ag har under snart femton år varit engagerad som förtroendevald i Advokatsamfundet.
Det är ett engagemang som inneburit ett ekonomiskt avbräck, då arbetet är helt ideellt, men
samtidigt har det givit mig som landsortsadvokat
en unik inblick i det rättsliga livet i både Sverige
och resten av världen. Förhoppningsvis har det
även lett till att jag kunnat vara med och påverka
på ett positivt sätt inom olika områden. Skulle
jag fått frågan i dag om att engagera mig i samfundet skulle jag utan tvivel tackat ja. Det tycker
jag att du också ska både våga och vilja göra när
du får frågan! Och skulle du av någon anledning
inte få frågan – tala själv om att du vill engagera
dig för samfundet.
bengt ivarsson

Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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STYRELSEN

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE 2016

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

Christer Danielsson
Vice ordförande. F. 1961.
Advokat 1997. Advokatfirman
Danielsson & Nyberg Handelsbolag, Stockholm

Jan-Mikael Bexhed
F. 1954. Advokat 2010.
Calissendorff Swarting
Advokatbyrå KB, Stockholm

Tobias Fälth
F. 1966. Advokat 2000.
Försvarsadvokaterna Stockholm
HB, Stockholm

Per Gisslén
F. 1964. Advokat 2000.
Advokatbyrån Gisslén &
Löfroth AB, Ludvika

Petter Hetta
F. 1963. Advokat 1997.
Advokatbyrån Kaiding
Kommanditbolag, Umeå
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Advokatsamfundets
styrelse består sedan juli
2016 av ordförande, vice ordförande och
arton andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt nio gånger
under 2016. Styrelsemötena föregås av presidiemöten. Cirka
tio dagar före styrelsemötet 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 styrelsemöte innehåller cirka 100 ärenden: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor
väckta i styrelsen, inkomna framställningar och remisser.

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

Marie-Louise Landberg
F. 1966. Advokat 2005.
Advokaterna Enetjärn &
L andberg HB, Norrköping
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Eva-Maj Mühlenbock
F. 1959. Advokat 2003.
Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm

Sven A Olsson
F. 1943. Advokat 1974. Advokat
Sven A Olsson AB, Helsingborg

Thomas Olsson
F. 1963. Advokat 1997. Fria
Advokater KB, Stockholm

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

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

Paula Save
F. 1968. Advokat 2001.
Advokatfirman Hammar KB,
Uddevalla

Sait Umdi
F. 1980. Advokat 2015.
Cityadvokaterna i Malmö HB,
Malmö

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

Klas Wennström
F. 1965. Advokat 1998.
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Stockholm

Karl Woschnagg
F. 1961. Advokat 2001.
HEUSSEN Rechtsanwalts
gesellschaft mbH, Frankfurt
am Main, Tyskland

Ola Åhman
F. 1964. Advokat 2004.
Roschier Advokatbyrå AB,
Stockholm

Anna Nordström
F. 1981. Styrelsens sekreterare
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ADVOKATMARKNADEN

Goda tider för
N

orden och framför allt Stockholmsbörsen
var 2016 den hetaste platsen i hela Europa för nyintroduktioner. Det noterades
totalt 75 nya bolag på Nasdaq Stockholm under förra året, aningen färre än under rekordåret
2015. Nasdaq Stockholm bedömer att noteringsvågen kommer att fortsätta även 2017.
Det stora antalet börsintroduktioner där advokatbyråerna biträder företagen samt en stor
efterfrågan på andra transaktions- och kapitalmarknadstjänster gör att marknaden för affärsjuridiska tjänster går på högvarv och att det i dag
är sammanfattningsvis goda tider för de affärsjuridiska byråerna.

ÖKAD OMSÄTTNING
Under 2015 omsatte svenska advokatbyråer
knappt 17 miljarder kronor, en summa som ökat
konstant sedan 2009 då byråerna sammantaget
omsatte omkring 12,5 miljarder kronor. Det innebär en ökning i omsättning med 36 procent, vilket är en större ökning än för både juristbyråer
och revisionsbyråer under motsvarande period.
Enligt tidningen Affärsvärlden hade de tio största
svenska advokatbyråerna under 2015 arvodesintäkter på nästan 5,3 miljarder kronor, en ökning
med över 5 procent jämfört med 2014.
De statligt finansierade advokatuppdragen
tycks under de senaste åren blivit en allt mindre del av advokatmarknadens totala omsättning. Advokatuppdrag i form av rättsliga biträden i domstolarna inbringar årligen omkring 2,3
miljarder till advokat- och juristbyråer. År 2016
motsvarade utbetalningarna för rättsliga biträden
en knapp åttondel av advokatmarknadens tota-
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la omsättning. Enligt statistik från Svensk försäkring kostade rättsskyddet 455 miljoner kronor
under 2015.

TIMKOSTNADSNORMEN
Timkostnadsnormen, som styr ersättningen till
bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden, låg 2016 på 1 323
kronor exklusive mervärdeskatt. Mellan 2009 och
2015 räknades ersättningen upp med 18 procent
– hälften så mycket som advokatbyråernas totala
omsättning ökade under samma period.
Från den 1 januari 2017 är timkostnadsnormen 1 342 kronor. Det motsvarar en höjning med
1,44 procent, eller 19 kronor, jämfört med 2016
års timkostnadsnorm.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg har under flera års tid uttryckt att timkostnadsnormen är för låg och att den inte täcker
alla advokatens kostnader och i många fall inte
medger skälig ersättning för nedlagt arbete. Ramberg menar att den låga timkostnadsnormen gör
det svårt att attrahera de duktigaste advokaterna
att vilja företräda enskilda och riskerar att urholka rättssäkerheten.

NYA TJÄNSTER EFTERFRÅGAS
De senaste fem åren har svenska advokatbyråer
efterfrågat alltfler tjänster som rör compliance,
det vill säga regelefterlevnad. Bakgrunden till den
ökande efterfrågan är bland annat den nya mutlagstiftningen från 2012 och att Institutet mot
mutor publicerade en ny strängare näringslivskod 2014. Koden omfattar alla bokföringsskyl-
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affärsbyråerna
diga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och
omfattar alla typer av förmåner. Näringslivskoden är i princip strängare än brottsbalkens regler,
varför den som följt koden ska kunna räkna med
att förfarandet är straffritt.
Efterfrågan av tjänster som rör hållbarhet, antikorruption och utredningar har också ökat hos
advokatbyråerna de senaste åren. De senaste åren
har även klienternas efterfrågan på allt mer komplex rådgivning inneburit att jurister och advokater på de affärsjuridiska byråerna blivit mer specialiserade inom olika rättsområden.
Under 2016 arbetade flera av de stora affärsbyråerna i större utsträckning än tidigare år med

Rättsväsendets andel
av statsbudgeten 2017
l Rättsväsendet 4,4 %
l Övrig statsbudget 95,6 %

så kallade joint ventures, där företag går samman
i ett nytt bolag för att kunna utveckla ett projekt
tillsammans. En av orsakerna till ökningen av antalet joint ventures är att många bolag står inför
stora utmaningar, men också möjligheter drivet
av teknikskiftet.
Behovet av offentliga biträden för asylärenden
väntas under de kommande åren vara stort till
följd av det stora antalet asylsökande i slutet av
2015. Under 2017 förväntas migrationsdomstolarna ta emot över 25 000 asylmål jämfört med
knappt 7 500 under 2015. Domstolsverkets bedömning talar om en fördubbling av ärenden
fram till 2018 och även i viss mån över 2019. n

Finansiering av rättsväsendet 2017
l Polis (inkl. Säpo) 23,2 miljarder kr
l Kriminalvård 8,3 miljarder kr
l Domstolar 5,5 miljarder kr
l Rättsliga biträden 2,3 miljarder kr
l Åklagare (inkl. EBM) 2,1 miljarder kr
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Timkostnadsnormen 2017
totalt 1 342 kr exkl. moms
l Lön 545 kr
l Lönebikostnader 260 kr
l Biträden 223 kr
l Lokaler 97 kr
l Övrigt 217 kr
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STATUS OCH TRENDER

Antalet advokater
har under 2016
INTRÄDESÄRENDEN 2016
Antalet inträdesärenden har de senaste tre åren
ökat. Förklaringen till ett alltjämt högt antal
sökande är delvis ändringen i Advokatsamfundets stadgar avseende tidskravet (trädde i kraft
den 1 januari 2012) och att biträdande jurister
tidigare år har anställts i en förhållandevis jämn
takt. Under året slutbehandlade styrelsen 412 ansökningar om inträde i samfundet (202 män och
210 kvinnor). Av dessa bifölls 391 (jämfört med
370 föregående år). Grund för avslag var i tio fall
att sökanden inte uppfyllde kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte bedömdes föreligga, i tio fall att sökanden inte styrkt sin lämplighet, i ett fall dels att sökanden inte uppfyllde
kravet på kvalifikationstid och att skäl för dispens inte förelåg, dels att sökanden inte styrkt sin
lämplighet.

LEDAMÖTER
Den 31 december 2015 hade Advokatsamfundet
5 681 ledamöter. Under 2016 har antalet ledamöter ökat med 157 till sammanlagt 5 838 (varav
5 245 är verksamma). Av det totala antalet ledamöter är 4 082 män och 1 756 kvinnor. Av nettoökningen med 157 ledamöter var 67 män och
90 kvinnor.

26 

Antalet advokater fortsätter att öka. Det är
framförallt i storstadsregionerna som expansionen sker. Ökningen av antalet ledamöter i advokatkåren är för åttonde året i rad större än föregående år. Rörligheten inom advokatkåren är
alltjämt hög, dels genom att ledamöterna i större utsträckning byter till annan advokatbyrå, dels
genom att fler ledamöter lämnar advokatkåren
till förmån för såväl kort- som långsiktiga anställningar inom övriga näringslivet eller rättsväsendet.

BITRÄDANDE JURISTER
De senaste åren har tillväxten bland biträdande
jurister varit lägre än före 2009. Under 2016 liksom 2015 ökade dock antalet biträdande jurister, under år 2016 med 81 till 1 990. Anledningen torde vara att fler nu återigen anställs som
biträdande jurister. Kvinnliga biträdande jurister
ökade med 67 anställda, medan antalet manliga
biträdande jurister ökade med 14 anställda. Rörligheten bland biträdande jurister, och då särskilt
övergång till annan advokatbyrå, har varit fortsatt hög under året. Vid utgången av 2016 fanns
det sammanlagt 1 990 biträdande jurister varav
1 845 verksamma. Av det totala antalet biträdande jurister är en majoritet, 1 145, kvinnor och 845
män.
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STATUS OCH TRENDER

fortsatt att öka
Advokaternas respektive
de biträdande juristernas
fördelning på
avdelningarna
l

Stockholm
l

Västra
l

Södra
l

Mellersta
l

Östra
l

Norra
l

Utland

ADVOKATERNAS FÖRDELNING
PÅ AVDELNINGARNA
Stockholm
Västra
Södra
Mellersta
Östra
Norra
Utland
Summa

2016
2 813
969
926
433
343
262
92
5 838

2015
2 744
933
904
418
335
258
89
5 681

BITRÄDANDE JURISTERS FÖRDELNING
PÅ AVDELNINGARNA
15–16
+69
+36
+22
+15
+8
+4
+3
+157
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Stockholm
Västra
Södra
Mellersta
Östra
Norra
Utland
Summa

2016
1 232
286
234
98
69
44
27
1 990

2015
1 156
285
227
88
65
43
45
1 909

15–16
+76
+1
+7
+10
+4
+1
−18
+81
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STATUS OCH TRENDER

BYRÅSTORLEK

Ledamöter
l Män
4 082
l Kvinnor1756

Nettoökning
l Män67
l Kvinnor90

KVINNOR I YRKET

Bitr. jurister
l Män845
l Kvinnor1 145

Andelen kvinnor i advokatyrket har ökat något i
förhållande till föregående år. Av det totala antalet
ledamöter är cirka 30 procent kvinnor (1 756 av
5 838). Av den totala nettoökningen om 157 ledamöter var 90 kvinnor. För elfte året i rad översteg
antalet kvinnliga biträdande jurister antalet manliga.
Andelen kvinnliga biträdande jurister steg något
jämfört med 2015 och uppgick under 2016 till strax
över 57 procent.

Åldersfördelning
advokater
l 20–29 år
1%
l 30–39 år
23 %
l 4 0–49 år
21 %
l 50–59 år
20 %
l 60–69 år
19 %
l 70– år
13 %

Mindre advokatbyråer utgör den största andelen av landets byråer. Av landets totalt 1 864 advokatbyråer var 1 173 enmansbyråer, vilket motsvarar knappt 63 procent. På 647 advokatbyråer
fanns det 2–19 jurister. Endast 12 byråer hade fler
än 70 jurister.
Dessa 12 byråer sysselsätter emellertid nära
23 procent av den verksamma advokatkåren och
nära 40 procent av de verksamma biträdande juristerna.
		
		
Byråstorlek,
Antal
antal jurister
byråer
l 1
1 173
l 2–19
647
l 20–69
32
l 70–
12

Antal jurister
inom resp.
byråstorlekskategori
1 173
3 026
1 215
1 954

EU-ADVOKATER

Vid utgången av 2016 fanns det 21 EU-advokater, alltså
advokater verksamma i Sverige men auktoriserade i
ett annat land. Av dessa var 12 män och 9 kvinnor. Det
totala antalet EU-advokater har ökat något (vid utgången
av 2015 var det totala antalet EU-advokater 19, varav
11 män och 8 kvinnor).
Åldersfördelning
biträdande jurister
l 20–29 år
54 %
l 30–39 år
37 %
l 4 0–49 år
5%
l 50–59 år
2%
l 60–69 år
1%
l 70– år
<1%

ÅLDERSFÖRDELNING
Av det totala antalet ledamöter är drygt 1 procent (91 av 5 838) i åldern 20–29 år, drygt 23 procent
(1 367 av 5 838) i åldern 30–39 år, drygt 21 procent (1 271 av 5 838) i åldern 40–49 år, 20 procent
(1 174 av 5 838) i åldern 50–59 år, 19 procent (1 130 av 5 838) i åldern 60–69 år, samt drygt 13 procent
(805 av 5 838) över 70 år.
Av det totala antalet biträdande jurister är 54 procent (1 085 av 2 007) i åldern 20–29 år, 37 procent
(744 av 2 007) i åldern 30–39 år, 5 procent (106 av 2 007) i åldern 40–49 år, knappt 2 procent (40 av
2 007) i åldern 50–59 år, 1 procent (24 av 2 007) i åldern 60–69 år samt knappt 1 procent (8 av 2 007)
över 70 år.
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HILDA

Hilda-nätverket
J

uristnätverket Hilda grundades år 2006 med
syftet att göra något åt problemet att få kvinnliga jurister blev chefer på myndigheter eller
delägare på advokatbyrå. Tio år senare går det
att konstatera att jämställdheten har kommit
långt även om målet inte är nått på alla områden. Nätverket Hilda och de två mentorskapsprogrammen Ruben och Sofia har påverkat kvinnliga
jurister positivt i deras yrkeskarriärer. Det visar
två av varandra oberoende studier. Den ena undersökningen om nätverket Hildas mentorskapsprogram är en enkätstudie. Den viktigaste slutsatsen av den studien är att mentorprogrammen
fyller en viktig funktion för adepterna. Med något undantag anser i princip alla adepter som har
besvarat studien att programmen har påverkat
dem indirekt på ett positivt sätt. Programmen har
stärkt dem i deras yrkesroll och gett dem verktyg för att ta steget mot en chefsposition. Mötena
med mentorerna har gett adepterna det självförtroende som behövs. Huvuddelen av adepterna
lyfter fram att det har varit betydelsefullt för dem
både att träffa jurister som är i ledande positioner
och att byta erfarenheter med andra unga jurister
som är i samma situation som de själva.
Den andra studien, som består av ett antal
djupintervjuer, har också kommit fram till att
mentorskapsprogrammen har påverkat kvinnors
vilja att bli chefer och delägare på ett positivt sätt.
En slutsats är vikten av kvinnliga förebilder.
De båda studierna visar att mentorskapsprogrammen kompletterar varandra på ett bra sätt.

Majoriteten av dem som intervjuats i de båda studierna har sammanfattningsvis mycket positiva
erfarenheter av nätverket Hilda och dess mentorskapsprogram. Samtliga personer som intervjuades ser också positivt på framtiden för nätverket
och anser att det kommer att fylla en viktig funktion även framöver.

HILDA
Hilda grundades vid ett möte på Advokatsam
fundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt
namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket,
som består av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet
med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed
öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Ansvarig för Hildas olika projekt är styrelsens sekreterare, vilken under 2016 har varit Anna Nordström.
Hildas medlemmar har träffats regelbundet under året för att diskutera nätverkets olika projekt
med mera.

SOFIA: ETABLERAT OCH FRAMGÅNGSRIKT
MENTORSKAPSPROJEKT
Den elfte omgången av det individuella mentorprogrammet Sofia inleddes under 2016. So-

Sammankomster 2016 Hildary i Stockholm: Fem luncher, totalt cirka 240 deltagare.
Hildary i Göteborg: Tre luncher, totalt över 180 deltagare. Hildary i Malmö: Två luncher, totalt över 70 deltagare.
Hildary i Jönköping: Två luncher, totalt cirka 80 deltagare. Hildary i Umeå: Två sammankomster, totalt cirka 100 deltagare.

30 

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2016

HILDA

tioårsjubilerade
Den 17 oktober
firade nätverket
Hilda 10-års
jubileum hos
Advokatsamfundet
tillsammans
med en stor del
av det fyrtiotal
framstående
kvinnliga jurister
från advokat
kåren och rätts
väsendet som
ingår i nätverket.

fia 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 advokatkåren och rättsväsendet. Målet med projektet är att öka motivationen för deltagarna att
vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens

och mentorns förutsättningar. Under 2016/2017
deltar 15 mentorer och lika många adepter i
Sofia. Efterfrågan att delta i projektet är mycket
stor. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande positioner inom olika delar av rättsväsendet
och advokatkåren. Adepterna som har valts ut
kommer från åklagarväsendet, domstolar, advokatbyråer och olika myndigheter. Projektet avslutas i maj 2017.

Rakel: Konferens i Stockholm den 21 april 2016, drygt 215 deltagare.
Sofia: 15 mentorer och 15 adepter ingår i projektet som pågår från september 2016 till maj 2017.
Ruben – mentorskap i grupp: 16 adepter och 4 mentorer ingår i projektet som pågår från oktober 2016 till maj 2017.
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HILDA

Anne Ramberg
inledde årets
Rakelkonferens.

Migrations
verkets general
direktör Anders
Danielsson höll
ett av Rakel
konferensens
två huvud
anföranden.

HILDARY: POPULÄRA 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. Under 2016 har ett stort antal kvinnliga jurister deltagit i Hildarysammankomsterna.
Hildarysammankomster har under året anordnats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och
Jönköping. Bland talarna under 2016 kan nämnas, professorn och överläkaren Agnes Wold,
Malmö högskolas rektor Kerstin Tham och Göteborgs-Postens ledarskribent Alice Teodorescu.

RAKEL
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga
konferens med syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att bli
chefer. Den 21 april hölls den tionde Rakelkonferensen på Grand Hôtel i Stockholm. Migrations-
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verkets generaldirektör Anders Danielsson, som
höll ett av dagens två huvudanföranden, delade
med sig av sina erfarenheter från det dramatiska
året 2015, ett år då rekordmånga människor sökte sig till Sverige undan krig och fattigdom.
På eftermiddagen hölls tre parallella seminarier. Anna Skarhed, justitiekansler, och Emilia
Lundberg, rådman vid Attunda tingsrätt, diskuterade varför man hamnar där man hamnar i yrkeslivet, är det ett medvetet val eller ett bananskal?
Louise Westerberg och Louise Ankarcrona,
som tillsammans leder Stiftelsen Viktor Rydbergs
skolor, berättade om kraften och glädjen som det
delade ledarskapet för med sig.
På det tredje seminariet berättade advokat Lisa
Göransson om vägen fram till delägarskapet på
en »Magic Circle«-byrå i London och hur det är
att arbeta i en internationell affärsjuridisk miljö.
På dagens andra huvudseminarium talade Azita Shariati, vd för Sodexo i Sverige, om betydelsen av jämställdhet och mångfald för att företag
ska klara sig i en allt tuffare konkurrens i en allt
mer globaliserad värld.
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HILDA

På Rakelkonfe
rensen 2016 dis
kuterade Anna
Skarhed och
Emilia Lund
berg varför man
hamnar där man
hamnar i yrkes
livet.

Hildas
välbesökta
hemsida
– Ragna.

RUBEN: MENTORSKAP I GRUPP MÖJLIGHET FÖR DIALOG KRING LEDARSKAP
Under 2016 inleddes sjätte omgången av Ruben –
mentorskap i grupp. Projektet består av två mentorgrupper i Stockholm. I varje grupp fungerar en
Rubenman och en Hilda, en vardera från rättsväsendet/förvaltningen och från advokatbyrå, som
mentorer åt åtta kvinnliga adepter med varierande verksamhetsbakgrund.
Projektet inleddes med möte i Stockholm under
hösten 2016 där mentorprojektet presenterades
och samtliga deltagande mentorer och adepter
fick tillfälle att träffas och lära känna varandra.
Därefter har deltagarna i de olika grupperna träffats på egen hand för att gemensamt diskutera
angelägna ämnen samt utbyta erfarenheter och
tankar under ledning av mentorerna. Projektet
avslutas med möte i Stockholm i maj 2017.
Utvärderingen av tidigare omgångar liksom
diskussion inom nätverket Hilda och Ruben visar att det finns ett behov av mentorverksamhet
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och att resultaten av projektet är goda. Både Sofia och Ruben bidrar till såväl reflektion och erfarenhetsutbyte som värdefull insikt och inspiration hos både adepter och mentorer.

RAGNA: HILDAS VÄLBESÖKTA HEMSIDA
Sedan 2008 finns all information om Hilda och
Hildas olika projekt samlade på Hildas välbesökta hemsida, Ragna. Här finns, förutom bakgrund, information om nätverket Hilda och de
olika projekten, kalendarium och presentationer
av Hildas medlemmar, också »Nyfiken på Hilda« – 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 advokatkåren som ingår i Ruben och som vill stödja unga
kvinnliga jurister att bli chefer eller delägare.
Via webbplatsen kan intresserade anmäla intresse för Hildas olika projekt, däribland Hildary och mentorprojektet Ruben – mentorskap i
grupp. n
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HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Stort intresse för
U

nder 2016 arrangerade Hildary och Advokat i framtiden flera uppskattade lunch
seminarier. Advokat i framtiden är ett forum för biträdande jurister och yngre advokater.
Målet med projektet är att skapa möjligheter
för dem att på olika sätt stärka sitt engagemang
och därmed sitt inflytande i Advokatsamfundet.
Chefsjuristen Maria Billing är ansvarig för Advokat i framtiden.

TALARTEKNIK MED PRAKTISKA ÖVNINGAR

Per Furumo, konsult inom muntlig framställning, stod för lunchföreläsningen i Stockholm den 27
januari. Han gick igenom grunderna i hur den professionelle talaren
framträder och talar så att mottagaren vill lyssna, utifrån grundläggande faktorer
som tempo, röstläge, styrka, betoning, pausering
och kroppsspråk.
Per Furumo visade effektivt med hjälp av konkreta, praktiska övningar hur man snabbt etablerar kontakt med ett auditorium, gör rätt intryck
på en grupp åhörare och skapar förtroende.

PERCY BARNEVIK FÖRELÄSTE OM
LEDARSKAP OCH BISTÅND

HÖGSKOLESTUDIER I TANZANIA
MED HJÄLP AV CROWDFUNDING
Malin Cronqvist berättade om välgörenhetsorganisationen »Help to help« under lunchseminariet
i mars. Parallellt med studierna på KTH grundande hon organisationen Help to Help 2010. Med
hjälp av crowdfunding samlar organisationen in
pengar till skolavgifter och annan verksamhet
som ska hjälpa tanzaniska ungdomar in på arbetsmarknaden efter avslutade studier. I dag får
68 studenter stipendier som täcker skolavgiften
via organisationen.
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Näringslivsprofilen Percy Barnevik, som i dag
har ett stort engagemang i välgörenhetsorganisationen Hand in
Hand, föreläste i april
om ledarskap och bistånd. Percy Barnevik
berättade att han har en
stor tilltro till individens
inneboende styrka. För
att stimulera till initiativ och risktagande betonade han vikten av att
misstag accepteras i en organisations miljö.
De senaste 15 åren har Percy Barnevik ägnat
huvuddelen av sin tid till kampen mot fattigdomen, särskilt uppbyggnaden av välgörenhetsorganisationen Hand in Hand. Organisationen har
stöttat och utbildat över en miljon fattiga kvinnor
till entreprenörer.
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HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

föreläsningar
ADVOKATEN SOM TOG STEGET
TILL JUSTITIERÅD
Mahmut Baran, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen med ett
förflutet inom advokatvärlden, har
aldrig planerat sin karriär eller aktivt självmant sökt ett jobb. Hans
karriär bygger helt på tillfälligheter
och hårt arbete, berättade han under sin föreläsning på Advokatsamfundet i maj.
Som 19-åring flydde Mahmut Baran från byn
Kuşça i Turkiet, där alla talar kurdiska, till Sverige. Med sig hade han en gymnasieutbildning. Kunskaperna i engelska var begränsade och svenska
behärskade han till en början inte alls. Han insåg
snabbt att han var handikappad utan kunskaper i
svenska och satsade på att lära sig språket. Goda
kunskaper i svenska har varit nyckeln till hans
karriär.

ATTITYDFÖRÄNDRINGAR SKA LEDA
TILL BÄTTRE ARBETSMILJÖ
Under höstens första lunchföreläsning hos Advokatsamfundet i september berättade juriststudenten Isabel Cantos om hur hon parallellt med studierna har varit med och grundat det kvinnliga
karriärnätverket Women’s Career Network. Idén
föddes när hon och sju andra studenter i början
av 2015 samtalade i ett kafferum vid Stockholms
universitet. I dag har nätverket fler än 500 medlemmar. Women’s Career Network är en ideell
verksamhet, men hoppas inom en snar framtid
med hjälp av samarbetspartners kunna växa och
bedriva verksamhet på ännu fler orter runtom i
Sverige och även på andra platser i världen.
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»DEN GODA JOURNALISTIKEN
PÅMINNER OM ADVOKATENS ROLL«
I november, berättade Oisín
Cantwell, kolumnist och journalist på Aftonbladet, om sitt arbete.
Cantwell, som fick Advokatsamfundets journalistpris 2014, menade att han tycker att det finns vissa likheter mellan hans skrå och advokaternas.
– Den goda journalistiken påminner om advokatens roll. Vi står båda på människans sida och
båda har i uppdrag att granska makten och hålla
ögonen på staten.
Han gav även personliga reflektioner om medielandskapet och talade om ett antal uppmärksammande våldtäktsmål där han ansåg att flera medier underblåst det samhälleliga drev som följde. n
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BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

GuidinG PrinciPles
on Business
and Human riGHts

Implementing
the United Nations
“Protect, Respect and
Remedy” Framework

Advokatsam
fundets nya
riktlinjer ut
arbetades mot
bakgrund av
den skyldighet
för advokat
byråer att värna
mänskliga rättig
heter som följer
av FN:s vägle
dande principer
om företagande
och mänskliga
rättigheter.
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BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

Advokater fick
vägledning om
företagande och
mänskliga rättigheter
A

dvokatsamfundets styrelse lade under
2016 till en ny bestämmelse om upprätthållande av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de vägledande reglerna om
god advokatsed.
Den nya bestämmelsen innebär att en advokat
inte får ge råd som har till syfte att motverka eller
kringgå de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. Den stadgar också att en advokat i sin verksamhet bör verka för att upprätthålla mänskliga rättigheter.
Bestämmelsen (VRGA 2.9) gäller från och med
den 15 juni 2016 och lyder:
En advokat får inte lämna råd i syfte att mot
verka eller kringgå sådana mänskliga rättighe
ter och grundläggande friheter som omfattas av
1950 års europeiska konvention om skydd för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande frihe
terna (med tilläggsprotokoll). En advokat bör i
sin verksamhet även i övrigt verka för upprätthål
landet av mänskliga fri- och rättigheter.

I

cirkuläret om den nya bestämmelsen skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg:
»Frågor om mänskliga rättigheter i företags-
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verksamhet för med sig många intressanta och
angelägna uppgifter och en delvis ny roll för
advokatbyråerna. Genom att beakta mänskli
ga rättigheter och väga in dessa inför olika beslut, kan både advokatbyråer och klientföretag
minska sina affärsmässiga risker och öka förutsättningarna för långsiktig lönsamhet. Även Sveriges advokatsamfund har en viktig roll för att
i advokatverksamhet främja mänskliga rättigheter.«

A

dvokatsamfundets styrelse utarbetade
också riktlinjer för hur frågor om företagande och mänskliga rättigheter ska bli
en naturlig del i svensk advokatverksamhet. Den
9 juni antog styrelsen promemorian Företagande
och mänskliga rättigheter (Business and Human
Rights).
Advokatsamfundets nya riktlinjer utarbetades
mot bakgrund av den skyldighet för advokatbyråer att värna mänskliga rättigheter som följer av
FN:s vägledande principer om företagande och
mänskliga rättigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) och International Bar Associations (IBA) rekommendationer
om frågorna. n
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PROAKTIV TILLSYN

En effektiv tillsyn av
A

dvokatsamfundet utförde redan under
2009–2010 en proaktiv tillsynsgranskning över de 35 största advokatbyråer
som omfattades av penningtvättslagstiftningen
för att kontrollera att de förpliktelser som följde
av lagen efterlevdes av byråerna (se promemorian Proaktiv tillsyn över advokater – en fråga om
kvalitet och förtroende, liksom oberoende och
självreglering).
Advokatsamfundet har nu även enligt styrelsens beslut (cirkulär nr 28/2015) sedan början av
2016 påbörjat ett mer systematiserat tillsynsarbete över advokater och advokatbyråer. Till underlag för tillsynsarbetet har en granskningsrapport
tagits fram, som innehåller frågor utifrån de regler för advokatverksamhet som samtliga advokater är skyldiga att följa. Frågorna har kategoriserats under följande områden:
l Allmän organisation av advokatbyrån
l Informationssäkerhet
l Klientmedel m.m.
l Ansvarsförsäkringar
l Intressekonflikter
l Obligatorisk fortbildning
l Särskilda frågor om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism
l Insiderinformation
l Uppgifter om advokattjänster
l EU-advokater
l Övrigt

G

ranskningen har under året genomförts i
omgångar, där 25 slumpmässigt utvalda
advokatbyråer med minst tio anställda jurister i varje omgång har ombetts besvara de frågor som ställs i granskningsrapporten. Svaren har
därefter sammanställts och analyserats. I de fall
där det bedömts finnas behov av kompletterande
uppgifter, eller där brister har ansetts föreligga,
har en dialog inletts med dessa byråer för att på
bästa sätt åtgärda förhållandena.
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Under 2016 har uppgifter inhämtats i fyra
granskningsomgångar. Totalt kommer därmed
100 byråer hittills att ha granskats, vilket motsvarar sammanlagt 3 788 jurister, varav 2 510 advokater och 1 278 biträdande jurister.
Det har under granskningen i vissa fall framkommit stora skillnader mellan byråerna i fråga
om de svarsunderlag som lämnats. Resultatet av
granskningen har dock överlag varit positivt och
det kan konstateras att byråerna till övervägande
del på ett fullgott sätt efterlever den lagstiftning
och de krav som berör och uppställs på verksamheten, liksom det advokatetiska regelverket.
Det område där flest brister uppdagats är särskilt uppfyllandet av de krav som lagstiftningen
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advokatbyråer

Advokat
samfundet har
enligt styrelsens
beslut påbör
jat ett mer
systematiserat
tillsynsarbete
över advokater
och advokat
byråer sedan
början av 2016.

uppställer på vissa advokater för motverkande av
penningtvätt och finansiering av terrorism. Det
kan konstateras att ett antal av de mindre och
mellanstora byråerna som uppgett sig omfattas
av penningtvättslagstiftningen ändå har haft vissa bristande kunskaper om de krav som uppställs
enligt lagstiftningen. Vissa brister har även kunnat konstateras exempelvis i fråga om intressekonflikter, informationssäkerhet, uppgifter angående tillhandahållna tjänster och organisationen
av advokatverksamheten.
Tillsynen har emellertid gett god och avsedd effekt, eftersom byråerna efter dialog med Advokatsamfundets kansli har åtgärdat konstaterade
brister, kompletterat sin administration eller in-
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fört nya rutiner som uppfyller de krav som ställs
enligt lagstiftning och advokatetiska regler.
Den positiva dialog som under året förts mellan advokatbyråerna och kansliet har inneburit
att syftet med tillsynen har kunnat uppnås, det
vill säga att säkerställa regelefterlevnad avseende såväl lag som advokatetiska regler, bidra till
att upprätthålla en hög kompetensnivå på landets advokatbyråer, stärka legitimiteten i Advokatsamfundets tillsyn samt att öka möjligheterna
att stödja advokatbyråerna och de enskilda ledamöterna i deras verksamhet.
Tillsynsarbetet kommer att fortsätta under
2017 och kommer då i stor utsträckning att omfatta byråer med färre än tio jurister. n
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DISCIPLINNÄMNDEN

Tillfällighet att många
D

isciplinnämnden har under året uteslutit sex advokater, vilket är exceptionellt
många jämfört med tidigare år. Under den
tid jag kan överblicka har nämnden i snitt uteslutit någonstans kring en advokat om året; vissa år
ingen och något år kan det ha blivit två. Vad är
det då som hänt, har nämnden blivit strängare eller har den etiska standarden i kåren försämrats?
Ingetdera, enligt min uppfattning, utan det är nog
en tillfällighet att dessa ärenden kommit
att avgöras samma år. De rör helt olika åsidosättanden av god advokatsed, förutom att det i två av dem
även förekom allvarliga brister i
skötseln av advokatbyråns bokföring och ekonomi.
Att döma av statistiken är tillståndet i kåren mycket gott vad
gäller advokatetiken. Antalet anmälningar till disciplinnämnden
fortsätter att minska, detta år med
så mycket som 18 procent
jämfört med 2015. Men
å andra sidan hänsköts fler ärenden
från huvudstyrelsen
till nämnden än
föregående år, 63
stycken jämfört
med 37 ärenden
under
2015.
Att
ärendena från huvudstyrelsen
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ökar är en följd av att samfundets proaktiva tillsyn skärpts.
I några fall under senare år har advokater argumenterat i disciplinärendet att det ifrågasatta agerandet inte utgör advokatverksamhet och
därför inte kan prövas av disciplinnämnden. Den
invändningen var också uppe till bedömning i
ett av uteslutningsärendena. Frågan kan därför
förtjäna att belysas lite noggrannare. I uteslut
ningsärendet var advokaten genom lagakraftvunnen dom dömd till villkorlig
dom och samhällstjänst för bland annat anstiftan till misshandel. Vid tillfället då anstiftansbrottet begicks
var advokaten förordnad som offentlig försvarare för den som utförde misshandeln. Advokatens
huvudsakliga argument för att agerandet inte utgjort advokatverksamhet var att anstiftansbrottet begicks
då advokaten kontaktade klienten en
lördagskväll i ett privat sammanhang. Med hänvisning till att
advokatens försvararuppdrag
pågick vid tidpunkten för anstiftan, konstaterade nämnden att advokaten fick anses
ha handlat inom ramen för
advokatverksamheten. Advokaten överklagade disciplinnämndens beslut till Högsta
domstolen där nämndens beslut fastställdes.
Enligt 8 kap. 4 § rättegångs-
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advokater uteslöts
balken ska en advokat iaktta god advokatsed »i
sin verksamhet«. Samma uttryckssätt – i sin verksamhet – används i 8 kap. 7 § rättegångsbalken,
där påföljderna för åsidosättande av plikterna
som advokat regleras. Undantaget är oredlighet,
här krävs inte att sådan skett i advokatverksamheten för att omfattas av Advokatsamfundets tillsyn. Tillsynen omfattar
således som huvudregel
endast vad advokaten
företar sig i sin verksamhet och inte det som sker
utanför verksamheten.
Följdfrågan blir förstås
hur den gränsen ska
dras. Här finns flera avgöranden från disciplinnämnden och nu även
från Högsta domstolen.
Ger advokaten ett juridiskt råd eller skriver ett
testamente till en granne
hemma vid köksbordet, så är detta advokatverksamhet. Att advokaten inte tar betalt för sitt arbete har ingen betydelse vid bedömningen av om
agerandet ska anses utgöra advokatverksamhet.
Och biträder advokaten utan ersättning till exempel en förening, där advokaten är medlem, med
juridiska råd är detta advokatverksamhet. Det utgör inget försvar att ärendet inte registrerats i byråns klientregister, tvärtom är det ett åsidosättande i sig att inte registrera ärendet så att det kan
upptäckas av kollegerna vid en konfliktkontroll.
En advokat som vid en privat tillställning avslö-

jar hemligheter om sina klienter bryter mot sekretessen trots att det inte skedde under arbetstid
eller på kontoret. Sammanfattningsvis kan sägas
att sådana handlingar som typiskt sett faller inom
advokaters verksamhetsområde anses vara advokatverksamhet oavsett om de utförs under arbetstid, på fritiden, på kontoret, hemifrån eller utan
debitering.
Nu talar dock allt för
att området för Advokatsamfundets
tillsyn
kan komma att utvidgas något. Samfundets
uppfattning har varit att
tillsynen, liksom i flera
andra länder omkring
oss, även bör omfatta
fall då en advokat gjort
sig skyldig till allvarlig brottslighet utanför
sin advokatverksamhet.
Samfundet hemställde
därför om en sådan lagändring för några år sedan. Detta har under 2016 lett till förslaget i en
departementspromemoria (Ds 2016:39) att advokat, som genom att begå brott utanför sin advokatverksamhet visat sig uppenbart olämplig, ska
kunna uteslutas ur Advokatsamfundet. Det är
alltså inte fråga om att en sådan advokat ska kunna tilldelas någon annan påföljd än uteslutning.
Ikraftträdande föreslås till den 1 januari 2018.

»ATT DÖMA AV STATISTIKEN ÄR
TILLSTÅNDET I KÅREN MYCKET GOTT
VAD GÄLLER ADVOKATETIKEN. ANTALET ANMÄLNINGAR TILL DISCIPLIN
NÄMNDEN FORTSÄTTER ATT MINSKA,
DETTA ÅR MED SÅ MYCKET SOM
18 PROCENT JÄMFÖRT MED 2015.«
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lena frånstedt lofalk

Ordförande i disciplinnämnden
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DISCIPLINNÄMNDEN

DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2016

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

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

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

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

Helene Ek-Sederholm
Ledamot. F. 1955. Advokat 1994. Advokatfirman Sederholm AB, Helsingborg

Barbro Holmberg
Offentlig representant. F. 1952. Stockholm

KORT OM DISCIPLINNÄMNDEN
Alla advokater ska i sin verksamhet iaktta god advokatsed.
Vad som är god advokatsed
avgörs av Advokatsamfundets
disciplinnämnd och av dess styrelse. Utifrån disciplinnämndens
beslut har vägledande regler
om god advokatsed utvecklats. I
reglerna behandlas bland annat
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vilka skyldigheter och rättigheter 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 nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd.
Påföljderna är erinran, varning

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

tanter). Nämnden är indelad i
tre prövningsavdelningar. Justitiekanslern, som utövar tillsyn
över Advokatsamfundet, kan i
vissa fall begära om- eller överprövning av beslut av nämnden.
En advokat som har uteslutits
ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta domstolen.
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Charlotta Falkman
Ledamot. F. 1969. Advokat 2000. Gernandt
& Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm

Staffan Bergqvist
Ledamot. F. 1965. Advokat 1997. Advokatgruppen i Stockholm AB

Magnus Wallander
Ledamot. F. 1952. Advokat 1982. Magnus
Wallander Advokat AB

Per Westerberg
Offentlig representant. F. 1951. Nyköping

Lotty Nordling
Offentlig representant. F. 1945. Stockholm

Sofia Rahm*
F. 1973. Disciplinnämndens sekreterare

* Även Sonja Rodhe, f. 1986, har tjänstgjort som disciplinnämndens sekreterare.

SKÄRPT PROAKTIV TILLSYN
Som ett led i Advokatsamfundets skärpta proaktiva tillsyn
över hur advokaterna sköter sin
verksamhet tog Advokatsamfundets styrelse upp 63 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2016.
Det är 70 procent fler ärenden
än 2015. Antalet disciplinanmäl-

ningar mot advokater fortsatte
att minska under 2016.
Sex advokater uteslöts ur
Advokatsamfundet, bland annat
till följd av intensivare proaktiv
tillsyn.
Totalt 599 ärenden behandlades inom disciplinnämnden
under 2016.
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Disciplinnämnden tog
emot 439 anmälningar mot
advokater under året. Det är
99 färre än under 2015 och
motsvarar en minskning med
18 procent.
År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden.
Det innebär att antalet an-

mälningar sedan dess har
minskat med 28 procent,
trots att advokaterna har blivit
65 procent fler – från 3 535
advokater 2000 till 5 838
advokater 2016.
Generalsekreteraren deltar
regelbundet vid disciplin
nämndens möten.
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UTÖKAD TILLSYN

Bra att advokater ska
på grund av brott
E
Maria Billing,
chefsjurist
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tt förslag som har efterfrågats av Advokatsamfundet sedan år 2011 har nu äntligen remitterats från Justitiedepartementet.
Advokater som begår brott utanför advokatverksamheten kan enligt gällande rätt inte uteslutas ur Advokatsamfundet. Undantaget är om det
rör oredlighet.
En rättsstat har behov av en stark och oberoende advokatkår med hög integritet. Advokater ingår i gruppen reglerade yrken och titeln advokat
är skyddad i lag. Av lag framgår också de krav
som uppställs för att kunna antas till ledamot, hur
tillsynen över advokatväsendet är anordnad med
mera. Allt detta har till syfte att garantera hög etik
och professionalism inom advokatkåren. Advokaten är därför ett särskilt kvalificerat ombud, som
dessutom av lagstiftaren har tillerkänts särskilda privilegier avseende oberoende, tystnadsplikt
m.m. Detta innebär att advokaten innehar en särställning i rättssamhället och det är därför av vikt
att advokatkåren åtnjuter allmänhetens förtroende. Förtroendet för rättsskipningen kräver bland
annat att advokater uppträder sakligt och korrekt, så att tilltron till advokaternas oberoende
och trovärdighet inte kan ifrågasättas. Detta gäller naturligtvis främst i verksamheten som advokat, men torde i vissa fall också kunna innefatta
advokatens uppträdande som privatperson.

Något egentligt behov av en utvidgad möjlighet att ingripa mot advokaters privata angelägenheter har i och för sig inte kunnat konstateras.
Trots att något egentligt behov således inte kan
anses föreligga, framstår det ändå som rimligt att
överväga frågan om en möjlighet till disciplinärt
ingripande mot advokats privata angelägenheter
bör införas för framtiden. Detta för att värna advokaternas ställning i rättssamhället. Förtroendet
för advokatyrket måste värnas och nuvarande
ordning får inte riskera att negativt påverka allmänhetens förtroende för kåren.

V

id en jämförelse avseende möjligheterna att ingripa disciplinärt mot advokaters
agerande utanför advokatverksamheten i
andra europeiska länder, kan det dessutom konstateras att en sådan möjlighet finns i de flesta
länder när det gäller brottsliga handlingar. När
det gäller möjligheten att ingripa även mot andra
handlingar, som exempelvis kan skada förtroendet för advokatkåren, är möjligheten att ingripa
dock inte lika vanligt förekommande. Även vid
en jämförelse med andra aktörer inom rättsväsendet, kan konstateras att möjligheter att ingripa på olika sätt mot brott utan samband med yrkesverksamheten föreligger, såväl för poliser som
för åklagare och domare.
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kunna uteslutas
utanför verksamheten
Dessa argument utgjorde grunden för att styrelsen fann att en möjlighet till ingripande mot
advokaters agerande utanför advokatverksamheten, som avser annat än oredlighet, borde införas.
I en skrivelse till Justitiedepartementet begärde Advokatsamfundet att en möjlighet till disciplinärt ingripande skulle införas om en advokat, utan samband med verksamheten, gjorde sig
skyldig till allvarlig brottslighet. Detsamma skulle gälla om advokaten gjorde sig skyldig till upprepad brottslighet och synnerliga skäl föreligger.
Påföljden skulle i båda fallen vara uteslutning (se
cirkulär nr 3/2011).

I

en departementspromemoria föreslår nu Justitiedepartementet att möjligheterna att utesluta
en advokat ur Advokatsamfundet ska utvidgas
till att kunna ske också när en advokat utanför
verksamheten har visat sig uppenbart olämplig att
vara advokat genom att begå brott (Ds 2016:39).
Enligt promemorian är det en brist att det
inte finns något utrymme att reagera disciplinärt
mot advokater, som begår brott utanför sin verksamhet. Syftet med förslaget är att bättre säkerställa att advokater uppfyller kravet på lämplighet
och att enskilda kan få rättslig hjälp, som uppfyller högt ställda professionella och etiska krav.
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Samtliga relevanta omständigheter ska beaktas
vid bedömningen av om advokaten är uppenbart
olämplig för yrket. Särskilt ska beaktas vilket
slags brott det är fråga om, gärningens straffvärde, försvårande och förmildrande omständigheter
samt påföljden. Att advokaten tidigare har gjort
sig skyldig till brott bör också vägas in vid bedömningen. Det kan exempelvis finnas anledning
att se mindre allvarligt på en handling, som framstår som en engångshändelse och som förorsakats
av ett tillfälligt sjukdomstillstånd.
Förslaget innehåller inte någon uppräkning av
vilka brott som kan leda till uteslutning. Det ska
i stället göras en bedömning i varje enskilt fall av
om brottet är av sådan karaktär att advokaten
kan anses uppenbart olämplig att vara advokat.

E

nligt Advokatsamfundet är förslaget välkommet. Den nuvarande ordningen är inte godtagbar, även om den i praktiken inte har utgjort ett problem mer än i något enstaka fall. Det
är dock svårt att från principiella utgångspunkter förklara varför en advokat ska kunna kvarstå som ledamot i Advokatsamfundet efter att ha
begått ett allvarligt brott utan samband med sin
verksamhet.
maria billing

Chefsjurist
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KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Första året med
Advokatsamfundets
I
Göran Nilsson,
ordförande
Advokat
samfundets
konsument
tvistnämnd
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januari 2016 inrättades Advokatsamfundets
konsumenttvistnämnd, KTN. Ansökningsavgiften för att få sin sak prövad i KTN är 100 kronor och nämndens beslut ska enligt huvudregeln
meddelas inom 90 dagar från det att ärendet är
färdigt för beslut. Sålunda har det genom KTN
skapats ett alternativt tvistlösningsorgan som är
billigt för konsumenten och effektivt. Någon uppskattning av hur många ärenden nämnden skulle kunna komma att handlägga om året har inte
låtit sig göras. Tvistemål angående advokattjänster är nämligen sällan förekommande vid domstolarna och det har då regelmässigt handlat om
en advokat som ansökt om stämning när en klient inte erlagt betalning. Det är nu klienten/konsumenten som vid missbelåtenhet med en advokattjänst på ett smidigt sätt kan ta initiativ till att
få krav rörande en advokattjänst prövat. Missbelåtenheten synes dock vara högst begränsad och
antalet inkomna ärenden under det gångna året
uppgår därför endast till 41 stycken. Slutligt beslut har meddelats i 24 ärenden och sammanlagt
sju ansökningar har avvisats eller avskrivits. I tio
ärenden har konsumenten fått helt eller delvis bifall till sitt yrkande och i sju ärenden har konsumentens yrkande avslagits. Enligt de riktlinjer
som nämnden har att hålla sig till enligt 61 §
i Advokatsamfundets stadgar gäller bland annat
att nämnden inte prövar ett ärende om konsumenten inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten, om ärendet är komplicerat, och om värdet av det som yrkas överstiger
200 000 kronor. Det är en något besvärlig uppgift
att avgöra om en klient försökt uppnå en samförståndslösning, men ofta finns vägledning att
få i korrespondens mellan advokaten och klien-

ten. En advokat gjorde i ett ärende gällande att
klienten inte hade försökt att uppnå en samförståndslösning genom att inte föreslå en avbetalningsplan. Nämnden var av motsatt uppfattning
och menade att klienten hade försökt uppnå en
samförståndslösning, eftersom advokaten endast
bemött klientens synpunkter med att be klienten
föreslå en avbetalningsplan.

E

tt par ärenden har varit komplicerade och
aktualiserat skadeståndskrav som inte varit lämpliga för prövning i nämnden. I dessa
typer av ärenden kan muntlig bevisning anses

vara påkallat för att få en rättssäker bedömning. Det är dock inget som hindrar att nämnden prövar skadeståndskrav, men de får då vara
av enkel beskaffenhet och konsumenten ska även
beträffande ett sådant krav först ha försökt uppnå en samförståndslösning. Inget hindrar heller att en del av en kostnadsräkning blir föremål
för prövning, vilket hänt i ett fall då konsumenten beträffande ett arvode på ett betydande belopp begränsade prövningen till att avse ett anspråk strax under 200 000 kronor. Nämnden har
också haft att pröva om det arbete som utförts
åt en klient har varit en konsumenttjänst eller arbete som utförts åt en näringsidkare. I ett
fall har det varit fråga om en kostnadsräkning
som innefattade arbete utfört åt en privatperson både som näringsidkare och som konsument.
Nämnden fann att den övervägande delen av det
utförda arbetet rörde konsumenttjänst, i huvudsak familjerättsligt relaterat arbete, och prövade därför yrkandet i dess helhet. I ett fall fanns
det inte i sig skäl till ifrågasättande av den tid
som advokaten lagt ned på uppdraget, men
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konsumenttvistnämnd
ring kunde tas i anfrågan infann sig
språk.
om det yrkade arvodet ändå kunde anammanlagt har
ses skäligt. Advokaåtta sammanträten hade arbetat efter
den hållits. Ärenen mycket krävande
dena har inför samklients instruktioner
manträdena varit väl
och drivit ärendet på
förberedda med utdet sätt som klienten
förligt
motiverade
önskat. Nämnden anförslag till beslut; inte
såg att omständighetsällan med alternatierna var sådana att
va utgångar. Samtliga
advokaten haft att exbeslut har varit enhältra tydligt påpeka att
liga och kunnat fattas
klientens agerande var
inom föreskriven tid.
kostnadsdrivande och
Att nämnden med
till mindre nytta för
beaktande av det stosaken. I och med att
ra 
antalet kostnadsdet inte var gjort fann
ÅRET I SIFFROR
räkningar
som ställs
nämnden att advoKonsumenttvistnämnden har under 2016 mottagit 41
ut under ett år endast
katen inte visat att
krav. Slutligt beslut har meddelats i 24 ärenden, varav
fått in ett mindre andet yrkade arvodet
17 ärenden har prövats i sak och 7 ärenden har avvisats
eller avskrivits. Samtliga ärenden som har prövats i sak
tal ärenden är glädvar skäligt. Det är
har avsett begäran om nedsättning av arvode. I 10 fall har
jande och får tas till
advokaten som har att
konsumentens begäran om nedsättning bifallits eller delvis
intäkt för att begärda
visa att omständigbifallits och i 7 fall har konsumentens begäran avslagits.
arvoden i stort är rimheterna sammantagna
Konsumenttvistnämnden har haft åtta sammanträden unliga och att klienterna
är sådana att det beder 2016. Samtliga av nämndens beslut har varit enhälliga
och har fattats inom föreskriven tid.
är nöjda med utfört
gärda arvodet är
arbete. Det är ockskäligt. I de fall där
så glädjande att nämnden inte använts som ett
advokatens svaromål har varit väl knapphänallmänt missnöjesforum, utan att det varit fråga
digt har nämnden inte funnit visat att arvodet vaom sakligt motiverade ifrågasättanden, som dock
rit skäligt. När klienten påstått att fast pris har
inte alltid godtagits.
avtalats är det dock klienten som har bevisbördan för en sådan överenskommelse. I ett fall har
göran nilsson
klienten ansetts ha bevisbördan för att uppdraget
Ordförande Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
var villkorat av att klientens rättsskyddsförsäk-
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UTBILDNING

Rekord för
utbildningsverksamheten
ÅRET I SAMMANFATTNING

Jonas Olbe,
utbildningschef

Advokatsamfundets utbildningsverksamhet ökade i omfattning för tredje året i rad och trenden
förstärktes under 2016, som blev ett rekordår vad
gäller såväl antal deltagare som utbildningstillfällen. Antalet deltagare på Advokatsamfundets
samtliga utbildningar ökade från 3 815 till 4 228
(+10,8 procent) vilket var nytt rekord. Det kan
jämföras med det näst högsta antalet som var
cirka 4 000 deltagare år 2011, vilket då berodde
på en kraftig ökning av advokatkurser och examenstillfällen till följd av det nya treårskravet.
Advokatsamfundets utbildningsverksamhet utgörs av förberedande kurser för advokatexamen
(delkurserna 1–3), examinationer avseende dels
advokatetik, dels – från 2016 – konstitutionell
rätt, fortbildning inklusive konferenser och kostnadsfria kurser. Det totala antalet utbildningstillfällen inom alla nämnda kategorier ökade från
117 år 2015 till 136 (+16,2 procent). Ökningen
beror dels på den nya examinationen i konstitu-

tionell rätt (se nedan), dels på ett utökat utbud
inom fortbildningen.
Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs
1–3) ökade något, från 1 235 till 1 288, och antalet examinander på den muntliga advokatexamen avseende de advokatetiska reglerna ökade
från 347 till 367 personer. Antalet examinander
på den nya examen i konstitutionell rätt var under året 406 personer.
Antalet deltagare på Advokatsamfundets fortbildningar – kommersiella kurser, konferenser
och kostnadsfria kurser – minskade något: 2 167
personer deltog i dessa utbildningar jämfört med
2 230 deltagare under 2015.
Årets största arrangemang var, liksom under
flera tidigare år, konferensen Advokatdagarna
som genomfördes för sjätte gången och samlade
omkring 700 deltagare och 61 föreläsare. Under
de två dagarna på Grand Hôtel i Stockholm ordnades 40 föreläsningar och en stor bankett i Vinterträdgården.

NY EXAMEN I KONSTITUTIONELL RÄTT
Antal deltagare på Advokatsamfundets
alla utbildningstillfällen 2012–2016
4 300
4 200
4 100
4 000
3 900
3 800
3 700
3 600
3 500
3 400
3 300
3 200
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En skriftlig examen i konstitutionell rätt infördes
som en obligatorisk del av advokatexamen. Kursavsnittet om konstitutionell rätt ingår sedan flera
år i delkurs 3 på den förberedande advokatutbildningen. Kursavsnittet, och den nya examinationen, syftar till att höja medvetenheten om konstitutionella frågor som har betydelse för advokaten
och advokatens roll i rättssamhället. Eleverna får
en inblick i hur advokaten kan använda den konstitutionella rätten som ett processverktyg genom att exempelvis åberopa tillämpliga regler i
regeringsformen, eller att kontrollera lagligheten
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Den sjätte
upplagan av
Advokatdagarna
genomfördes
27–28 okto
ber pa Grand
Hôtel i Stock
holm. Konferen
sen var återigen
fullbokad med
omkring 700
deltagare och 61
föreläsare.

i myndighetsbeslut. Avsikten är att den nya examinationen – i likhet med den muntliga examen
om det advokatetiska regelverket (som infördes
2004) – ytterligare ska höja legitimiteten i advokattiteln.
För att bli godkänd på advokatexamen, och
därmed kunna söka inträde i Advokatsamfundet,
krävs godkänt resultat på såväl examinationen i
konstitutionell rätt som på den muntliga examinationen om de advokatetiska reglerna. För båda
dessa gäller att den som underkänns vid första
tillfället har rätt att genomgå förnyad examination två gånger. Därefter måste examinanden gå
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om delkurs 3 (för examen i konstitutionell rätt)
respektive delkurserna 1–3 (för examen i advokatetik) innan nytt examenstillfälle kan komma
i fråga.
Lärare på kursavsnittet om konstitutionell
rätt, tillika examinatorer på den nya examinationen, är f.d. presidenten i Svea hovrätt, Johan
Hirschfeldt; presidenten i Kammarrätten i Stockholm, Thomas Rolén; justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen, Thomas Bull; professorn
i folkrätt, Iain Cameron; professorn i offentlig
rätt, Karin Åhman samt advokaterna Percy Bratt,
Jan-Mikael Bexhed och Gunnar Strömmer.
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Årets två huvud
talare var f.d.
chefs-JO Eli
sabet Fura och
ordföranden i
Högsta domsto
len, Stefan Lind
skog. Mottagare
av Advokatsam
fundets pris för
framstående in
satser inom ad
vokatyrket var
Lena Frånstedt
Lofalk. Delta
garna fick även
lyssna på journa
listen Per Brinke
mos föreläsning
om klansamhäl
lets möte med
rättsstaten.

ADVOKATDAGARNA
Den sjätte upplagan av Advokatdagarna genomfördes 27–28 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Konferensen var återigen fullbokad med
omkring 700 deltagare och 61 föreläsare. Utvärderingen från deltagarna förbättrades något från
en redan hög nivå och helhetsbetyget blev 5,3 på
en 6-gradig skala. Av utvärderingarna framgår att
deltagarna också värdesätter umgänget och diskussionerna med kolleger från hela landet. Konferensprogrammet innehöll som tidigare 40 seminarier och gemensamma föreläsningar i sex
parallella seminariespår (Process & Skiljedom,
Affärsjuridik, Brottmål, Offentlig rätt, Advokatverksamhet och Humanjuridik). Även banketten
i Vinterträdgården var fullbokad med 560 gäster.
Artisten Orup gjorde ett mycket uppskattat framträdande på banketten.
Årets mottagare av Advokatsamfundets pris
för framstående insatser inom juridiken var Lena
Frånstedt Lofalk, advokat och ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Årets två huvudtalare var f.d. chefs-JO Elisabet
Fura samt justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog. Elisabet Fura berättade om sin långa juristkarriär – som advokat,
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ordförande i Advokatsamfundet, och domare vid
Europadomstolen – på temat »Från Norrmalmstorg till Kungsträdgården via Strasbourg – några
reflektioner över ett yrkesliv«.
Stefan Lindskog föreläste om »Rättsbildning
genom prejudikat« och diskuterade vad det betyder att Högsta domstolen numera är en i princip
renodlad prejudikatsdomstol.
Deltagarna fick även lyssna på journalisten Per
Brinkemos mycket tankeväckande föreläsning
om »Klansamhällets möte med rättsstaten«. Per
Brinkemo är anställd vid Länsstyrelsen Östergötland, där han arbetar i Nationella Kompetens
teamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

ADVOKATKURSER OCH EXAMEN
I ADVOKATETIK
På advokatkurserna (delkurs 1–3) deltog under året 1 288 personer, en liten ökning jämfört
med de 1 235 personer som deltog under 2015.
En trend under flera år har varit att antalet deltagare på advokatkurserna gradvis minskat sedan
toppåret 2011, då drygt 1 500 personer gick kurserna i samband med att treårskravet infördes.
Här märktes alltså förra året en liten vändning
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Stefan Lindskog
föreläste om
rättsbildning ge
nom prejudikat
och diskuterade
vad det betyder
att Högsta dom
stolen numera är
en i princip ren
odlad prejudi
katsdomstol.

uppåt. Detsamma gällde antalet examinander på
den muntliga examen i advokatetik, som ökade från 347 till 367. Av dessa var 192 kvinnor
och 175 män, jämfört med 190 kvinnor och 157
män året innan. Av årets 367 examinander under
kändes 26 personer (14 kvinnor och 12 män).
Advokatsamfundets utbildningsnämnd behandlade två överklaganden avseende underkänd examen, varav ett ändrades av nämnden till godkänt
resultat.

FORTBILDNING
Advokatsamfundet genomförde sammanlagt 70
fortbildningskurser och konferenser – varav 28
kostnadsfria – med sammanlagt 2 167 deltagare.
Det var en ökning jämfört med föregående år vad
gäller antalet kurstillfällen (66 stycken år 2015),
medan antalet deltagare i dessa kategorier minskade marginellt (från 2 230 året innan). En särskild och omfattande satsning gjordes med kursserien Asyl- och migrationsrätt i praktiken 1–3
samt flera kurser om den tillfälliga »begränsningslagen« avseende uppehållstillstånd. Exempel på särskilt populära kurser under året var:
kurserna om asylrätt, Brottmålskurs 1, Bevisning
och förhör i tvistemål, Besvärliga boutredningar,
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Kommersiell skadeståndsrätt samt Målsägandebiträde.

KOSTNADSFRIA KURSER
Advokatsamfundet fortsatte under året med det
uppskattade utbudet av kostnadsfria kurser och
ämnena Advokatetik och god advokatsed (varav
en version endast för yrkesverksamma advokater), Penningtvättslagstiftningen samt Stresshantering och ett hållbart arbetsliv. Sammanlagt genomfördes 28 kostnadsfria kurser i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Kurserna fick fortsatt
höga betyg i utvärderingarna.
Advokatsamfundet har under tio år haft ett
mycket omfattande utbud av kostnadsfria kurser,
bland annat inom stresshantering – det temat är
alltså inte nytt. Dock gjordes ett helt nytt kursupplägg 2016 som byggde på ett samarbete med specialister på Stressmottagningen i Stockholm. Stressmottagningen arbetar med stressrelaterad hälsa
genom forskning, prevention, behandling och rehabilitering. Det är en högt prioriterad utbildning
för Advokatsamfundet i syfte att förebygga stress
och utbrändhet bland landets advokater och biträdande jurister samt sprida kunskap om fungerande metoder för att hjälpa den som drabbas. n
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EKONOMI

Solid ekonomi
– 2016 i
S

veriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters Service AB, SASAB
har en mycket god ekonomi. Koncernen omsatte under verksamhetsåret 112,6 Mkr, vilket
motsvarar en ökning med 7,9 Mkr eller 7,5 procent jämfört med 2015.
Årets resultat uppgår till drygt 3,3 Mkr.

Jonas Hultgren,
ekonomichef

AVGIFTER
Advokatsamfundets fullmäktige beslutar om avgifternas storlek. År 2016 höjdes årsavgiften
med 500 kronor till 5 800 kronor medan service
ersättningen lämnades oförändrad, 6 800 kronor.
Höjningen av årsavgiften förklaras främst av för-

väntade, men ej helt infriade, personalkostnader
till följd av inrättandet av Konsumenttvistnämnden och en ökad proaktiv tillsyn. Huvuddelen av
serviceersättningen, 5 750 kronor, utgör premien
i den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Avgifterna exklusive ansvarsförsäkringspremier har 2016,
med hänsyn tagen till förändringen av KPI, minskat med 8 procent jämfört med 1992.
I absoluta tal var avgifterna 2016 i nivå med
avgifterna 2001. Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinansierat. Årsavgifter och service
ersättningar utgjorde 2016 72,8 procent av intäkterna (73,6 procent). Fjolårets siffror anges inom
parentes. Årsavgifterna och serviceersättningarna
ökade 2016 med 4,9 Mkr eller 6,4 procent.

AVGIFTSUTVECKLINGEN I PROCENT 1992–2016, MED HÄNSYN TILL KPI-FÖRÄNDRING

Obligatoriska
försäkringar
+30 %
Avgifter
+6 %
Avgifter
exkl.
försäkringar
−8 %
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sammanfattning
ÖVRIGA INTÄKTER

FÖRSÄKRINGAR

Kursverksamhetens intäkter ökade 2016, med
2,7 Mkr eller 12,2 procent. Efterfrågan på kurser till advokatexamen är fortsatt hög och inom
fortbildningen har givits fler kurser än föregående år. Kursverksamhetens intäkter utgjorde 2016
22,1 procent (21,2 procent) av de totala intäkterna. Annonsintäkterna från tidskriften Advokaten utgjorde knappt 1,9 Mkr vilket motsvarade 1,7 procent (1,9 procent). Annonsintäkterna
sjönk 2016 med drygt 0,1 Mkr eller 5,5 procent.
Tidskriften mottog också detta år ett mycket generöst bidrag från Gustaf och Calla Sandströms
Minnesfond om 1,8 Mkr (1,8 Mkr).

Försäkringsbolaget Zurich är försäkringsgivare av den obligatoriska försäkringen enligt ett
treårsavtal för perioden 2015–2017. Försäkringen omfattar anspråk upp till 3 Mkr per skada, jurist och år. Zurich har under 2016 även
haft uppdraget som försäkringsgivare i den frivilliga tilläggsförsäkringen som samfundet erbjuder. Försäkringen, tecknad med ettårsavtal,
omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet
3–50 Mkr.

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick 2016 till 108,3 Mkr,
en ökning med 6,5 Mkr eller 6,4 procent. Ökningen förklaras främst av ökade kurskostnader.
Dessa ökade med 1,8 Mkr eller 2,6 procent till
följd av ökad efterfrågan, inte minst inom fortbildningen. Kostnaderna för försäkringspremier
ökade med drygt 1 Mkr till följd av fler advokater och biträdande jurister. Kostnaderna ökade
också till följd av utvecklingen av nya hemsidor
för samfundet, Advokaten, Hilda, Advokatjouren, Juridiska biblioteket och Stockholm Human
Rights Award.

ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE • 2016 

AVSÄTTNINGAR TILL UTBILDNING
SASAB, har i boksluten 2007, 2009, 2010,
2011 och 2013 gjort avsättningar för kostnadsfria utbildningar, om sammanlagt drygt 9,1 Mkr.
Seminarierna ges företrädesvis i skadeföre
byggande syfte inom advokatetik och god
advokatsed, stresshantering och effektivitet i
advokatyrket, lagen om penningtvätt och klientpsykologi.
Under åren 2008 till och med 2016 har för
dessa utbildningar ianspråktagits hela beloppet,
9,1 Mkr, vilket delfinansierat detta program med
knappt 0,6 Mkr under 2016.
jonas hultgren

Ekonomichef
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Förenklad årsredovisning för
Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater
och biträdande jurister senast den 15 mars 2017. (Alla belopp i tkr)

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att
årets resultat
1 108
jämte balanserade medel
18 859
tillhopa
19 967
balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN

ADVOKATSAMFUNDET

				
2016-01-01–
2015-01-01–
2016-01-01–
2015-01-01–
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
				
Intäkter
112 604
104 709
37 430
33 982
				
Externa kostnader
–75 906
–71 003
–14 226
–13 075
Personalkostnader
–31 085
–29 481
–20 848
–19 880
Avskrivningar
–1 333
–1 307
–1 110
–1 122
Summa rörelsens kostnader
–108 324
–101 791
–36 184
–34 077
				
Rörelseresultat
4 280
2 918
1 246
–95
				
Finansiella poster
–119
–88
–2
9
Skatt
–833
–555
–136
136
			
Årets resultat
3 328
2 275
1 108
50
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Sveriges advokatsamfund 2016
Fördelning
intäkter 2016
l Årsavgifter 
28 %
l Serviceersättningar 45 %
l Kursintäkter 
22 %
l Tidskriften 
2%
l Övriga intäkter 
3%

BALANSRÄKNING

KONCERNEN

Fördelning
kostnader 2016
l Personalkostnader 29 %
l Kontorskostnader
7%
l Rese- och sammanträdeskostnader
3%
l Kurskostnader
19 %
l Tidskriften	
3%
l O bligatoriska
försäkringar
33 %
l Fastigheten
1%
l Avskrivningar
1%
l Övriga kostnader
4%

ADVOKATSAMFUNDET

				
2016-12-31
2015-12-31
2016-12-31
2015-12-31
				
Tillgångar				
Anläggningstillgångar
19 128
20 532
17 672
18 918
Omsättningstillgångar
46 672
39 531
12 886
9 556
Summa tillgångar
65 800
60 063
30 558
28 474
				
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Annat eget kapital
51 130
48 855
24 267
24 217
Årets resultat
3 328
2 275
1 108
50
Summa eget kapital
54 458
51 130
25 375
24 267
				
Avsättningar
1 180
1 717
500
400
Kortfristiga skulder
10 162
7 216
4 683
3 807
Summa eget kapital och skulder 65 800
60 063
30 558
28 474
				
Ställda säkerheter
inga
inga
inga
inga
Ansvarsförbindelser
inga
inga
inga
inga
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l INTERNATIONELLT
l STOCKHOLM HUMAN
RIGHTS AWARD
l ADVOKATJOUREN
l ADVOKATSAMFUNDETS
PROJEKT
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INTERNATIONELLT

Bendrik tackar för sig som
chef i CCBE-delegationen
Advokat Mats Bendrik, som efter sju år som
chef för den svenska delegationen i CCBE,
Rådet för de europeiska advokatsamfunden,
lämnar över till advokat Jan E. Frydman.
Vad innebär uppdraget som chefsdelegat i
CCBE?
– Det handlar om en ständig bevakning av de
fundamentala värdena i ett rättssamhälle: att varje medborgare ska få sin rätt tillgodosedd utan
att staten lägger sig i och advokatens privilegier.
Det finns tendenser på flera håll i Europa på att
politiker inte värderar de här principerna särskilt högt. Det anses viktigare att brott ska få bekämpas med alla till buds stående medel. Där har
CCBE en oerhört viktig funktion att fylla i Europa, som företrädare för fler än en miljon advokater i medlemsländer och observatörsländer. Den
kraften som det innebär betyder väldigt mycket.
Varför är Rådet för de europeiska
advokatsamfunden viktigt för svenska
advokater?
– För svenska advokater är CCBE särskilt viktiga som samtalspartner och remissinstans till Europakommissionen, där de ständigt bevakar kårens intressen. De arbetar hårt och fungerar som
en motkraft både vad gäller EU:s förslag till penningtvättsdirektiv och förslagen att advokater
ska vara skyldiga att avslöja skatteupplägg som

vi blir varse när vi har med klienterna att göra.
Det som görs spelar stor roll, även om allmänheten och ledamöterna inte känner till det.
Är kännedomen kring CCBE och dess arbete dålig?
– Ja, det är anonymt både bland advokater och
hos allmänheten. Det gällde i viss mån mig också innan jag började arbeta med frågorna. Enligt
min mening hänger det ihop med att förkortningen CCBE inte säger något om organisationen. Jag
har flera gånger påtalat att man bör byta till ett
mer slagkraftigt namn för att öka medvetandet
om det viktiga arbete som görs varje dag.
Vad har varit mest givande för dig med
uppdraget?
– Förutom att känna att man bidrar till att bevaka europeiska advokaters möjlighet till oberoende och sekretessrätt runtom i Europa, så har
jag träffat och fått lära känna advokatkolleger
från flera olika länder och kulturer. Mest minnesvärt är nog ett möte i Gdańsk i Polen, där vi hade
sammanträde i samma lokaler där Lech Wałe˛sa
förhandlade med den polska regeringen i vad som
hade en avgörande roll för landets demokratisering. Wałe˛sa kom dit och höll ett anförande för
oss om den viktiga funktion som advokater har
och att det är vi som uppbär de rättigheter som
medborgarna har och att vi därför måste hålla
hårt i dem. n

CCBE SPELAR EN VIKTIG ROLL
Mycket av Advokatsamfundets
arbete på det europeiska planet
bedrivs inom CCBE (COUNCIL
OF BARS AND LAW SOCIETIES
OF EUROPE) ,

som är en sammanslutning av huvudsakligen
EES-medlemsstaternas nationella advokatorganisationer.
CCBE, som grundades 1960,
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består i dag av 45 nationella
medlemsorganisationer.
Sammantaget företräder
CCBE mer än en miljon europeiska advokater.
Den svenska CCBE-delegationen har under året bestått
av advokaten Mats Bendrik,
delegationschef, ställföreträ-

dande chefsjuristen Johan
Sangborn, informationsansvarig,
samt generalsekreteraren Anne
Ramberg som ständig medlem.
Även samfundets ordförande
Bengt Ivarsson och vice ordförande Christer Danielsson har
medverkat vid CCBE:s möten
under året.

Under 2016 har arbetet
inom CCBE särskilt kommit
att inriktas på bland annat
fri rörlighet för advokater,
dataskydd och it-säkerhet,
migration, övervakningsfrågor,
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Några andra frågor som har
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Mats Bendrik
var chef för
den svenska
CCBE-delegationen
2009–2016.

behandlats under året är frågor kring den omfattande och
ständigt föränderliga penning
tvättsregleringen och annan lagstiftning som ålägger advokater
informationsskyldighet i strid
med advokatetiska kärnvärden, förbättrade processuella
rättigheter för misstänkta, möj-

liga konsekvenser för den fria
rörligheten för advokater med
anledning av Storbritanniens
utträde ur EU (Brexit), e-justice, rättshjälp, med mera.
CCBE har under året även
intervenerat i ett antal principiellt viktiga nationella processer.
Vidare har materiell europeisk
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lagstiftning analyserats och
diskuterats utifrån det faktum
att CCBE är en av de viktigaste
europeiska remissinstanserna
i fråga om EU-kommissionens
lagförslag. Dessutom har olika
framtids- och organisatoriska
frågor tagit upp en ansenlig del
av arbetet.

För mer ingående information
om CCBE och det arbete som
bedrivs hänvisas till www.ccbe.
eu, liksom den information
om CCBE:s aktuella arbete
(CCBE-Info) som publiceras
varje månad i Advokatsamfundets nyhetsbrev.
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Det internationella
D
Johan Sangborn,
ställföreträdande
chefsjurist

et internationella arbetet har under lång
tid varit högt prioriterat för Advokatsamfundet. Detta arbete är inte enbart viktigt
för att kunna påverka rättsutvecklingen inom EU,
utan även för att nationellt kunna bevaka intressen rörande advokatrollen och upprätthålla advokatetiska kärnvärden. För att effektivt och framgångsrikt kunna bedriva ett internationellt arbete
krävs ett långsiktigt och initierat internationellt
engagemang, liksom goda kontakter och samarbete med andra länders advokatsamfund och internationella advokatorganisationer.
Människor, tjänster och varor rör sig i dag mellan länder i en aldrig tidigare skådad omfattning.
Landsgränser har på många sätt kommit att suddas ut. Detta har gett både positiva och negativa
effekter. Juridiken har fått anpassas därefter och
har kommit att bli gränsöverskridande i stor utsträckning. I Sverige berörs och styrs vi numera
allt oftare av beslut och lagstiftning som fattas
inom Europeiska unionen och det internationella
samfundet. Ett internationellt engagemang och ett

väl fungerande internationellt samarbete är mot
den bakgrunden avgörande för att kunna påverka
den lagstiftning som fattas av andra än vår egen
lagstiftande församling.
Även en samhällsutveckling där vi återkommande 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 internationella samarbetet för att kunna bibehålla våra advokatetiska kärnvärden och
upprätthålla den unika ställning som advokater
har och måste ha i den demokratiska rättsstaten.
Till detta kommer att det internationella arbetet
är av avgörande betydelse för att vi i Sverige ska
kunna vidmakthålla vårt snart smått unika, oberoende, vår självreglering och tillsyn. Att förhindra inskränkningar i våra advokatetiska kärnvärden och försämrade verksamhetsvillkor för

IBA ARBETAR GLOBALT
IBA (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION),

bildat 1947, är den
största globala sammanslutningen av advokatorganisationer
och enskilda advokater. 80 000
individuella advokater och 190
advokatorganisationer i mer än
160 länder är medlemmar i organisationen. IBA består av kommittéer och arbetsgrupper som
täcker alla rättsliga områden,
advokatetiska frågor och yrkesintressefrågor. IBA har även ett
särskilt institut för rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter (IBA
Human Rights Institute). Orga-
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nisationen styrs av ett särskilt
råd med representanter från
samtliga medlemsorganisationer
(IBA Council). IBA:s huvudsakliga målsättning är att utgöra ett
forum för informationsutbyte
mellan advokatsammanslutningar världen över, att globalt
stödja advokaters oberoende
och övriga kärnvärden samt
att stå upp för grundläggande
fri- och rättigheter. Mänskliga
rättigheter, rättssäkerhet (rule of
law), CSR (business and human
rights), advokaters oberoende
och andra kärnvärden samt yr-

kesintressefrågor av olika slag är
några av de frågor som varit särskilt viktiga under 2016. Sveriges
advokatsamfund representeras
i IBA av generalsekreteraren
Anne Ramberg, som bland
annat även är ledamot av IBA:s
Human Rights Institute. Ställföreträdande chefsjuristen Johan
Sangborn ingår i IBA:s Bar Issues
Commission. För ytterligare
information om organisationen
IBA och dess verksamhet, se
www.ibanet.org.
Sveriges advokatsamfund
samarbetar även med andra ad-

vokatsamfund inom ramen för
CEEBA (CHIEF EXECUTIVES OF
EUROPEAN BAR ASSOCIATIONS)

och IILACE (INTERNATIONAL
INSTITUTE OF LAW ASSOCIATION CHIEF EXECUTIVES) . Det
nordisk-baltiska samarbetet är
också omfattande. Samarbete
sker även med ILAC (INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE
CONSORTIUM), ECBA (EUROPEAN
CRIMINAL BAR ASSOCIATION),
ABA (AMERICAN BAR ASSOCIATION), AIJA (ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES JEUNES
AVOCATS), CEELI (CENTRAL EU-
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arbetet 2016
advokater är något som bäst görs genom ett väl
fungerande samarbete med andra länders nationella och internationella advokatorganisationer.
Advokatsamfundets internationella arbete bedrivs både på det nordiska, europeiska och internationella planet och sker såväl genom eget arbete
som inom de ledande europeiska och internationella advokatorganisationerna.
Det internationella arbetet under 2015 har i
mångt och mycket, i likhet med tidigare år, präglats av rättssäkerhetsfrågor, migrationsfrågor och
frågor om rätten till advokat, men även frågor rörande socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter. I efterdyningarna av terrorattackerna i
Frankrike, Belgien och på andra platser i vår omvärld, med efterföljande debatt och lagstiftnings
initiativ om ökad övervakning, hemliga straffprocessuella tvångsmedel och en kriminaliseringsiver
för att på olika sätt förhindra terrorism, är det uppenbart att EU:s advokatorganisationer gemensamt har en viktig roll att fylla som vakthund
för de rättsstatliga principerna och grundläggan-

ROPEAN AND EURASIAN LAW
INITIATIVE INSTITUTE), ELI (EUROPEAN LAW INSTITUTE)

samt

ICJ (INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS) ,

för att nämna

några.
Närmare om övrigt internationellt samarbete:
CEEBA (CHIEF EXECUTIVES
OF EUROPEAN BAR ASSOCIA-

är en sammanslutning
av majoriteten av de europeiska advokatorganisationernas
generalsekreterare. I dag ingår
företrädare för ett tjugotal adTIONS)

de rättigheterna. 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 både på det nationella och på det internationella planet.

A

dvokatsamfundet bedriver även internationellt arbete på hemmaplan. Mot bakgrund av olika europeiska lagstiftningsförslag under året har Advokatsamfundet avgett
ett stort antal remissyttranden, exempelvis i fråga
om rättssäkerhet och enskildas skydd mot statens
maktutövning.
Som vanligt har året också präglats av en
mängd internationella besök. Advokatsamfundet har tagit emot delegationer från de europeiska institutionerna och från olika internationella
organisationer, liksom företrädare för advokatorganisationer och rättsväsenden från länder i hela
världen, exempelvis Guatemala, Kina, Pakistan,
Ryssland, Turkiet och USA. n

vokatorganisationer tillsammans
med CCBE:s generalsekreterare i CEEBA. Det 57:e årliga
mötet hölls i år i Oslo, Norge.
IILACE (INTERNATIONAL INSTITUTE OF LAW ASSOCIATION
CHIEF EXECUTIVES) är CEEBA:s
motsvarighet på det internationella planet och är en sammanslutning av generalsekreterare
och andra verkställande chefer
från advokatorganisationer över
hela världen.
ILAC (INTERNATIONAL LEGAL
ASSISTANCE CONSORTIUM) ,

med huvudkontor i Stockholm,
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har nästan 50 advokatorganisationer, såväl nationella advokatsamfund som internationella
advokatsammanslutningar, som
medlemmar. Advokatsamfundet
representeras av generalsekreteraren Anne Ramberg som
ingår i konsortiets styrelse.
För ytterligare information, se
www.ilacnet.org.
DET NORDISK-BALTISKA SAMARBETET. Förutom

samarbetet
på internationell och europeisk
nivå, samarbetar sedan länge
dessutom de nordiska advokatsamfunden nära och på flera

olika sätt med varandra. Detta
samarbete har under senare år
expanderat till att även omfatta
de baltiska samfunden. Det
nordisk-baltiska samarbetet
sker i flera olika former där
erfarenheter utbyts och gemensamma frågeställningar och
nationella trender diskuteras.
Under 2016 träffades bland
annat de nordisk-baltiska presidierna (ordförandena, vice ordförandena och generalsekreterarna) i Hella, Island, och de
nordiska generalsekreterarna i
Oslo, Norge.
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

Stockholm Human
Rights Award
tilldelades Mary Robinson
S

tockholm Human Rights Award, det åttonde i ordningen, överlämnades av Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen den 23 november. Utmärkelsen tilldelades
Mary Robinson för hennes särskilt framstående
insatser för att stödja demokratisk utveckling och
mänskliga rättigheter.
I sin roll som ordförande för stiftelsen Mary
Robinson Foundation – Climate Justice är Mary
Robinson en förkämpe för global rättvisa åt de
människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och
de marginaliserade över hela världen. Mary Robinson har tidigare varit FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter från 1997 till 2002 samt
Irlands sjunde president – den första kvinnliga –
mellan 1990 och 1997.
I sin presentation av pristagaren nämnde Anne
Ramberg bland annat Mary Robinsons många insatser för mänskliga rättigheter för världens fattigaste och mest sårbara människor.

Anne Ramberg
lämnade över
utmärkelsen,
som består av ett
diplom och ett
konstverk i glas.
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Mary Robinson tackade för priset, sa att hon
var djupt hedrad över att få Stockholm Human
Rights Award 2016 och framhöll att priset inte
bara var till henne utan till alla som arbetar för
mänskliga rättigheter världen över.
– Det är en svår tid för vår värld. Vi lever i en tid
med alldeles för mycket hatpropaganda och främlingsfientlighet som inte borde finnas i ett civiliserat samhälle men som ändå gör det. Att få priset
i en sådan tid påminner mig om någonting väldigt fundamentalt: Mänskliga rättigheter är och
har alltid varit en kamp. Det är till alla dem som
strider för det som jag tillägnar det här priset, sa
hon vid prisceremonin.

M

ary Robinson och Mark Ellis, generalsekreterare i International Bar Association,
IBA, talade senare under ceremonikvällen om politisk populism och demagogi, klimatförändringar samt hennes drivkrafter och hennes
långa arbete för mänskliga rättigheter.
– Den stora orättvisan i dag handlar om klimatförändringen. Det är den största orättvisan som
jag vill bekämpa, sa Mary Robinson i en intervju i
tidskriften Advokaten, nr 1, 2017.

S

tockholm Human Rights Award instiftades
2009 av International Bar Association (IBA),
International Legal Assistance Consortium
(ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser
för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. n
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Stockholm Hu
man Rights
Award tilldela
des Mary Robin
son för hennes
särskilt framstå
ende insatser för
att stödja demo
kratisk utveck
ling och mänsk
liga rättigheter.
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ADVOKATJOUREN

Målet med Ad
vokatjouren är
att på ett en
kelt sätt via en
webbplats och
mottagning runt
om i Sverige ge
allmänheten in
formation om
advokater och
advokattjänster.
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Webbplatsen
Advokatjouren lanserades
I

början av 2016 lanserade Advokatsamfundet
projektet Advokatjouren. Målet med projektet
är att på ett enkelt sätt via en webbplats och
mottagning runtom i Sverige ge allmänheten information om advokater och advokattjänster.
Advokatjourens webbplats innehåller sökfunktioner för att hitta rätt advokat i Sverige och
Europa samt tips och råd om vad de bör tänka
på inför mötet med en advokat. På webbplatsen
finns även information om advokatens roll och
att advokaternas arbete utförs inom ramen för
lag och etiska regler som bland annat ska skydda klientens intressen, samt att alla svenska advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet.
Dessutom finns informtion om advokatens skyldigheter och i vilka fall det finns en rätt att få en
advokat bekostad av staten.
Webbplatsen erbjuder även artiklar om vardagsjuridiska frågor som är skrivna av advokater, bland annat om vad man ska tänka på
avseende testamente eller köp av hus vid flytt utomlands, hur processförfarandet ser ut vid domstol i mål om vårdnad, boende och umgänge samt
vad som är viktigt att veta när man köper begagnade varor.

A

dvokatjouren är även en kostnadsfri mottagning där advokater hjälper allmänheten i cirka 15 minuter med en första genomgång av problem eller frågor. I början av
2017 finns mottagningen på 41 platser runtom
i Sverige, där allmänheten kan träffa advokater
som ställer upp på sin fritid och utan ersättning.
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På Advokatjourens webbplats läggs kontinuerligt ut information om olika projekt som Advokatsamfundet driver, bland annat att Advokatsamfundet anordnat öppet hus för asylsökande i
olika ämnen och juridiska föreläsningar för allmänheten, där allmänheten bjudits in för att få
information samt möjlighet att ställa frågor i aktuella ämnen, samt Advokatsamfundets fadderprojekt.
Webbplatsen har under året genomgått vissa
justeringar för att öka tillgängligheten för konsumenter.
Advokatjouren finns på https://advokatjouren.
advokatsamfundet.se/ n
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Samfundets projekt
A

dvokatsamfundets fadderprojekt för ensamkommande barn, som lanserades av
Anne Ramberg i september 2015, har nu
fått in drygt 190 anmälningar från advokater och
biträdande jurister runtom i landet som visat intresse av att ställa upp som fadder.
Drygt 40 faddrar har matchats med ensamkommande barn och ungdomar. Förfrågningarna
kommer framför allt från skolor, familjehem och
socialtjänsten, men även från enskilda ungdomar
som önskar få en fadder. Både flickor och pojkar
har fått tilldelade faddrar. De flesta förfrågningar kommer från Stockholm, men även i Uppsala, Lund, Visby och Jönköping har matchningar
skett.
I tidskriften Advokaten har ett antal artiklar
publicerats där faddrar har intervjuats om sina
erfarenheter som faddrar.

I Advokaten
nr 4/2016 berät
tade Johan Bojs
varför han var
fadder åt en en
samkommande
flyktingpojke i
Advokatsam
fundets fadder
projekt.

FLEXIBELT FADDERPROJEKT
Fadderprojektet är ett flexibelt projekt. Det är
faddern som, tillsammans med sin adept, sätter
ramarna för själva fadderskapet och vad det ska
innebära. Vad faddrar och adepter har gjort varierar. Vissa har träffats och fikat, andra har bjudit hem ungdomen till sin familj. Några har övningskört, utövat någon sport tillsammans, gått
på museum eller hjälpt till med läxor.
De faddrar som varit engagerade i ett halvår
har fått fylla i en utvärdering av sina erfarenheter. De allra flesta faddrar rapporterar att det är
givande att vara fadder och att det är ytterst viktigt att hjälpa de ensamkommande ungdomarna
att integreras i samhället. Det är många som upplever att barnet eller ungdomen har uppskattat
möjligheten att få kontakt med en svensk person
som de kan ställa frågor till och få umgås med.
De flesta faddrar rapporterar även att det är positivt att projektet är flexibelt. Fadderprojektet
har ingen tydlig tidsgräns, men efter ett år bör
fadder och adept fundera på om det fortfarande
finns behov av att fortsätta. Några faddrar har
rapporterat att behovet upphört och har därmed
avslutat sitt fadderskap, medan andra har rapporterat att de kommer att fortsätta att träffa sin
adept så länge som det behövs och finns intresse.

FÖRELÄSNINGAR FÖR ASYLSÖKANDE
Advokatsamfundet driver även andra projekt
som riktar sig dels till asylsökande, dels till allmänhet. Under 2016 arrangerade Advokatsamfundet öppet hus för asylsökande i olika ämnen.
Asylsökande såväl som personer som arbetar
med asylsökande var inbjudna för att få infor-
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bidrar till integration
I september fö
reläste advokat
Johan Eriksson
om försvarsadvo
katens uppdrag
och kärnvärden,
inom ramen för
Advokatsamfun
dets juridiska
föreläsningar för
allmänheten.

mation och möjlighet att ställa frågor om aktuella ämnen. I september berättade advokat Hanna
Lundberg om familjeåterförening i ljuset av den
nya asyllagstiftningen. I oktober föreläste advokat Ingrid Elovsson om möjligheten att få uppehållstillstånd genom arbete.

FÖRELÄSNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN
Advokatsamfundet ordnade under 2016 även
juridiska föreläsningar för allmänheten, där allmänheten bjudits in för att få information
samt möjlighet att ställa frågor i aktuella ämnen.
Den första föreläsningen som hölls i augusti behandlade den nya, tillfälliga asyllagstiftningen.
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Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer och
advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita
berättade om den nya lagen, dess innebörd och
skillnader gentemot den tidigare utlänningslagen.
I september föreläste advokat Johan Eriksson om
försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden. I
november diskuterades den nya terrorlagstiftningen med anledning av betänkandet »Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad
konflikt till stöd för en terroristorganisation«.
Advokat Kristofer Stahre sammanfattade den nuvarande lagstiftningen och förslagen i betänkandet.
Det går att läsa om de olika projekten på
https://advokatjouren.advokatsamfundet.se/ n
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SUMMERAT/YRKESINTRESSEN

Yrkesintressen i fokus
Advokatsamfundet har under 2016 genomfört en lång
rad aktioner för att stärka
och bevaka advokaters
yrkesintressen samt höja
advokattitelns legitimitet.
I början av förra året presenterade 2015 års penningtvättsutredning sitt betänkande till hur
EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ska genomföras i svensk rätt.
Flera av utredningens förslag
för att bekämpa penningtvätt,
skattebrott och finansiering av
terrorism hade särskild betydelse för advokater. Utredningen
föreslog bland annat att sanktionsavgifter ska kunna utdömas
vid sidan av Advokatsamfundets
vanliga disciplinära påföljder, om
en advokat inte följer penning
tvättslagstiftningen. Advokatsamfundets ställföreträdande
chefsjurist Johan Sangborn,
som var expert i utredningen,
skrev ett särskilt yttrande med
flera kritiska synpunkter på
genomförandeförslagen. Både
Advokatsamfundet och JK var
kritiska i sina remissyttranden
om förslaget om sanktions
avgifter.

JO-ANMÄLDE SKATTEVERKET

Advokatsamfundet och FAR,
branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer
och rådgivare, anmälde i mars
2016 Skatteverket till Justitieombudsmannen (JO). Anmälan
gällde bland annat information
på Skatteverkets webbplats,
som beskrev den organisationsform som många advokat- och
revisionsbyråer i enlighet med
gällande lagstiftning sedan länge
använder som »skatteupplägg«.
Advokatsamfundet och FAR
menade att det var synnerligen
allvarligt att tillämpande myndighet trotsar ett avgörande
från kammarrätten och felaktigt
pekar ut tusentals personer
som skyldiga till otillåtet skatteundandragande.
Dagen efter att anmälan inkom till JO, meddelade Skatteverket att verket hade beslutat
att nyansera begreppet på
webbplatsen.
NYA HANDLINGSREGLER

I slutet av juni presenterade
den arbetsgrupp med advokater och åklagare, som Advokatsamfundets generalsekreterare

Anne Ramberg och riksåklagare
Anders Perklev inrättat, sex
handlingsregler som, utan att
vara tvingande, ska fungera som
vägledning för advokater och
åklagare vid muntlig förhandling
i brottmål.
Med handlingsreglerna kan
processen förhoppningsvis
renodlas och båda sidor – advokater och åklagare – visa
ömsesidig respekt för varandras
yrkesroller.
Under 2016 har tingsrätterna
i Stockholmsområdet tagit fram
regionsgemensamma riktlinjer
för hur de ska använda de listor
för domstolsförordnanden
som Advokatsamfundet har
utarbetat.

policy för advokaters användning av sociala medier inom
ramen för gällande rätt och
advokatetiska regler genom att
ställa upp ett antal handlingsprinciper, uppmanat regeringen
att skyndsamt vidta nödvändiga
åtgärder för att advokat Sven A.
Olsson skulle strykas från det
amerikanska finansdepartementets sanktionslista samt beslutat
att kartlägga svenska advokaters
arbetssituation.
Under 2016 reviderade och
gav Advokatsamfundet även ut
en tredje upplaga av regelsamlingen Regler för advokatverksamhet.
NYA MALLAR FÖR
REVISORSRAPPORTER

HÖGRE EXAMENSKRAV

Sedan den 1 januari 2016 ställer
Advokatsamfundet högre krav
på dem som vill ta advokatexamen, då det ingår en skriftlig
examination i konstitutionell
rätt som en obligatorisk del i
advokatexamen. Det sker för
att bidra till att höja legitimiteten i advokattiteln.
Advokatsamfundet har 
under året dessutom antagit en

Revisorerna har antagit nya
internationella standarder för
revisorsrapporter (tidigare
revisionsintyg). Detta har medfört att Advokatsamfundet har
genomfört ändringar i 46 § i
stadgarna och i 9–10 §§ i bokföringsreglementet. Därtill har
nya mallar för revisorsrapporter
tagits fram i samråd med FAR.
Mallarna finns tillgängliga på
Advokatsamfundets hemsida. n

ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER GÄLLANDE YRKESINTRESSEN UNDER 2016
Konsumenttvistnämnden
godkändes formellt
Den 11 januari godkände Kammarkollegiet Sveriges advokatsamfunds konsumenttvistnämnd
som nämnd för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.
Det innebar att nämnden fick
möjlighet att pröva konsumenttvister som rör advokatverksamhet.
Advokatsamfundets fullmäktige beslöt 2014 att inrätta
Konsumenttvistnämnden.
Möjligheten till alternativ tvistlösning för konsumenttvister
om advokatverksamhet införs
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för att uppfylla EU-direktivet
om alternativ tvistlösning för
konsumenter samt Europaparlamentets och rådets förordning
om tvistlösning online vid konsumenttvister.
Läs mer på sidan 50.

Europa kan söka
svenska advokater
I februari anslöt
Sveriges advokatsamfund sin databas
med uppgifter om
Sveriges advokater till EU-kommissionens söktjänst för advokater på den europeiska e-juridik-

portalen (Find a lawyer, FAL).
Med hjälp av tjänsten »Hitta
en advokat« på den europeiska
e-juridikportalen kan man söka
efter advokater i de flesta av
medlemsländerna i EU och EES.
Den som behöver advokattjänster i något av länderna kan använda 23 av EU-ländernas språk
för att söka i advokatorganisationernas ledamotsdatabaser.
Via e-juridikportalen kan man
söka efter svenska advokater
och efter advokater auktoriserade i andra europeiska länder
som är verksamma i Sverige
och registrerade hos Sveriges
advokatsamfund. Man kan söka

utifrån advokatens namn, ort,
språk och verksamhetsinriktning.

Årsavgiften är
inte avdragsgill
Regeringen ansåg inte att det
finns skäl att göra ändringar i inkomstskattelagen som gör advokats avgift till Advokatsamfundet
avdragsgill. Sveriges advokatsamfund begärde i en skrivelse, som
inkom till Finansdepartementet
den 14 mars 2013 att advokats
avgift till samfundet ska vara
avdragsgill vid inkomstbeskattningen.
I en promemoria begärde Ad-
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Advokatsamfundet arbetar aktivt inom flera
områden för att stärka advokaters yrkesintressen
och höja legitimiteten i advokattiteln, en del i det
arbetet är fortbildning. Bilden visar ett av många
uppskattade seminarier på Advokatdagarna 2016.

vidtog därför ingen åtgärd med
anledning av samfundets skrivelse.

HD: Styrelsens
bedöming ska gälla
Tre jurister
som hade
fått avslag
på sina ansökningar
om inträde
i Sveriges
advokatsamfund under 2015
överklagade Advokatsamfundets
styrelses avslagsbeslut till Högsta domstolen. Men HD avslog i
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sin tur alla tre överklagandena.
Advokatsamfundets styrelse är
det organ som är bäst lämpat
att avgöra vilka som ska bli advokater, enligt HD.

Ny regelsamling för
advokatverksamheten
I april gavs Advokatsamfundets regelsamling Regler för
advokatverksamhet ut i en
tredje och reviderad upplaga.
Den ersatte andra upplagan
från 2011. Bestämmelserna
i Regler för advokatverk
samhet är aktualiserade till
februari 2016.
sveriges advoka
laboratorieg atan 4, box tsamfu nd
27321,
telefon 08-459 03 00 telefa 102 54 stockholm
x 08-660 07 79
e-post info@a dvokatsamfun
det.se
www.a dvokatsamfundet.se

REGLE R FÖR ADVOK
ATVERKSAMHET

vokatsamfundet att en särskild
bestämmelse skulle införas i
inkomstskattelagen (1999:1229),
som klargör att årsavgiften till
Sveriges advokatsamfund inte
ska räknas som en sådan personlig levnadsomkostnad som
inte får dras av. Detta då avgiften är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen som
advokat.
I ett beslut, nästan tre år
senare, från den 18 februari
2016 skrev regeringen att det
inte fanns skäl att föreslå riksdagen en sådan ändring i inkomstskattelagen som Advokatsamfundet har föreslagit. Regeringen

Regler för
advokatverksamhet

sveriges advokatsamfu
nd
2016
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ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER GÄLLANDE YRKESINTRESSEN UNDER 2016
Nya råd för
särskild företrädare
I mars 2015 publicerade Advokatsamfundet en promemoria
om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter. Promemorian diskuterade frågeställningar som kan uppkomma när
en advokat utför uppdrag för
svaga eller utsatta klienter och
gav rekommendationer på hur
advokaten bör agera i de situationer som kan uppstå.
I april kompletterade Advokatsamfundet promemorian
med ett avsnitt om advokatens
uppdrag som särskild företrädare för barn. Det är särskilt
frågan om vilka skyldigheter
advokaten har när det gäller att
medverka till att barnet hämtas
till förhör eller läkarundersökning som har inneburit praktiska
problem. Därför lade Advokatsamfundet till ett nytt avsnitt i
promemorian med information
om lagstiftningen och om den
särskilde företrädarens roll
och skyldigheter i bland annat
hämtningssituationer. Det nya
kapitlet innehåller också råd och
instruktioner om hämtningssituationer och om sekretessfrågor.

Sveriges Radios reporter Bo-Gö
ran Bodin tilldelades Advokat
samfundets journalistpris 2016.

Utmärkt stämning vid
årets fullmäktigemöte
Vid Advokatsamfundets
fullmäktigemöte den 9 juni,
utdelades Advokatsamfundets
journalistpris. Årets pris gick
till Sveriges radios reporter
Bo-Göran Bodin.
Journalistpriskommitténs
motivering löd: »Sveriges Radioreportern Bo-Göran Bodin
tilldelas Advokatsamfundets
journalistpris för att han genom
sin granskande rapportering –
och med okuvlig integritet – har

Storbyråer samlades hos samfundet
Ett 20-tal managing partners eller motsvarande från de största
advokatbyråerna har besökt samfundets kansli, där de talade
med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och
chefsjuristen Maria Billing.
Samfundsledningen lämnade information om aktuella frågor
i Sverige och internationellt. Därefter diskuterade mötesdeltagarna angelägna frågor för affärsbyråerna på de nationella och
internationella advokatmarknaderna.
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blottlagt allvarliga brister inom
det svenska rättsväsendet.«
– Jag är otroligt glad och hedrad över det här priset. Det
känns som att juryn förstår
sig på de här frågorna, sade
Bo-Göran Bodin och tillade:
– Jag vill att mina reportage
ska vara så tydliga att det går
att enas om att det finns ett
problem. Därefter kan vi diskutera lösningar på problemet,
sade han.
Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson konstaterade i sitt anförande att
migrationsfrågan har varit den i
särklass viktigaste frågan under
året som har gått. Han tog upp
att Sveriges advokatsamfund
har varit mycket kritiskt mot
flera av de lagstiftningsförslag
som har lagts på migrationsrättens område.
– Förslagen har varit otroligt
illa förberedda. Det har också
lagts förslag som strider mot
internationella åtaganden som
Sverige har gjort, sade han.
Bengt Ivarsson nämnde att
penningtvättslagstiftningen
innebär att advokater i vissa
situationer åläggs att bryta mot
tystnadsplikten.
Därefter summerade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samfundets
uppgifter. Samfundet har fyra
arbetsuppgifter – att garantera
en hög etik och professionalism
bland medlemmarna, att värna
rättssäkerheten, att tillvarata
advokaters yrkesintressen samt
att arbeta för ett enat advokatsamfund.
– Kvaliteten på svenska advokater är jämförelsevis otroligt
hög. Vi är det enda land som jag
känner till som har ett krav, utöver de formella kriterierna, att
man måste styrka sin lämplighet,
sade Anne Ramberg och tillade
att ett nytt prov har införts i
advokatexamen, som berör
mänskliga rättigheter, konstitutionella frågor och Europakonventionen.

Därefter presenterade Anne
Ramberg Advokatsamfundets
nya hemsidor och berättade
om nya projekt som samfundet
inleder i höst.
Vice ordförande Christer
Danielsson konstaterade avslutningsvis att samfundets ekonomi
är synnerligen god. Årsavgiften
höjdes med 500 kronor till
5 800 kronor. Serviceavgiften
förblev oförändrad 6 800 kronor.

Nya handlingsregler ska
skapa bättre stämning
Kommunikationen i rättssalen
bör ske via rättens ordförande. Det är en av sex nyligen
framtagna handlingsregler som
presenterades, i Advokaten nr
6. Reglerna ska göra att parternas professionella roller bättre
respekteras i rättssalen.
I slutet av juni presenterade
arbetsgruppen där åklagare
och advokater ingått, sex handlingsregler som, utan att vara
tvingande, ska fungera som
vägledning för advokater och
åklagare vid muntlig förhandling
i brottmål.
Arbetsgruppen har kommit
fram till att det är olämpligt att
adressera rättens professionella
aktörer enbart med förnamn
och att benämningarna »ordförande«, »advokat« och »åklagare« därför bör användas. All
kommunikation i rättssalen bör
vidare ske via rättens ordförande.
Den tredje handlingsregeln
innebär att åklagare och försvarare bör undvika att avbryta
varandra under sakframställan.
Rättens aktörer uppmanas även
att visa respekt för varandras
yrkesroller och för rättssystemet genom att generellt inte
göra värderande omdömen
om de professionella aktörerna
i rättssalen. Om så ändå sker,
bör omdömena ta sikte på yrkesrollen.
Enligt handlingsreglerna bör
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Lena Frånstedt Lofalk prisades för sina insatser
På Advokatdagarna i oktober tilldelades advokat Lena Frånstedt
Lofalk Advokatsamfundets pris 2016 för framstående insatser inom
juridiken. Lena Frånstedt Lofalk blev advokat 1989. Sedan 2008 är
hon ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd samt engagerad i nätverket Hilda för kvinnor inom rättsväsendet.

vidare försvararen informera
den tilltalade om vilka personer
som agerar i en rättegång och
vilka roller de har. I de fall misstanke uppkommer om att en
professionell aktör har gjort sig
skyldig till fel eller försummelse
som ligger på straffbar eller disciplinär nivå, ska detta anmälas
till Särskilda åklagarkammaren,
om det gäller en åklagare, och
till Sveriges advokatsamfund,
om det gäller en advokat.
Påståenden om att en professionell aktör gjort sig skyldig till
sådana fel och försummelser
bör inte förekomma under rät-

tegången, om inte en anmälan
görs.

Förslag om ny grund
för uteslutning
Justitiedepartementet föreslog
i november i en departementspromemoria att möjligheterna
att utesluta en advokat på
grund av att advokaten har
gjort sig skyldig till brott utanför sin advokatverksamhet
ska utvidgas. Advokater som
begår brott utanför advokatverksamheten kan enligt
dagens regler inte uteslutas ur
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Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades för femte gången.
I sitt tacktal vid advokatdagarna underströk Lena Frånstedt Lofalk att det är genom advokatetiken som det förtroende advokat
yrket åtnjuter har byggts upp.

Advokatsamfundet på grund
av brottet, om det inte rör sig
om oredlighetsbrott. Justitiedepartementet föreslog därför i
en departementspromemoria
att möjligheten för Sveriges
advokatsamfund att utesluta en
advokat som har begått brott
utvidgas.
Det var Advokatsamfundet
som tidigare i en framställning
till regeringen begärt att en
lagändring genomförs, som gör
det möjligt att utesluta en advokat som utan samband med
verksamheten gör sig skyldig till
allvarlig brottslighet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg sa i
en kommentar:
– Vi välkomnar förslaget. Advokatsamfundet har redan 2011
tagit initiativ till en ändring och
hos regeringen hemställt om en
ändring i rättegångsbalken. Den
nuvarande ordningen är inte
godtagbar, även om den i praktiken inte utgjort ett problem.
Från principiella utgångspunkter
är det svårt att förklara varför en
advokat ska kunna kvarstå som
ledamot i samfundet efter att ha
begått ett allvarligt brott, såvida
det inte är riktat mot en klient. n

79

SUMMERAT/RÄTTSPOLITIK

Viktiga
frågor
om rättspolitik
Under 2016 var Advokatsamfundet en aktiv
rättspolitisk instans som
uttryckte skarp kritik mot
flera förslag från såväl regeringen som EU. Kritiken
togs senare i beaktande
vid beslutsfattande.
År 2016 debatterades återkommande sexualbrottskommitténs
förslag om ett stärkt krav på
samtycke vid sex. Advokatsamfundets ordförande Bengt
Ivarsson, expert i utredningen,
debatterade frågan i bland
annat SVT:s Aktuellt den 5 oktober och TV4:s Nyhetsmorgon
dagen därpå med anledning av
hans flersidiga invändning mot
lagförslaget.
Ivarsson ansåg att den huvudsakliga anledningen till att
det i dag är få fällande domar
i sexualbrott är bevisproblem
beträffande vad som skett. Han
menade att dessa bevisproblem
inte kommer att lösas genom
införandet av en samtyckeslagstiftning och i huvudsak inte
heller genom ett oaktsamhetsbrott.
I början av 2016 uttryckte
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
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liknande kritik i SVT:s program
Rakt på angående förslaget
att en samtyckesparagraf ska
införas i våldtäktslagstiftningen.
Ramberg menade att bevisbördan vid ett införande riskerar
att hamna på den misstänkte
och att mer fokus kommer att
hamna på brottsoffren.
KRITIK MOT FÖRSLAG
OM KVOTERING

Dagens Nyheter skrev den 26
november om Advokatsamfundets remisskritik mot regeringens förslag om könskvotering
i bolagsstyrelser. Advokatsamfundet är i sitt yttrande kritiskt
till förslaget och anser att det
innebär långtgående ingrepp i
äganderätten och näringsfriheten, som medför att individer
ska behandlas olika utifrån kön.
Advokatsamfundet ställde
sig under 2016 även kritiskt till
stora delar av Justitiedepartementets förslag om att utöka
det straffbara området när man
deltar i en väpnad konflikt till
stöd för en terroristorganisation. I remissyttrandet föreslog
samfundet att förslagen till
ändringar i finansieringslagen
och rekryteringslagen avstyrks
i konsekvens med att det

Under 2016 deltog Advokatsamfundet och dess företrädare flitigt i olika

saknas anledning att utöka til�lämpningsområdet för hemliga
tvångsmedel och underrättelseskyldighet.
BARNKONVENTIONEN
BLIR SVENSK LAG

När flera juridiska instanser
förra året avstyrkte regeringens
förslag om en inkorporering av
FN:s konvention om barnets
rättigheter i svensk lag välkomnade Advokatsamfundet,
tillsammans med bland annat
Bris, Amnesty och Diskrimine-

ringsombudsmannen, förslaget.
I sitt yttrande skrev samfundet:
»En inkorporering av Barnkonventionen skulle innebära att
barns rättigheter får en mer
framskjuten plats och på ett
tydligare sätt än i dag kan tillämpas i de situationer där barnets
rättigheter åsidosätts i annan
lagstiftning.«
KRITIKEN TOGS I BEAKTANDE
I LAGRÅDSREMISS

När regeringen den 28 april
2016 lämnade en lagrådsremiss
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ETT URVAL AV VIKTIGA HÄNDELSER GÄLLANDE RÄTTSPOLITIK UNDER 2016
Hemlig dataavläsning
debatterades i P1

rättspolitiska frågor.

med förslag på de lagändringar
som krävs för att genomföra
EU:s direktiv om rätt till försvarare, konstaterades att regeringen
tagit intryck av Advokatsamfundets synpunkt om att elektronisk
kommunikation mellan en intagen och den intagnes privata försvarare inte ska få avlyssnas och
att försändelser mellan dem inte
ska få granskas. Samfundet hade
tidigare framhållit att sådana
åtgärder skulle vara svårförenliga
med den lagstadgade tystnadsplikten för advokater. n

Är hemlig
dataavläsning en bra
metod för
att bekämpa
terrorism?
Den frågan
debatterade
AdvokatAnders Ygeman.
samfundets
generalsekreterare Anne
Ramberg och inrikesminister
Anders Ygeman i Studio Ett i
Sveriges radio P1 den 12 maj.
Regeringen beslutade den 12
maj att utreda om det ska bli
tillåtet med hemlig dataavläsning
i Sverige, det vill säga om polisen
ska få rätt att plantera in spionprogram i misstänkta personers
datorer som ett medel för att
bekämpa terrorism. Förslaget
om hemlig dataavläsning utreddes även för tio år sedan och
möttes redan då av stark kritik,
bland annat från Advokatsamfundet.
Anne Ramberg ansåg att man
bör väldigt noga beakta om det
här verkligen är nödvändigt i ett
demokratiskt samhälle och att
man måste noga överväga om
det blir effektivt och proportionerligt. Hon tillade att brottsbekämpning är väldigt viktigt men
att privatlivet och integriteten är
en mänsklig rättighet och grundvalen för vårt demokratiska
samhälle.

Välbesökta föreläsningar
för allmänheten
Advokatsamfundet inledde
i augusti en helt ny form av
juridisk information riktad till
allmänheten, där verksamma advokater bland annat informerat
om den nya asyllagstiftningen
och försvarsadvokatens roll och
uppdrag.
Advokatsamfundet inledde i
slutet av augusti sin satsning på
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juridiska föreläsningar som vänder sig direkt till allmänheten.
– Det finns ett stort behov
av information kring rättsfrågor
hos allmänheten. Det är särskilt
viktigt nu när vi sedan en tid har
ett högt och känslostyrt tonläge
i debatten och medierapporteringen om rättssäkerhet och
rättsfrågor, sade Anne Ramberg.
Den 15 september berättade
advokat Johan Eriksson på Advokatsamfundets andra öppna
föreläsning om försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden,
och svarade på allmänhetens
frågor.

»Advokatyrket är
världens finaste yrke«
Anne Ramberg var gäst i Söndagsintervjun i P1 den 18 september. Anne Ramberg berättar
i intervjun bland annat om sitt
uppdrag, advokatyrket, delägarskap i advokatbyrå och hur hon
värnar sitt privatliv.
– Advokatsamfundet ska
absolut inte vara partipolitiskt,
men det innebär inte att vi inte
ska uttala oss i rättspolitiska frågor, sade Anne Ramberg.
– Sverige har en av världens
mest tillåtande yttrande- och
tryckfrihetslagstiftningar, det ska
vi vara väldigt stolta över. Men
allt som är tillåtet att säga behöver man inte säga, om man inte
håller sig till någon lägsta gräns
för vulgaritet kan det ibland skada yttrande- och tryckfriheten,
sade hon.

EU-rätten förbjuder
svenska krav
Sveriges krav på datalagring
strider mot EU-rätten. Det
slog EU-domstolen fast i ett
förhandsavgörande den 21
december.
Enligt EU-domstolens dom är
det inte förenligt med EU-rätten
att staten tvingar telebolag att
generellt lagra uppgifter om
deras kunders nättrafik och
telefonsamtal. Däremot är det
tillåtet att kräva riktad lagring
av uppgifter i syfte att bekämpa
grov brottslighet, om lagringen
begränsas till vad som är strängt
nödvändigt.
Sveriges advokatsamfund
uttryckte stark kritik mot datalagringsdirektivet alltsedan det
tillkom.
Advokatsamfundet konstaterade också att de svenska
reglerna om datalagring har gått
längre än vad som angavs i EU:s
datalagringsdirektiv, i strid med
Europakonventionen och EU:s
rättighetsstadga.
Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg
kommenterade EU-domstolens
avgörande:
– EU-domstolen fann redan
för några år sedan att data
lagringsdirektivet innebär ett
omfattande och särskilt allvarligt
intrång i den grundläggande
rätten till respekt för privatlivet
och skydd för personuppgifter,
utan att detta intrång begränsats till vad som är strängt
nödvändigt. Detta var nästan
ordagrant vad Advokatsamfundet redan 2008 skrev i sitt
remissvar över förslaget att
införa direktivet i svensk rätt.
Att lagstiftaren ändå valde att
bortse från detta och hävda att
svensk lagstiftning var godtagbar
är bekymmersamt. EU-domstolen har återigen bekräftat det
Advokatsamfundet och andra
hela tiden hävdat. Nuvarande
lagstiftning är inte förenlig med
proportionalitetsprincipen. n
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Sergels torg i Stock
holm i september
2016. Under 2016 var
migration och frågor
knutna till asyl
processen mycket
uppmärksammade i
samhällsdebatten.

Advokatsamfundet aktivt
i frågor om asylrätt
Advokatsamfundet genomförde under 2016 flera
insatser i frågor knutna till
migration och asylprocessen som satt avtryck både
i rättspolitiken och för advokaterna.

med anledning av att Migrationsverkets handläggare och
beslutsfattare verkade ha satt i
system att uppmana de offentliga biträdena att få klienten att
medverka i medicinska åldersbedömningar.

Ett av de mest omdiskuterade
samhällsämnena i Sverige under
2016 var migration och frågor
knutna till asylprocessen, inte
minst frågan om åldersbestämning av ensamkommande flyktingar. I diskussionen återfanns
Advokatsamfundet, som tidigt
påtalade att Migrationsverkets
ålderbestämningar av asylsökande var otillfredsställande
och lett till bristande rättssäkerhet.
Bakgrunden var att samfundet under de första månaderna
förra året mottog ett flertal
synpunkter från offentliga biträden i migrationsärenden,
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uttryckte sig under hösten även
kritiskt mot regeringens förslag
att låta Migrationsverket bedöma en utlännings ålder tidigare i
asylprocessen än vad som görs i
dag och fatta ett tillfälligt beslut
om sökandens ålder.
Under året som gick hade
Advokatsamfundet en upprepad dialog med Migrationsverket om både myndighetens
arbetsmetoder och hantering
av förskottsutbetalningar till
offentliga biträden samt åldersbedömningar.
Migrationsverket ändrade i
maj 2016 sina rutiner avseende

förskottsutbetalningar sedan
Advokatsamfundet påpekat att
det offentliga biträdet endast
beviljades ersättning för utfört
arbete överstigande åtta timmar, så att biträdet även skulle
kunna beviljas förskott för kostnader avseende tidsspillan, utlägg och mervärdesskatt, samt
för utredning om biträdet har
haft en utgift för denna.
TVÅ MÅNADER SENARE, i
början av juli, meddelande
Migrationsverket att verket
hade infört nya arbetsformer
i asylärenden, som påverkade
arbetsuppgifterna för de offentliga biträdena i ärendena.
Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg
skrev då ett brev till verkets
dåvarande generaldirektör
Anders Danielsson och uttryckte kritik. Danielsson beklagade
senare att Migrationsverket inte

hade berett processen inför
verkets nya arbetssätt i samråd
med Advokatsamfundet och
bad om ursäkt för att verket
hade brustit i förberedelsearbetet.
ADVOKATSAMFUNDET upp-

fattade på grund av samhällsdebatten kring migration och
frågor knutna till asylprocessen
att det fanns ett stort behov
hos allmänhet och asylsökande
av information i ämnet och
bjöd under 2016 in till informationsträffar särskilt riktade
till asylsökande. Advokat Ingrid
Elovsson föreläste vid ett tillfälle om möjligheten till uppehållstillstånd genom arbete och
advokat Hanna Lundberg från
Stockholms asylbyrå vid en annan träff om förutsättningarna
för familjeåterförening utifrån
konsekvenserna av den nya, tillfälliga asyllagstiftningen. n
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ETT URVAL AV ÖVRIGA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016
Anne Ramberg
promoverades
Den 29 januari promoverades
Sveriges advokatsamfunds
generalsekreterare Anne
Ramberg till hedersdoktor vid
juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet under en ceremoni
i närvaro av bland andra universitetets rektor Eva Åkesson,
prorektor Anders Malmberg
och ärkebiskop Antje Jackelén.
Juridiska fakulteten skrev i
motiveringen när Anne Ramberg utsågs till juris hedersdoktor att hon genom sitt ledarskap har satt advokatens roll i
rättssamhället på kartan på ett
helt nytt sätt, och att hon »i
alla sammanhang oförtrutet har
framhållit rättsstatliga värden
och tron på rättsskydd och
grundläggande rättigheter för
enskilda […] I alla sammanhang
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.«

Toppnivåbesök
från Tunisien
Tunisiens ambassadör i Sverige
Fatma Omrani Chargui och
Sveriges ambassadör till Tunisien Fredrik Florén deltog när
höga representanter från det
tunisiska och det svenska rättsväsendet träffades för samtal
och middag hos Sveriges advokatsamfund den 6 april.

Byte på ordförandeposten i Högsta domstolen
Marianne Lundius lämnade i maj
över ordförandeskapet i Högsta
domstolen till Stefan Lindskog.
De två har en hel del gemensamt. Båda har tidigare varit advokater och Stefan Lindskog har
även varit ordförande i Advokatsamfundet. De två har varit

nyckelpersoner i arbetet med
att modernisera Högsta domstolen och att utveckla prejudikatbildningen. I Advokaten nr 5
berättade de två öppenhjärtigt
om sina erfarenheter.

Anne Ramberg talade
till minne av Anna Lindh
Den 6 oktober talade Anne
Ramberg vid Anna Lindh Lecture i Lund. Det var tolfte året i

rad som The Raoul Wallenberg
Institute och Lunds universitet
anordnade en föreläsning till
minne av förra utrikesministern
Anna Lindh. Anne Rambergs
tal, som hölls på engelska, bar
titeln »Business and Human
Rights – Can Business Meet the
Challenge?«. Hon talade även
om den allt viktigare roll som
advokater spelar i världen, då
utrymmet för det civila engagemanget krymper eller är hotat.

Kravet på amorteringskrav
kritiserades på flera punkter
Nya amorteringskrav på
bolån trädde i kraft den
1 juni 2016. Advokatsamfundet uttryckte flera
synpunkter och avstyrkte
förslaget om amorteringskrav i sitt remissyttrande.
Sedan juni 2016 måste den
som tar nya bolån amortera
enligt en amorteringskravets
miniminivå. De nya kraven
innebär att bolån ska amorteras med två respektive en
procent av lånet per år beroende på om belåningsgraden
överstiger eller är lägre än 70
procent av bostadens värde.
Bolån som motsvarar eller
understiger 50 procent av bostadens värde vid den senaste
värderingen omfattas inte av
amorteringskrav.
Förslaget om amorteringskrav röstades i mars
igenom i riksdagen trots
att Advokatsamfundet i sitt
remissy ttrande menade att
förslaget skulle avstyrkas,
eftersom konsekvenserna av
Finansdepartementets förslag
att införa amorteringskrav på
bolån för enskilda och deras
ekonomi behövde utredas
på ett betydligt mer genomgripande sätt än vad som
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Advokatsamfundet och andra
remissinstanser riktade kritik
mot amorteringskrav på bolån.

gjordes. Det föreföll som
om Finansdepartementet
inte inhämtat alla relevanta
omständigheter och utgått
från att bolånemarknaden i
riket var helt homogen. Samfundet skrev i sitt yttrande att
»den föreslagna regleringen
förefaller inte göra någon
skillnad på huruvida lånen
hänför sig till fastigheter i
tillväxtregioner eller i avfolkningsbygder«.
uttryckte i remissyttrandet även
farhågor om förslaget om
amorteringskrav kan komma
att bidra till en förstärkt bostadssegregation, där yngre
personer samt personer ur
marginaliserade grupper med
de föreslagna reglerna kan
få svårare att etablera sig på
bostadsmarknaden för boendeägda bostäder.

ADVOKATSAMFUNDET

Advokatsamfundet
fick nominera
Thomas Rolén, sedan 2008
kammarrättspresident i Stockholm, utsågs av Journalistförbundets styrelse till allmänhetens
representant i Yrkesetiska
nämnden. Han nominerades till
uppdraget av Advokatsamfundet. Tidigare under året beslutade Journalistförbundets styrelse
att en av ledamöterna i förbundets nämnd ska vara en allmänhetens representant, och gav
Advokatsamfundet i uppdrag att
nominera denna person.
Yrkesetiska nämndens uppgift är bland annat att besluta i
ärenden som rör anmälningar
mot journalister om överträdelser av Journalistförbundets
yrkesregler, som en del i det
självreglerande pressetiska systemet. Nämnden består av fem
ledamöter, varav samtliga tidigare har varit journalister.

Advokat blir ny chef för
Institutet mot mutor
Advokat Natali Phalén utsågs i
december till ny generalsekreterare för Institutet mot mutor
(IMM). Natali Phalén tillträder
tjänsten den 1 april 2017. Hon
efterträder nuvarande generalsekreteraren Helena Sundén.
Natali Phalén är ledamot
av Sveriges advokatsamfund
sedan 2015 och är nu verksam
på Setterwalls Advokatbyrå i
Stockholm.
IMM är en ideell näringslivsorganisation som verkar för god
sed för beslutspåverkan inom
näringslivet och i samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för
att påverka beslut.
Huvudmän är Stockholms
Handelskammare, Svensk
Handel, Sveriges Kommuner
och Landsting, Läkemedelsindustriföreningen och Svenskt
Näringsliv. n
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Advokaten
– motkraft och källa till
kunskap och konstruktiv dialog

I
Tom Knutson,
chefredaktör och
informations
ansvarig

tider av digitalt brus i sociala medier, filterbubblor, twittergläfs och orkestrerade hatkampanjer
på internet blir Advokaten i tryckt form än mer
angelägen som en motkraft och en källa till kunskap, fördjupning och konstruktiv dialog.
Förutom den tryckta tidskriften är digitala medier en etablerad och viktig strategisk kanal för
Advokatsamfundets kommunikation. Som ett
steg i redaktionens utvecklingsarbete lanserades
under året helt nya versioner av Advokatsamfundets webbplatser.
De nya webbsidorna har en ny, luftigare form
och en ändrad innehållsstruktur. Menyer och
funktioner har annan utformning. Sökmöjligheterna på de nya webbplatserna är avsevärt förbättrade och gör det enkelt att snabbt hitta rätt
information. Syftet med den nya utformningen är
att göra webbsidorna tydligare och användbarare.
Allt innehåll från de tidigare webbplatserna finns kvar, men återfinns på andra ställen på
webbsidorna. Innehållet och funktionerna från
Advokatnätet har flyttats in till Advokatsamfundets huvudwebbplats. En viktig nyhet är att
webbsidornas utseende anpassar sig beroende
på om man ser dem i en vanlig dator med stor
skärm, på en läsplatta eller i en mobiltelefon.

Tidskriften Advokaten kan numera läsas dels i
form av webbartiklar på webben, dels som blädderbar tidning på skärmen.
I samband med webbomgörningen lanserades
också en helt ny webbplats som vänder sig till den
rättssökande allmänheten: Advokatjouren – en
webbplats där allmänheten får information om
advokater och advokattjänster och kan få hjälp
med att hitta rätt advokat. Den innehåller sökfunktioner för att hitta rätt advokat i Sverige och
Europa. Läs mer på sidan 70.

M

edielandskapet fortsätter att förändras
i rask takt. Återkommande presenteras
omvärldsrapporter som visar att annonsintäkterna för tryckta tidningar fortsätter minska
och att botten inte är nådd.
Titlar som Advokaten och flera andra visar
dock att det går att framgångsrikt fånga både läsares och annonsörers intresse. Det är både glädjande och inspirerande.
Advokatens upplaga fortsätter att öka och den
tryckta upplagan uppgår numer till 9 300 exemplar.
tom knutson

Chefredaktör och informationsansvarig

ADVOKATENS REDAKTION/SAMFUNDETS INFORMATIONSAVDELNING
Gör och leder arbetet med att
producera, driva och utveckla:
l Tidskriften Advokaten
l Samfundets och tidskriftens
webbplatser
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Nyhetsbrev, cirkulär, utskick
Sociala medier
l Pressmeddelanden
l Advokatsamfundets verksamhetsberättelse

Bokproduktioner
R iktade tematidningar och
bilagor
l B roschyrer och informationsblad

l

l

l

l

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER
1. M
 agnus

Walan, senior policyrådgivare Diakonia
2. K
 arin Henriksson, krönikör/
USA-korrespondent
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”Varför ska det ta tre år att avgöra en patenttvist i Sverige när det tar ett år i
Tyskland?”
Patrick Krassén, Svenskt Näringsliv

”Svagheter i utredningen ska gå ut över åklagaren.”
Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

”Att vi ofta ser jurister i morgonsoffan i TV är egentligen en revolution.”
Christina Ramberg, professor i civilrätt

Sveriges advokatsamfund
NUMMER 1 2016 ÅRGÅNG 82

NUMMER 2 2016 ÅRGÅNG 82

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 3 2016 ÅRGÅNG 82

Fokus:
Domstolsreformer

Stockholm Human
Rights Award:

Fokus:

Zeid Ra‘ad al-Hussein
belönades för sitt arbete
Konsumenttvistnämnden
är redo att börja arbeta

Färre anmälningar
mot advokater 2015

Gästkrönikör: Magnus
Walan, Diakonia

Med förhöret
som arbetsredskap
Nu kan Europa söka
svenska advokater

Tomas Nilsson
i närbild

Fokus:

Ver ksamhetsberättelse 201

5

Gästkrönikör: Karin Henriksson,
krönikör/USA-korrespondent

Barnkonventionen
blir lag
Nya riktlinjer för
domstolslistorna

Skatteverket backar
efter hård kritik

Gästkrönikör: Catharina
Espmark, statssekreterare

”Vi satsar inte på männen därför att de dricker, spelar, är lata och tar inte
ansvar.”
Näringslivsprofilen Percy Barnevik

”Jag tar över stafettpinnen. Jag ser det inte som att jag startar från ’scratch’
utan jag fullföljer ett lopp som redan är påbörjat.”
Stefan Lindskog

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 4 2016 ÅRGÅNG 82

Fokus:

Fokus:

Affärsjuridiska advokatbyråer

Tryckfrihetsförordningen
– en 250-årsjubilar
under press

Bransch i snabb
förändring
Nya råd om uppdraget som
särskild företrädare för barn

Årets
Rakelkonferens

NUMMER 5 2016 ÅRGÅNG 82

Gästkrönikör: Nicklas
Lundblad, it-debattör

Bo-Göran Bodin får
årets journalistpris

Advokatsamfundets
nya webbplatser

Gästkrönikör: PJ Anders
Linder, chefredaktör

”Att vara JO är som att sitta i ett glashus och kasta sten.”
Avgående chefs-JO Elisabet Fura

”Det skapas nya grupper i samhället som kan behöva vända sig till JO, och då
måste vi försöka nå dem.”
Nya chefs-JO Elisabeth Rynning

”Ändamålet helgar aldrig medlen när det gäller brottsbekämpning.”
Riksåklagare Anders Perklev

”Unga vill jobba där det finns representanter för olika bakgrund och erfarenheter.”
Pia Anderberg, senior vice president på Axel Johnson AB

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND
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TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND

NUMMER 6 2016 ÅRGÅNG 82

NUMMER 7 2016 ÅRGÅNG 82

NUMMER 8 2016 ÅRGÅNG 82

NUMMER 9 2016 ÅRGÅNG 82

Ny asylrätt:
Statstjänstemannen:

Ämbete under
stark press
Fokus:

Skarpt läge för
hållbarhetsarbetet
Migrationsverket backar
om utredningsansvar

Så påverkar
brexit branschen

Gästkrönikör: Bo-Göran Bodin,
årets journalistpristagare

Mary Robinson
tilldelas SHRA

Avtalsfrågor i fokus på
skiljedomskonferens

Gästkrönika: Mikael
Färnbo, redaktör Expo

Fokus:
10 år med
Hilda – så
har det gått

Advokater
får
ännu
viktigare
roll
Många positiva till att
barnkonventionen blir lag

Nätverket Hilda
firade 10-årsjubileum

Succé
igen för
Advokatdagarna
Gästkrönika:
Maria Abrahamsson

Ökade möjligheter att utesluta advokater för brott?

Stockholm Human
Rights Award delades ut

Gästkrönikör:
Björn Häger

TIDSKRIFTEN ADVOKATENS TOTALA UPPLAGA ÄR 9 300 EXEMPLAR PER UTGÅVA.
DEN MEST OMFÅNGSRIKA UNDER ÅRET, NR 9/2016, INNEHÖLL 72 SIDOR.
TIDSKRIFTENS WEBBPLATS HADE UNDER ÅRET 141 018 BESÖK,
187 046 SIDVISNINGAR, 511 SIDVISNINGAR PER DAG SAMT 109 489 UNIKA BESÖKARE.

3. C
 atharina

Espmark, statssekreterare hos justitie- och
migrationsminister Morgan
Johansson

4. N
 icklas

Lundblad, adjungerad
professor i innovation vid
KTH och samhällspolitisk
EMEA-chef, Google
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5. P
J

Anders Linder, chef
redaktör Axess magasin
6. B
 o-Göran Bodin, årets journalistpristagare
7. Mikael Färnbo, redaktör Expo

8. M
 aria

Abrahamsson, ledamot
i konstitutionsutskottet (M)
9. B jörn Häger, journalist, Publicistklubbens ordförande
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Statistik webb, nyhetsbrev med
Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 1,5 procent under 2016.
Antalet besökare ökade med 5 procent.

TOTALT 2016 FÖR
ADVOKATSAMFUNDETS WEBBPLATSER
802 192 besök under året
2015: 790 153 besök
2 809 527 sidvisningar
2015: 2 815 292 sidvisningar
450 375 unika besökare
2015: 428 572 unika besökare

ADVOKATSAMFUNDETS
SVENSKA WEBBPLATS
581 734 besök under året
2015: 468 858 besök
1 589 besök/dag
2015: 1 285 besök/dag
2 406 573 sidvisningar under året
2015: 2 188 216 sidvisningar
6 575 sidvisningar/dag
2015: 5 995 sidvisningar/dag
283 883 unika besökare
2015: 201 174 unika besökare
Flest besök
70 592 besök under oktober 2016
12 674 besök den 7 oktober 2016

ADVOKATSAMFUNDETS
ENGELSKA WEBBPLATS

Struktur och
innehåll på alla
webbsidorna
ändrades när de
nya webbplatser
na togs i drift i
juni 2016. Där
för är inte be
sökssiffrorna för
2016 direkt jäm
förbara med siff
rorna för 2015.
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42 264 besök under året
2015: 15 372 besök
115 besök/dag
2015: 42 besök/dag
103 818 sidvisningar under året
2015: 79 549 sidvisningar
284 sidvisningar/dag
2015: 218 sidvisningar/dag
29 615 unika besökare
2015: 10 717 unika besökare
Flest besök
4 672 besök under november 2016
257 besök den 21 oktober 2016

ADVOKATNÄTET
23 549 besök 1/1–4/6
2015: 50 036 besök (hela året)
155 besök/dag
2015: 137 besök/dag
84 086 sidvisningar 1/1–4/6
2015: 192 608 sidvisningar (hela året)
553 sidvisningar/dag
2015: 528 sidvisningar/dag
14 638 unika besökare 1/1–4/6
2015: 28 651 unika besökare (hela året)
Flest besök
5 140 besök under februari 2016
357 besök den 18 februari 2016

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
141 018 besök under året
2015: 226 971 besök
385 besök/dag
2015: 622 besök/dag
187 046 sidvisningar under året
2015: 292 560 sidvisningar
511 sidvisningar/dag
2015: 802 sidvisningar/dag
109 489 unika besökare
2015: 167 968 unika besökare
Flest besök
23 943 besök under januari 2016
1 843 besök den 30 januari 2016

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS
WEBBPLATS PÅ SVENSKA
1 667 besök under året
2015: 1 725 besök
5 besök/dag
2015: 5 besök/dag
3 599 sidvisningar under året
2015: 4 107 sidvisningar
10 sidvisningar/dag
2015: 11 sidvisningar/dag
1 362 unika besökare
2015: 1 121 unika besökare
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mera 2016
Flest besök
229 besök under november 2016
120 besök den 28 april 2016

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS
WEBBPLATS PÅ ENGELSKA
497 besök under året
2015: 1 046 besök
1 besök/dag
2015: 3 besök/dag
1 080 sidvisningar under året
2015: 1 962 sidvisningar
3 sidvisningar/dag
2015: 5 sidvisningar/dag
401 unika besökare
2015: 767 unika besökare
Flest besök
128 besök under november 2016
34 besök den 24 november 2016

JURIDISKA BIBLIOTEKET
10 007 besök under året
2015: 10 966 besök
27 besök/dag
2015: 30 besök/dag
20 560 sidvisningar under året
2015: 21 559 sidvisningar
56 sidvisningar/dag
2015: 59 sidvisningar/dag
6 882 unika besökare
2015: 7 446 unika besökare
Flest besök
1 122 besök under februari 2016
63 besök den 19 april och den 3 maj 2016

HILDA
22 140 besök under året
2015: 15 179 besök
60 besök/dag
2015: 42 besök/dag
48 746 sidvisningar under året
2015: 34 731 sidvisningar
133 sidvisningar/dag
2015: 95 sidvisningar/dag
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18 368 unika besökare
2015: 10 728 unika besökare
Flest besök
4 482 besök under september 2016
747 besök den 4 september 2016

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
2 647 besök 1/6–31/12
12 besök/dag
8 348 sidvisningar 1/6–31/12
39 sidvisningar/dag
1 488 unika besökare 1/6–31/12
Flest besök
481 besök under oktober 2016
31 besök den 11 oktober 2016

ADVOKATJOUREN
4 089 besök 1/6–31/12
19 besök/dag
10 064 sidvisningar 1/6–31/12
47 sidvisningar/dag
2 813 unika besökare 1/6–31/12
Flest besök
926 besök under oktober 2016
168 besök den 11 oktober 2016

ANNE RAMBERGS BLOGG
Sedan start den 16 maj 2011: 468 573 visningar
År 2016: 115 691 visningar
År 2015: 152 983 visningar
År 2016: 316 visningar/dag i medeltal
År 2015: 419 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS NYHETSBREV
Öppnade brev
SEPTEMBER 2016:
NOVEMBER 2016:
DECEMBER 2016:

4 058 av 7 431 sända 
3 722 av 7 476 sända 
3 978 av 7 498 sända 

(55 %)
(50 %)
(54 %)

(Procentsiffran anger andel öppnade brev av icke-studsade brev. Brev som
läses direkt i läsfönster i e-postprogram, mobiltelefon etc. utan att öppnas
räknas inte. Den verkliga andelen lästa brev är alltså högre än angivet.)
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Allt fler besökare
noterades under året
S

tiftelsen Juridiska biblioteket, grundat 1935,
har en väl uppdaterad juridisk boksamling
som omfattar cirka 50 000 volymer svensk
och utländsk litteratur. Böcker, tidskrifter, rättsfallssamlingar, en stor samling offentligt tryck och
tillgång till svenska och nordiska rättsdatabaser.
Tyngdpunkten i samlingarna ligger på svensk och
nordisk juridik. Biblioteket som ligger i Advokatsamfundets lokaler håller öppet dagligen mellan
kl. 8.30 och 17.00 för alla med juristexamen och
juridikstudenter. På www.advokatsamfundet.se/
Juridiska-biblioteket/ finns mer information om
biblioteket.

INKÖP, UTLÅN, BESÖK & WEBB
Under året besökte drygt 1 000 personer biblioteket och 930 titlar lånades ut. De mest utlånade
ämnesområdena var associationsrätt, avtalsrätt,
processrätt och förvaltningsrätt. Liksom de senaste åren har juridikstudenter varit de flitigaste biblioteksanvändarna, men också advokater
och biträdande jurister verksamma i och utanför
Stockholm utnyttjar bibliotekets service.
Bibliotekets hemsida fick, liksom Advokatsamfundets övriga webbplatser, en ansiktslyftning under året – nya funktioner, bättre sökmöjligheter
och ny mer användarvänlig layout. Webbkatalogen, som används mycket och noterade 50 320
besök under året, kan man nu nå direkt från
startsidan.
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430 nya titlar köptes in, huvudsakligen svensk
och nordisk juridik.

SEMINARIUM OM RÄTTSUTREDNINGAR
I oktober arrangerade biblioteket ett eftermiddagsseminarium kring rättsutredningar. Föreläsare från både producent- och användarsidan
diskuterade på vilket sätt den tilltagande digitaliseringen har förändrat sättet att arbeta med juridisk information och vilka möjligheter, men också utmaningar vi står inför. Ett 60-tal intresserade
åhörare deltog i seminariet som hölls i Advokatsamfundets hörsal.

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

Juridiska bibliotekets bibliotekarie
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JURIDISKA BIBLIOTEKET

Stiftelsen Juridis
ka biblioteket,
grundat 1935,
som finns i Ad
vokatsamfundets
hus på Norra
Djurgården, har
en väl uppda
terad juridisk
boksamling. Un
der året besökte
drygt 1 000 per
soner biblioteket
och 930 titlar
lånades ut.
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Vägledande uttalande
angående intresseavvägning
vid jäv i samband med
övergång mellan advokatbyråer

A

v 3.4.1 VRGA framgår att en advokat,
som efter att ha antagit ett uppdrag finner att det föreligger någon sådan omständighet som medför att advokaten skulle ha
varit skyldig att avböja uppdraget om advokaten
haft kännedom om omständigheten när uppdraget erbjöds, som huvudregel måste frånträda uppdraget.
Av kommentaren till nämnda bestämmelse
framgår att bedömningen i fråga om skyldighet
att frånträda ett uppdrag principiellt är densamma under uppdragets gång som när uppdraget accepteras. Det kan emellertid få vittgående konsekvenser för en klient om advokaten frånträder ett
pågående uppdrag och advokaten måste då överväga om det men klienten skulle lida är så stort
att uppdraget trots allt inte bör frånträdas. Fråga
blir således om en intresseavvägning där det inte
är givet att advokaten i den uppkomna situationen alltid har att handla så som advokaten bort
handla om omständigheterna varit kända för advokaten vid uppdragets antagande.

F

råga har uppkommit hur en intresseavvägning vid jäv, efter övergång av s.k. juristpraktikant/sommarnotarie, biträdande jurist eller
advokat, mellan advokatbyråer, ska göras för att
vara förenlig med god advokatsed.
Bakgrunden är två avgöranden från disciplinnämnden. I båda fallen tilldelades berörd advokat
en erinran på den grunden att man inte frånträtt
ärende sedan det uppdagats att byrån anställt biträdande jurist, som i egenskap av tidigare sommarpraktikant respektive biträdande jurist på
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motpartens advokatbyrå haft befattning med
ärendet.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid
sitt möte den 9 juni 2016 antagit följande vägledande uttalande.
Om jäv uppkommit i samband med övergång
mellan advokatbyråer ska en intresseavvägning
enligt den ovan redovisade principen göras. Som
exempel på faktorer som kan medföra att den
nya byrån trots jävet inte måste frånträda ett pågående uppdrag kan nämnas följande:
l  Den uppkomna jävssituationen har inträffat
trots att den nya byrån vid rekryteringen utfört
de kontroller som skäligen kunnat begäras.
l  Den nya byrån har därvid varit i god tro beträffande jävet.
l  Det ärende som jävet träffar har handlagts av
nya byrån under beaktansvärd tid och med användande av betydande resurser.
l  Kostnaderna och olägenheterna för den klient på nya byrån som skulle drabbas av ett frånträde skulle vara oproportionerligt stora.
l  Befattningen med det jävsgrundande ärendet
på gamla byrån har varit av mindre omfattning
och vederbörande har inte fått inblick i ärendespecifika uppgifter av starkt konfidentiell natur,
t.ex. bedömning av kritiska rätts- eller bevisfrågor, processtaktiska överväganden eller liknande.
l  Betydande tid har gått mellan tjänstgöringen på gamla byrån och anställningen på den nya
byrån.
advokatsamfundets styrelse

16 juni 2016
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Vägledande uttalande
angående medicinska
åldersbedömningar
i asylärenden

F

råga har uppkommit om det finns anledning
att revidera det vägledande uttalandet som
publicerats i cirkulär nr 21/2015 angående
medicinska åldersbedömningar i asylärenden.
Den 19 maj 2016 fick Rättsmedicinalverket regeringens uppdrag att utifrån aktuell forskning
och beprövad erfarenhet med stor skyndsamhet
påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan
och kapaciteten på detta område, samt utveckla
sin förmåga att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen.
Rättsmedicinalverket genomför för närvarande
en upphandling av medicinska tjänster för bildtagning med magnetkamera av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i underkäken
med panoramaröntgen samt medicinska analyser
av bilderna. Rättsmedicinalverket siktar på att
komma i gång med verksamheten under första
kvartalet 2017.

S

ocialstyrelsen arbetar för närvarande med en
kompletterande studie för att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för
medicinska åldersbedömningar med avgivande
av delrapport senast den 30 april 2017 och slut
rapport senast den 30 november 2017.
Barnläkarföreningen är inte uttryckligt negativ
till de nu föreslagna metoderna för medicinsk åldersbedömning.
Utifrån de rådande omständigheterna har sty-
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relsen för Sveriges advokatsamfund vid möte den
16 december 2016 beslutat att revidera det vägledande uttalandet som publicerats i cirkulär nr
21/2015 genom att ersätta kravet på synnerliga
skäl med särskilda skäl för advokats medverkan
till att klienten genomgår en medicinsk åldersbedömning. Ändringen innebär alltjämt en mycket
restriktiv bedömning av förutsättningarna för advokatens medverkan till att klienten genomgår en
sådan undersökning.

S

tyrelsen har antagit följande vägledande uttalande.
En advokat som är förordnad som offentligt biträde 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 ärendet. Inom ramen för detta uppdrag åligger
det advokaten 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 särskilda
skäl föreligger.
advokatsamfundets styrelse

19 december 2016
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Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. Här är en
förteckning över de 117 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2016. Samtliga
remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

R-2016/1958	Mediegrundlagskommitténs

betänkande
Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)
Reglering av distanshandel
med alkoholdrycker (Ds 2016:33)

R-2016/1497	
B etänkandet

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU
2016:53)

R-2016/1940	Promemorian

R-2016/2170	Promemorian

Förslag till ändringar av förslagen i promemorian Nya möjligheter till
operativt polissamarbete med andra stater
(Ds 2016:13)

R-2016/2197	Promemorian

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

R-2016/1879	Betänkandet

Kraftsamling mot antiziganism
(SOU 2016:44)

R-2016/1798	Departementspromemorian

Behandling av
personuppgifter inom Nationellt centrum för
terrorhotbedömning (Ds 2016:31)
promemoria Ändring av Inskrivningsförordningen (2000:309)

R-2016/1909	Promemorian

Explosiva varor – om införsel,
smuggling och Tullverkets befogenheter

R-2016/1829	Promemorian

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

R-2016/1319	Betänkandet

Rätten till en personförsäkring
– ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

R-2016/1914	Lantmäteriets

promemoria med förslag
om förlängd notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen)

R-2016/1881	Departementspromemorian

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

R-2016/2237	Domstolsverkets

R-2016/2221	Promemorian

Tidsbegränsad

vapenamnesti 2018
R-2016/1200	Betänkandet

2016:36)
promemoria Begäran om
ändring i domstolsdataförordningen avseende direktåtkomst till miljöboken

R-2016/1467	Betänkandet

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

R-2016/1880	Promemorian

Ytterligare anpassning av
svensk rätt till Dublinförordningen (Ds
2016:34)

R-2016/2068	Promemorian

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

R-2016/2069	Europeiska

kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 687 slutlig

R-2016/2059	Europeiska

kommissionens förslag till rådets
direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas KOM (2016) 683

Beskattning vid överlåtelse av
fastighet till juridisk person
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R-2016/2055	Departementspromemorian

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Bokföringsbrott i filialer (Ds

R-2016/2014	Domstolsverkets

R-2016/2054	Promemorian

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Samordningsförfaranden för

koncerner
R-2016/1953	Promemorian

R-2016/1312	Betänkandet

R-2016/1477

 ompletterande remissvar EU-kommissioK
nens förslag till asylprocedurförordning

R-2016/1316	Betänkandet

Arbetsklausuler och sociala
hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15)

R-2016/1313	Betänkandet

En utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket (SOU 2016:49)

R-2016/1314	Betänkandet

Ett starkt straffrättsligt skydd
mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande
av barn genom köp av sexuell handling m.m.
(SOU 2016:42)

R-2016/1873	Departementspromemorian

Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall

R-2016/1854	Promemorian

Förslag till ändringar i Finans
inspektionens föreskrifter och allmänna råd
med anledning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014 om
marknadsmissbruk

R-2016/1318	Departementspromemorian

Utvidgat skydd
mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26)
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R-2016/0762	Betänkandet

Barnkonventionen blir svensk
lag (SOU 2016:19)

R-2016/1090	Kompletterande

bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för paketerade och
försäkringsbaserade investeringsprodukter
för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

R-2016/1317	Promemorian

Vissa frågor om kommersiell
radio (Ds 2016:32)

R-2016/1505	Enhetliga

och effektiva system för miljötillsyn
och sanktioner (Dir. 2016:32)

R-2016/1889	EU-kommissionens

R-2016/1310	Promemorian

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

förslag till skyddsgrunds-

förordning
R-2016/1126	Betänkandet

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU
2016:39)
Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en
terroristorganisation (SOU 2016:40)

R-2016/1332	RättsPM

om Strafflindring vid medverkan till
utredning av egen brottslighet

R-2016/1285	Kommissionens

förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på
skattemyndigheters tillgång till information
om penningtvätt KOM (2016) 452 slutlig

R-2016/1315	Betänkandet

R-2016/1477	EU-kommissionens

förslag till asylprocedur-

förordning
R-2016/1478	EU-kommissionens

förslag till reviderat mot-

R-2016/0955	Betänkandet

Revisorns skadeståndsansvar
(SOU 2016:34)

R-2016/1309	Konsultation

avseende förslag till revidering
av direktiv 2015/849 om förhindrande av
att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (det
fjärde penningtvättsdirektivet)

tagandedirektiv
R-2016/1311	Promemorian

Några finansmarknadsfrågor

R-2016/1035	Promemorian

Ersättning vid expropriation av
bostäder (Ds 2016:16)

R-2016/1320	En

omarbetad Bryssel II-förordning

R-2016/1381	Utkast

till lagrådsremiss En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning
av asylsökande

R-2016/0803	Departementspromemorian

Effektivare hyres- och arrendenämnder (Ds 2016:4)

R-2016/1055	Kommissionens

förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

R-2016/1163	Nya

rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m.

R-2016/1100	Promemorian

R-2016/0704

 etänkandet Beskattning av incitamentsproB
gram (SOU 2016:23)

R-2016/1138	Domstolsverkets

R-2016/0830	Departementspromemorian

R-2016/0987	Departementspromemorian

Nya möjligheter
till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)

R-2016/1110	Promemorian

 etänkandet Medverkan av tjänsteleveranB
törer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36)

R-2016/1159	Promemorian

promemoria med begäran
om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

R-2016/0993

R-2016/1070	Departementspromemorian

Otillåtna bo-

sättningar (Ds 2016:17)
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Nya regler för
europeiska småmål – lättare att pröva tvister
inom EU (Ds 2016:10)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om
värdepappersfonder
Vissa ändringar vad gäller
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

R-2016/0744	Betänkandet

En ny strafftidslag (SOU 2016:18)

R-2016/1087	Promemorian

med utkast till lagrådsremiss
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
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Advokatsamfundet anser forts.
R-2016/0732	Promemorian

Entreprenörsansvar och
svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)
Skärpta straff för allvarliga
brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

R-2016/0670

R-2016/0667	Promemorian

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

R-2016/0733	Promemorian

R-2016/0214

R-2016/0671	Betänkandet

EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17)
översyn av tobakslagen – Nya steg mot
ett minskat tobaksbruk samt Genomförande
av tobaksproduktdirektivets bestämmelser
om e-cigaretter (SOU 2016:14)

R-2016/0707	En

R-2016/0590	Olika

till nya föreskrifter (KAMFS 2016:X)
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

R-2016/0910	Skatteverkets

promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av
land-för-landrapporter

R-2016/0931	Processbeskrivningen

Initialprocessen för
barn utan vårdnadshavare i den omarbetade
skyddsprocessen

R-2016/0919	Promemorian

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om
verksamhet på marknadsplatser

R-2016/0843	Förslag

till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU
vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
Utbyte av upplysningar om
förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

Uppgifter på individnivå i en
arbetsgivardeklaration

R-2016/0668	Promemorian

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

R-2016/0474	Betänkandet

R-2016/0473	Promemorian

Avdragsrätt vid representation

R-2016/0554	Promemorian

Anvisade elavtal

R-2016/0128	Betänkandet

Ett utvidgat straffrättsligt skydd
för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

R-2016/0255	Rapport

Schabloniserad ersättning i barnska-

dor
R-2016/0088

 epartementspromemorian Kontroller och
D
inspektioner i Sverige av Europeiska byrån
för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

R-2016/0009	Promemorian

R-2016/0010	Betänkandet

Bättre samarbete mellan stat
och kommun vid planering och byggande
(SOU 2015:109)

R-2016/0820	Promemorian

R-2016/0073	Tillgång

 romemorian Uppföljning av återvändandeP
direktivet och direktivet om varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgares ställning (Ds 2016:3)
Förslag till föreskrifter om insättningsgaranti

Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstaganden till vård, omsorg och
forskning (SOU 2015:80)

till betalkonto med grundläggande
funktioner Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

R-2016/0349	Utkast

till lagrådsremiss - Begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

R-2016/0850	Promemorian

R-2016/0089	Promemorian

R-2016/0753	Promemorian

R-2016/0254	Europeiska

Frågor med anledning av rapporten En mer rationell konkurshantering

R-2016/0589	Promemorian

Bekämpning av marknadsmiss-

bruk
R-2016/0307	Promemorian

Några frågor om offentlighet
och sekretess (Ds 2016:2)

En europeisk utredningsorder

(Ds 2015:57)

R-2016/0008	Betänkandet

R-2016/0422

Integritet och straffskydd (SOU

2016:7)

R-2016/0740	Promemorian

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
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 etänkandet Ytterligare åtgärder mot
B
penningtvätt och finansiering av terrorism –
Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning
– ny penningtvättslag – m.m. (SOU 2016:8)

R-2016/0444	Promemorian

vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

R-2016/0924	Förslag

 romemorian Förslag till ny lag om PensionsP
myndighetens premiepensionsverksamhet

Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

kommissionens förslag till rådets
direktiv om skatteundandraganden KOM
(2016) 26 slutlig

R-2016/0110	Promemorian

Fortsatt giltighet av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagen
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R-2016/0016	EU-kommissionens

två förslag till direktiv
om dels vissa aspekter rörande avtal om leverans av digitalt innehåll dels vissa aspekter
rörande avtal för försäljning av varor på nätet
eller annars på distans

R-2016/0354

 ommissionens förslag till direktiv om ändK
ring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning

R-2016/0052	Utkast

till proposition Elektroniskt kungörande av författningar

R-2015/2089

R-2015/2102	Betänkandet

R-2015/2092	Betänkandet

Ökad insyn i fristående skolor
(SOU 2015:82)

R-2015/2214	Justitiekanslerns

begäran om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för
Justitiekanslern

R-2016/0011	Ändring

av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte (Ds
2015:49)

R-2016/0012	Riksåklagarens

 romemorian Förslag till nya föreskrifter om
P
krav på amortering av nya bolån

R-2015/1712	Promemorian

R-2015/1932	Betänkandet

Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention
(SOU 2015:74)

R-2016/0147

Översyn av lex Laval (SOU

2015:83)

R-2015/2146	Promemorian

R-2015/2353

Promemorian Konkurrensskadelag (Ds
2015:50)

 romemorian Genomförandet av EU:s förP
svarardirektiv; kompletterande förslag

riktlinjer om Unga misstänktas rätt till försvarare

R-2015/1883	Betänkandet

Passdatalag (Ds 2015:44)

Fakturabedrägerier (SOU

2015:77)
R-2015/2316	EU-kommissionens

förslag till ändringar i

EU:s vapendirektiv
R-2015/2227

 illsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsT
missbruksförordning

Advokatsamfundets uppdrag
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.

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
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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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Advokatsamfundets uppdrag
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 Nominations Committee
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

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: Hans Andersson
Kriminalvårdens insynsråd
Ledamot: Tobias Fälth
Integritetsskyddsombud vid Försvarsunder
rättelsedomstolen
Tomas Nilsson, Claes Lundblad, Lena Feuk
Polismyndighetens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad

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

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

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Anne Ramberg

Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
(Ju 2014:10) (dir. 2014:74)
Expert: 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
Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Leif Ljungholm
Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Bengt Ivarsson

Utredningen om översyn av våldtäktsbrottet
(dir. 2014:123)
Expert: Bengt Ivarsson
Utredningen om en ny strafftidslag (dir. 2014:132)
Expert: Jan Karlsson
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

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Maria Billing
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forts.
Ett starkt straffrättsligt skydd vid människo
handel och köp av sexuell handling av barn
(dir. 2014:128) (dir. 2015:6) (dir. 2016:35)
Expert: Anders Malmsten
Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism (dir. 2015:61) (dir. 2016:46)
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 integriteten (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 juridiska personer (dir. 2015:58)
Expert Olle Lindén

Utredningen om hemlig dataavläsning
(dir. 2016:36)
Expert: Anne Ramberg
Utredningen om genomförande av EU:s
direktiv om skydd av personuppgifter vid
brottsbekämpning, brottmålshantering och
straffverkställighet (dir. 2016:21)
Expert: Conny Larsson
Utredningen om förstärkt skydd för uppgifter
som rör ett internationellt samarbete för fred
och säkerhet som Sverige deltar i (dir. 2016:42)
Percy Bratt
Utredningen om genomförande av EU-direktivet
om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om
rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och till
talade barn (dir. 2016:57)
Per E Samuelsson
Utredningen om stärkt integritet i Rätts
medicinalverkets verksamhet (dir. 2016:75)
Lena Isaksson
Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19)
Expert: Lina Melén
Utredningen om rekrytering av ordinarie
domare (dir. 2016:89)
Expert: Fredrik Norburg

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

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk
Erik Sjöman

Utredningen om kameraövervakning – brotts
bekämpning och integritetsskydd (dir. 2015:125)
Expert: Jan-Mikael Bexhed

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

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

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

Utredningen om förändringar i systemet med
villkorlig frigivning (dir. 2016:28)
Expert: Henrik Olsson Lilja

Referensgruppen för Brottsoffermyndighetens
uppdrag om ett bättre digitalt bemötande av
brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM)
Lena Feuk

Utredningen om moderna regler om beslag och
husrannsakan (dir. 2016:20)
Expert: Leif Gustafson

Brå:s uppdrag Utvärdering av reformen om ett
skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Ghita Hadding Wiberg

Utredningen om en modern brottmålsprocess
anpassad även för stora mål (dir. 2016:31)
Expert: Tomas Nilsson
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Avdelningarna av Sveriges
Södra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		
SUPPLEANTER

		
		
		
		
SEKRETERARE

Magnus Lindsten

Mellersta avdelningen
ORDFÖRANDE

Anders Wallin

Karin Amédro

VICE ORDFÖRANDE

Amanda Hikes

Sofia Olsson
Alf Lindskog
Maria Adielsson
Jens Kinnander
Melka Kjellberg

LEDAMÖTER Linda Nyström
		 David Lindberg
		 Johanna Näslund (sekreterare)

Therese Ståhlnacke
Anette Johansson
Fredrik Sandgren
Marcus Larsson
Mats Ingvar

SUPPLEANTER Karolin Andreasson
		 Daniel Svensson
		 Andreas Simon
		 Mari Kilman
SEKRETERARE

Johanna Näslund (ledamot)

Katarina Broman
Stockholmsavdelningen

Västra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		

Jörgen Larsson
Agnes Andersson
Niklas Odén
Henrik Gallus
Charlotte Forssander
Lars Cronqvist
Polyana Jensell

Martin Vildhede
		 Martin Wahlin
		 Martin Wassén
SUPPLEANTER

SEKRETERARE
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ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		

Christina Malm
Kristoffer Ribbing
Pamela Lannerheim Angergård
Christel Rockström
Mattias Göransson
Theddo Rother-Schirren
Johan Ödlund

SUPPLEANTER Mikael Klang
		 Anette Hansson Ahl
		 Caroline Snellman
SEKRETERARE

Emma Berglund

Björn Goldman
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advokatsamfund 2016
Östra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE

Bo Nilsson
Eva Enetjärn

LEDAMÖTER David Sommerstad
		 Anna von Knorring
		 Sandra Putsén
SUPPLEANTER Lisa Almgren
		 Magnus Nedstrand
		 Maria Holmberg
SEKRETERARE

Henrik Snellman

Utlandsavdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE
LEDAMÖTER

		
		
		
		
		
SEKRETERARE

Karolina Ullman
Christina Griebeler (sekreterare)
Jon-Marcus Meese
Artur Swirtun
Pontus Lindfelt
Fredrik Svensson
Astrid Trolle Adams
Karl Woschnagg
Christina Griebeler (ledamot)

Norra avdelningen
ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE

Petter Hetta
Andreas Victor (sekreterare/kassör)

LEDAMÖTER Magnus Müchler
		 Ann Gerklev
		 Ulf Andersson
		 Fredrik Burvall
SUPPLEANTER Oskar Söderberg
		 Emma Fällman
		 Sami Hietala
SEKRETERARE/

Andreas Victor (vice ordförande)

KASSÖR
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Kollegiernas styrelser 2016
Försvararkollegiet Stockholm
Försvararkollegiet i Stockholm har upphört. I dess ställe har
Stockholms Försvararkollegium bildats. Det är en grupp
advokater och biträdande jurister i Stockholmsområdet som
har en Facebookgrupp. Medlem blir man efter prövning av
de som är administrativt ansvariga för denna sida/grupp. Det
är bland annat advokat Anders Malmsten på Stockholms
Advokatbyrå.
Försvararkollegiet Göteborg
Mia Sandros, ordförande
Nan Salén, sekreterare
Lars Halldin
Thomas Håkansson
Poly Jensell
Ann Bark
Peter Gillberg
Östergötlands Försvararkollegium
Inga-Lill Staffansson, Katrineholm, ordförande
Morgan Gerdin, Linköping, sekreterare
Lina Wassler, Nyköping, kassör
Sofia Falk, Katrineholm, ledamot
Mikael Abrahamsson, Norrköping, ledamot
Henrik Lindblom, Linköping, ledamot
Försvararkollegiet i Nordvästra Skåne
Maria Adielsson, ordförande
Pontus Peyron, sekreterare
Therese Ståhlnacke, kassör
Ulf Juhlin, ledamot
Håkan Sunnerholm, ledamot
Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Johan Sarvik, ordförande
Karin Schånberg, ledamot
Marcus Larsson, ledamot
Andréas Björkman, ledamot
Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Therese Ström, kassör
Susanne Ekberg-Carlsson, ledamot
Liisa Tihinen, ledamot

REKON Rekonstruktöroch konkursförvaltarkollegiet
STYRELSELEDAMÖTER

Hans Andersson, ordförande
Lars-Henrik Andersson, vice ordförande
Magnus Nedstrand
Lars Ederwall
Christian Andersch
Anders Lundberg
Henric Schef
Bo Ransnäs
Erik Gabrielsson
Robert Asplund
Johan Linder
Bertil Wingqvist
Peter Bengtsson
Marie Thors
STYRELSESUPPLEANTER

Johan Lavås
Jörgen Wistrand
Björn Nilsson
Olof Riesenfeld
Björn Christoffersson
Tuomas Heinonen
Hans Berglund
Mathias Winge
Staffan Fjellström
Anders Norman
Michael Amosy
Magnus Lindblom
Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
David Faxe, sekreterare
Anna Lööv Schöning, kassör
Vlora Regjepaj, ledamot
Ann-Christina Bengtsson, ledamot
Emelie Hökfelt, ledamot
Canela Skyfacos, suppleant
Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson, ordförande
Karin Gyllenring
Migrationskollegiet i västra Sverige
Tomas Fridh, ordförande
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Advokatsamfundets kansli 2017
GENERALSEKRETERARE

Advokat Anne Ramberg
ASSISTENT

Kät Berglund

UTBILDNINGSANSVARIG

Jonas Olbe
KURSADMINISTRATÖR

Kristina Rudolfson
Anna Borgström

CHEFSJURIST

Advokat Maria Billing

REGISTRATORER

REMISSER, ADVOKATJOUREN OCH DR. TORSTEN ANDERS

Linda Mogel, chefsregistrator
Thérèse Ideström
Lena Weidling

AMUND AMUNDSONS FOND FÖR FRIGIVNA FÅNGAR

Christina Mattsson, sekreterare

SEKRETERARE
STÄLLFÖRETRÄDANDE CHEFSJURIST

Johan Sangborn

Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Susanna Rosén

STYRELSENS SEKRETERARE/HILDA

Kammarrättsassessor Anna N
 ordström

TEKNIK- OCH FASTIGHETSSERVICE

DISCIPLINNÄMNDENS SEKRETERARE

Stefan Westlund
Mikael Uhr

Jur. kand. Sofia Rahm

RECEPTIONIST
HANDLÄGGARE

Jur. kand. Johanna Almström
Jur. kand. Selma Al Saati Edsman
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw
Jur. kand. Malin Hellner
Jur. kand. Lisa Jäderbrink
Jur. kand. Madeleine Nordvall
Jur. kand. Sonja Rodhe

Irma Lahtinen
HUSFRU

Lisen Hagberg
Tidskriften Advokaten
– webbredaktionen
och information
CHEFREDAKTÖR OCH INFORMATIONSANSVARIG

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

Advokat Lisa af Burén

Tom Knutson
WEBBANSVARIG OCH JOURNALIST

EKONOMICHEF

Jonas Hultgren

Magnus Andersson
JOURNALIST OCH WEBBREDAKTÖR

EKONOMIASSISTENTER

Marika Nordén
Ulrika Viberg

Johan Persson
Juridiska biblioteket
BIBLIOTEKARIE

Bitte Wölkert
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