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Frågor och svar om disciplinverksamheten 

 

Vad avser tillsynen? 

  

Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater. Advokat är den som är ledamot av 

Advokatsamfundet. Titeln advokat är enligt 8 kap. 10 § rättegångsbalken straffrättsligt 

skyddad och får bara användas av den som är ledamot i Advokatsamfundet. Den som 

annars använder titeln kan dömas till böter. 

Advokaters verksamhet styrs av en rad lagar och regler. Lagreglerna finns framför allt i 

rättegångsbalken. De grundläggande etiska reglerna för advokater finns i 

Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (VRGA) och i kommentaren 

till de vägledande reglerna. Regler om advokaters yrkesplikter finns också i 

Advokatsamfundets stadgar. 

En väsentlig del av Advokatsamfundets tillsyn hänför sig till den disciplinära 

verksamheten, i vilken samfundets disciplinnämnd prövar om en advokat i ett enskilt 

fall har brutit mot god advokatsed. 

 

Hur initieras disciplinärenden? 

 

Ett disciplinärende initieras vanligtvis genom att någon gör en disciplinanmälan till 

Advokatsamfundet och riktar kritik mot en advokats agerande. Advokatsamfundet kan 

emellertid också självt – genom information som erhållits eller inhämtats på initiativ 

från generalsekreteraren, efter beslut från styrelsen – initiera ärenden mot advokater. 
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Hur är disciplinnämnden sammansatt  

och hur handläggs disciplinärenden? 

 

Disciplinnämnden består av elva ledamöter: åtta advokater som väljs av 

Advokatsamfundets fullmäktige och tre offentliga representanter som utses av 

regeringen. Normalt tas en anmälan om disciplinärt ingripande först upp på en 

prövningsavdelning inom disciplinnämnden. En prövningsavdelning består av tre 

ledamöter, varav en offentlig representant. Är prövningsavdelningen enig om att 

påföljd inte är aktuell och enig om innehållet i beslutet, så får prövningsavdelningen 

avgöra ärendet. I annat fall ska ärendet hänskjutas till disciplinnämnden för 

behandling i plenum. 

 

Handläggningen i nämnden är skriftlig. Är omständigheterna sådana att risk för 

uteslutning finns ska dock enligt 43 § Advokatsamfundets stadgar advokaten kallas till 

muntlig förhandling. 

Vid en muntlig förhandling förs Advokatsamfundets talan av en advokat. Den advokat 

mot vilken anmärkning riktas företräds av en försvarare. Finns anmälare i 

disciplinärendet, bereds också anmälaren tillfälle att närvara vid förhandlingen. 

Muntliga förhandlingar i disciplinnämnden grundar sig på förvaltningsrättsliga 

principer. Disciplinnämnden har fått del av hela materialet och betraktar det som 

processmaterial. Parterna kan således under förhandlingen rikta in sig på att lyfta fram 

det väsentliga. 

Disciplinnämnden

Prövningsavdelning Prövningsavdelning Prövningsavdelning
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Vilka är de disciplinära påföljderna? 

 

Om disciplinnämnden finner att en advokat har åsidosatt god advokatsed kan 

advokaten tilldelas någon av de disciplinära påföljder som framgår av 8 kap. 7 § 

rättegångsbalken. Dessa är i. erinran, ii. varning, iii. varning med straffavgift  

(1 000–50 000 kr) och iv. uteslutning ur Advokatsamfundet. 

I fall där en disciplinär påföljd inte anses nödvändig kan disciplinnämnden, antingen i 

en prövningsavdelning eller i plenum, göra ett uttalande. Ett uttalande är inte en 

disciplinär påföljd. 

 

Vem utövar tillsyn över disciplinverksamheten? 

 

Justitiekanslern (JK) granskar alla Advokatsamfundets beslut i disciplinärenden och 

får överklaga disciplinnämndens beslut till Högsta domstolen. Vidare får JK påkalla 

åtgärd mot en advokat om beslut fattats att en anmälan ska avskrivas eller inte 

hänskjutas till disciplinnämnden. En sådan begäran från JK gör att ärendet behandlas 

av disciplinnämnden i plenum.  

En advokat som utesluts kan klaga på beslutet till Högsta domstolen. Andra beslut kan 

inte överklagas. 

 

Var hittar man viktiga avgöranden? 

 

Disciplinnämnden publicerar löpande avgöranden av principiellt intresse. Avgörandena 

publiceras dels i tidskriften Advokaten, dels på Advokatsamfundets webbplats, 

advokatsamfundet.se. 

Om man utöver de avgöranden som publiceras önskar ta del av något beslut från 

disciplinnämnden, går det bra att kontakta Advokatsamfundets kansli. 

http://www.advokatsamfundet.se/
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Året i siffror 

Föregående års siffror anges inom parentes. Det bör uppmärksammas att en påföljd 

kan vara gemensam för flera ärenden och att flera påföljder kan förekomma i ett 

ärende. 

Inkomna ärenden:     

   
Inkomna anmälningar 2020 545 (456) 

    
Av styrelsen upptagna disciplinärenden 38 (53) 

   

Avgjorda ärenden:      

   

Disciplinnämnden    

   
Uttalande 11  
Erinran  102  
Varning  30  
Varning med straffavgift  24  
Uteslutning  3  
Ingen åtgärd  38  
Avslås/avvisas/avskrivs och ingen åtgärd  19  

   
Totalt  227 (196) 

 

Fyra personliga inställelser har hållits under året.    

   
   

Prövningsavdelningarna   

   
Hänskjuts 135  
Uttalande 11  
Ingen åtgärd 312  
3-årsregeln 8  
Avvisas/avskrivs 12  

   

   
Prövningsavdelningarna totalt 478 (440) 
   

Totalt antal: 705 (636) 
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Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 545 anmälningar mot advokater under 

2020. Det var 20 procent fler anmälningar än under 2019. Under samma tid ökade 

antalet advokater med knappt 2 procent. Advokatsamfundets styrelse tog upp 

38 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2020, som ett led i 

Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet. 

Antalet avgjorda ärenden och andelen ärenden som ledde till en disciplinär påföljd var 

också fler 2020 än 2019. 

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att 

Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till 

disciplinnämnden, mot 545 anmälningar under 2020. Det innebär att antalet 

anmälningar under den tiden har minskat med 10 procent, trots att antalet advokater 

har ökat med 78 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 293 advokater år 2020. 

Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetik på flera sätt och gör stora 

satsningar inom området. Sedan 2004 ställs krav på godkänd advokatexamen, som har 

fokus på advokatetik, för inträde i samfundet. Efter att inträde beviljats ställs också 

krav på utbildning. Sedan 2009 ska advokater genomgå minst 18 timmars professionell 

vidareutbildning per år.1 Advokatsamfundet tillhandahåller en stor mängd kostnadsfria 

kurser i advokatetik både för advokater och biträdande jurister. Därtill kommer att 

samfundet intensifierat sin proaktiva tillsyn. Mer om nya etiksatsningar finns här.  

Totalt 705 ärenden behandlades inom Advokatsamfundets disciplinnämnd under 

2020. Det är 11 procent fler än 2019. De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre 

prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna 

hänsköt under året 135 ärenden för att avgöras av hela disciplinnämnden. 

Disciplinnämnden i dess helhet avgjorde totalt 227 ärenden under 2020, 16 procent fler 

än 2019. Av dem ledde 159 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall 

(102) blev påföljden en erinran. Men 30 advokater fick varningar, och 24 advokater fick 

den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2020 uteslöts 

3 advokater ur Advokatsamfundet. 

 

1 Se riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater (under rubriken Advokatetik på 

advokatsamfundet.se). 

file:///C:/Users/ska/Desktop/advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2021/januari/advokatsamfundet-satsar-extra-pa-etiken/
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Advokatverksamheten/Professionell-vidareutbildning/
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Advokatverksamheten/Professionell-vidareutbildning/
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Antalet anmälningar varierar från år till år, och det är svårt att säga varför 

anmälningarna ökade under 2020. En faktor skulle kunna vara att det mediala 

intresset för disciplinnämndens verksamhet var stort, vilket ytterligare ökat 

medvetenheten om möjligheten att göra en disciplinanmälan. 

Ett av de mest omskrivna ärendena under året hänförde sig till en försvarsadvokat som 

anmälts för restriktionsbrott. Nämnden fann i sitt beslut att advokaten hade gjort sig 

skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed i form av handlande i strid med för 

klienterna meddelade restriktioner, och tilldelade advokaten varning med högsta 

straffavgift (19/1277 och 19/1948). Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade på 

uteslutning. Målet ligger nu för prövning i Högsta domstolen.2 

I detta häfte redogörs för ett urval av de frågor och ärenden som disciplinnämnden har 

hanterat under året. Främst behandlas sådana frågor som förekommit i större 

omfattning eller som är av principiellt intresse, men också frågor som av annan 

anledning belyser den tillsynsverksamhet nämnden har bedrivit under året. 

Sociala medier  

I början av 2020 fattade disciplinnämnden beslut i några uppmärksammade ärenden 

gällande publiceringar på sociala medier. 

I ett av ärendena hade advokaterna A, B och C publicerat följande på sin advokatbyrås 

Instagramkonto. 

i. En bild på ett domslut i vilket framgick att den tilltalade dömts för brott mot 

griftefrid och frikänts från mord. Tillhörande inlägg löd ”Yrket som advokat kan 

innebära stora påfrestningar. Det här var ett av de jobbigaste målen advokat B 

har hanterat då det uppstod ur en familjetragedi. Som försvarare måste man 

alltid företräda sin klient, oavsett hur tufft motståndet är. Till följd av B:s 

insatser ansåg varken tingsrätten eller hovrätten att klienten skulle dömas för 

mord utan frikännande dom meddelades i båda instanser. Ett oerhört bra 

 

2 Mål nr Ö 5090-20 
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resultat och en mycket nöjd klient! #xxxxx #xxxxxadvokat #frihet”.3 

 

ii. Ett videoklipp i vilket B och C, iklädda solglasögon och med varsitt whiskeyglas, 

hade en konversation angående att de ”tänkte ge lite råd till den som får 

förmånen att träffa polisen så här en lördag kväll”.4 Tillhörande inlägg löd ”Lite 

tips och råd en lördagkväll #lawyer #försvarare #brottmål #lördagstipset 

#alwaysbyyourside #xxxxx #xxxxxadvokat #[…].” 

 

iii. En bild föreställande en tecknad serieruta i vilken Batman nyligen örfilat en 

annan seriefigur. En pratbubbla från den andra figuren löd ”JAG TÄNKTE 

INTE BEGÄRA NÅGON SPECIFIK ADVOKAT”. En pratbubbla från Batman löd 

”KÄFTEN! DU BEGÄR ALLTID EN ADVOKAT FRÅN XXXXX 

ADVOKATBYRÅ”. Till bilden hörde inlägget ”Begär alltid en advokat från Xxxxx 

advokatbyrå! #brottmål #xxxxx #xxxxxadvokat #försvarsadvokat #advokat”. 

 

Advokaterna tilldelades varning. I sitt beslut fann nämnden anledning att återge 

portalparagrafen i VRGA och återspegla att principerna kommer till uttryck i 

Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala medier. Nämnden 

fann därefter att advokaterna 

– genom publiceringen av texten tillsammans med domslutet brutit mot god 

advokatsed; texten tillsammans med domslutet medförde att det fanns en 

uppenbar risk för att utomstående kunnat identifiera vilket mål det handlat om. 

Det hade vidare inte påståtts att klienten lämnat samtycke till att uppgifterna 

lämnats. 

– genom publiceringen av filmen allvarligt brutit mot god advokatsed; den 

ifrågavarande publiceringen stred tveklöst mot de ovan angivna kraven. 

Vad gällde serierutan framhöll nämnden att det inte ankommer på nämnden att agera 

”smakpolis” i vidare mån än när marknadsföringen tydligt bryter mot god advokatsed. 

 

3 Domslutet med tillhörande inlägg hade även publicerats på advokatbyråns Facebookkonto.  

4 Konversationen finns återgiven i beslutet. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/policy_for_advokaters_anvandning_av_sociala_medier.pdf
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Nämnden fann i denna del med tvekan att den aktuella reklamen inte stod i strid mot 

god advokatsed (19/1718) (19/1921) (19/1928). 

I ett annat ärende hade advokaten A på sitt Instagramkonto publicerat en bild som 

visade en tavla föreställande en pistol. På bilden syntes också en stol och en vas med en 

blombukett. Tillhörande inlägg löd ”Kom förbi på möte så får du beskåda inte bara mig 

utan även denna magiska tavla #gunz #xxxx #xxxxxadvokat”. 

En användare hade kommenterat inlägget med ”Jag blir typ taggad på att göra något 

kriminellt så jag kan ha dig som försvarare haha [symbol för eld]”, och A hade besvarat 

kommentaren med ”du är varmt välkommen kompis”. 

A hade vidare på sitt Facebookkonto publicerat en bild som visade A, som satt 

bakåtlutad med fötterna på ett skrivbord, hållande ett whiskeyglas. Bakom A syntes 

tavlan med pistolmotiv. Tillhörande inlägg löd ”Känslan när ens klient efter 123 dagar 

försätts på fri fot av hovrätten är obeskrivlig. #xxxxxadvokat #xxxxx #frifot”. 

Nämnden bedömde att publiceringen av tavlan med pistolen, med eller utan advokaten 

i förgrunden, i sig inte kunde anses strida mot god advokatsed. Däremot borde 

advokaten inte ha kommenterat inlägget om att ”göra något kriminellt” på det sätt han 

gjort, utan istället ha tagit bort detta inlägg.5 Ärendet ledde till uttalande (19/1716). 

I ytterligare ett annat ärende hade advokaten A genom sitt Facebookkonto delat en länk 

till en artikel på Expressens hemsida med rubriken ”Gängledaren sköts – nu släpps 

åtalade vännen: ”Tungt besked”. På sitt Instagramkonto hade A publicerat en 

skärmdump av artikeln. Tillhörande inlägg löd ”Bra dag i rätten idag”. 

A anförde att det låg i klientens intresse att nyheten om att denne blivit försatt på fri fot 

fick så stor spridning som möjligt; publiciteten kring ärendet varit omfattande och 

alltigenom negativ för hans klient. Både han och åklagaren hade uttalat sig i artikeln. 

Kommentaren ”En bra dag i rätten” tog sikte på att tingsrätten hade fattat ett beslut 

 

5 Också här återgav nämnden portalparagrafen i VRGA och principernas uttryck i samfundets policy för 

advokaters användning av sociala medier. 

 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publiceringar-pa-instagram-varning.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publiceringar-pa-instagram-varning.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publiceringar-pa-instagram-varning.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publicering-pa-instagram-advokaten-borde-inte-ha-kommenterat-ett-inlagg-pa-satt-som-skett.-uttalande.pdf
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som var i linje med klientens, och därmed hans, önskemål. I förhållande till att beslutet 

var av livsavgörande betydelse för klienten, var kommentaren återhållsam och måttfull. 

Nämnden bedömde att utredningen, mot bakgrund av A:s förklaringar och lämnade 

redogörelse, inte visade att A, genom att i sociala medier länka till den aktuella artikeln 

eller genom sin kommentar, hade brutit mot god advokatsed. Ärendet ledde därför inte 

till någon åtgärd (10/2223). 

I ytterligare ett annat ärende omfattade omständigheterna en rad olika postade inlägg 

på advokat A:s Instagramkonto. Nämnden fann även här, genom följande skrivning, 

anledning att i sin helhet återge portalparagrafen i VRGA och återspegla att principerna 

kommer till uttryck i policyn för advokaters användning av sociala medier. 

En fri och självständig advokatkår som verkar enligt sunda regler utvecklade av 

advokaterna själva är en viktig del av rättssamhället och en förutsättning för att 

enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas. En advokat har därför en särskild 

ställning och ett särskilt ansvar. 

En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Advokaten 

skall som en oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen, 

inom lagen för gällande rätt och god advokatsed. Advokaten får inte låta sitt 

handlande påverkas av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till 

andra ovidkommande omständigheter. 

En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar 

det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att 

förtroendet för advokatkåren upprätthålls. 

En advokat får inte främja orätt. 

Dessa principer har bland annat kommit till uttryck i Advokatsamfundets policy för 

advokaters användning av sociala medier. Av den policyn framgår bland annat följande. 

En förutsättning för förtroendefulla förhållanden mellan advokater och klienter, liksom 

allmänhetens förtroende för advokatkåren är att advokaten agerar hederligt, 

respektfullt och med integritet och kompetens. För advokater är dessa traditionella 

dygder yrkesplikter som måste upprätthållas även på sociala medier. 

Advokater bör vidare säkerställa att agerandet på sociala medier står i 

överensstämmelse med gällande rätt och advokatetiska yrkesplikter i syfte att 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publicering-pa-facebook-och-instagram-spridning-av-nyhetsartikel-och-lamnande-av-kommentar.-ingen-atgard.pdf
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upprätthålla allmänhetens förtroende för såväl den egna verksamheten som för 

advokatkåren som helhet. 

Advokatens uttalanden bör därför alltid vara sanna, etiskt försvarbara och förenade 

med gott omdöme och respekt för andra människor. Advokaten ska vara förvissad om 

att hans eller hennes användande av sociala medier inte negativt påverkar klienters 

eller allmänhetens förtroende för advokaten eller advokatkåren som helhet. 

Det framgår även att advokater bör undvika beteenden på sociala medier som kan 

väcka anstöt. 

Enligt nämndens mening uppfyllde vissa av de ifrågavarande publiceringarna inte 

dessa krav. 

Nämnden konstaterade härvid att A, i ett inlägg i vilket han skrev om instruktioner till 

polisen, gjorde nedsättande och förklenande uttalanden om polisen som yrkeskår. 

Vidare konstaterades att A, i ett inlägg om att undanröja bevis, gav sken av att han som 

advokat vidtog ohederliga åtgärder. 

Beträffande ett inlägg som innehöll en bild från väntrummet hos polismyndigheten, 

fann nämnden att det finns risk för att personerna som förekom på bilden kunde 

identifieras. Det hade inte påståtts att samtycke lämnats. 

Härutöver konstaterade nämnden att A, vilket han också själv hade anfört, hade 

publicerat ett foto som tagits i strid med regleringen i rättegångsbalken. 

Genom publiceringarna hade A brutit mot god advokatsed, och tilldelades erinran 

(19/2428). 

Medverkan vid inspelning av musikvideo 

I oktober 2019 publicerades artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in 

musikvideo i tingsrätten” respektive ”Dömd rappare spelade in musikvideo i rättssal”. 

Av artiklarna framgick att artisten Z.E spelat in en musikvideo i Södertörns tingsrätt 

med advokater som statister. Vid inspelningen skulle personer som medverkat under 

inspelningen ha stått på borden och ordningsvakter skulle ha reagerat starkt. 

 

Frågor hänförliga till musikvideon prövades i tre beslut av nämnden. Advokaterna 

gjorde gällande att medverkan inte hade koppling till deras yrkesutövning. 
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Beskrivningar av vad som förevarit under inspelningen lämnades, och det anfördes att 

uppgifterna i media om vad som förekommit inte gav en korrekt bild av hur 

inspelningen gått till.  

 

Nämnden konstaterade att 

– agerandet vid en samlad bedömning av vad som förekommit måste anses ha 

haft sådant samband med verksamheten som advokat att det fick prövas mot 

reglerna om god advokatsed, och att 

– den ifrågavarande videoinspelningen såvitt är känt inte publicerats och därmed 

inte varit tillgänglig för nämnden. 

 

Nämnden fann inte någon anledning att ifrågasätta att de uppgifter advokaterna 

lämnat till nämnden i sina yttranden var korrekta. Med hänsyn härtill visade inte 

utredningen att advokaternas ageranden utgjort ett åsidosättande av god advokatsed 

(19/2126, 19/2230) (19/2228) (19/2229). 6 

Efter nämndens beslut publicerades musikvideon. Mot bakgrund av det initierades nya 

ärenden i fråga om medverkan vid inspelningen, varvid nämnden fattade sammanlagt 

sex beslut. 

Två av besluten rörde advokater vars medverkan vid inspelningen inte hade prövats 

tidigare. Advokaterna gjorde gällande att deras medverkan inte haft koppling till 

yrkesutövningen. Vidare anförde de bl.a. att de inte hade tagit del av den aktuella 

texten i förväg, att de inte kunnat höra texten under inspelningen och att de inte 

medverkat vid färdigställande av videon. 

– Nämnden konstaterade inledningsvis att deltagandet vid en samlad bedömning 

måste anses ha haft sådant samband med advokatverksamhet att ärendena när 

det gäller medverkan vid inspelningen fick prövas mot reglerna om god 

advokatsed. 

– Därefter redogjorde nämnden för att en advokat ska uppträda sakligt och 

korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls och att det därför 

 

6 Ytterligare omständigheter i ärendena rörde bl.a. kontakterna med tingsrätten och en advokatbyrås 

publicering på Instagram av ett gruppfoto med tillhörande inlägg ”Advokatbyrå A, advokatbyrå B och C 

agerar statister i stjärnskottet Z.E:s nya musikvideo”. 

 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-i-en-inspelning-av-musikvideo-1-ingen-atgard.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-i-en-inspelning-av-musikvideo-2-ingen-atgard.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-i-en-inspelning-av-musikvideo-3-ingen-atgard.pdf
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är viktigt att en advokat inför sitt deltagande i olika sammanhang tar reda på 

information om och överväger lämpligheten av ett eventuellt deltagande. 

– Nämnden uttalade sedan att advokaterna brustit vad gäller att vidta erforderliga 

åtgärder inför sin medverkan, såsom exempelvis närmare ha undersökt vad 

videoinspelningen skulle komma att handla om och hur den skulle komma att 

användas (20/0510) (20/0511). 

Samma bedömning förekom i ytterligare ett av de sex besluten. Men det beslutet rörde 

även fråga om hur advokaten (A) – som innefattades i ett av ärendena som nämnden 

prövat tidigare – utformat sina yttranden i det tidigare ärendet. I den delen fann 

nämnden att de yttranden A hade avgett varit utformade på ett sätt som gett intryck av 

att han själv inte skulle ha medverkat vid den aktuella inspelningen, och att 

formuleringarna i yttrandena sedda tillsammans med det faktiska undanhållandet av 

informationen, hade vilselett nämnden vid dess bedömning av det tidigare ärendet. 

Genom utformningen av yttrandena hade A allvarligt brutit mot god advokatsed och 

tilldelades varning (20/0515).7 

Övriga tre beslut rörde advokater vars medverkan vid inspelningen av musikvideon 

hade prövats tidigare. I dessa konstaterade nämnden att medverkan rättskraftigt 

prövats och fann att vad som framkommit sedan besluten meddelades inte var av sådan 

beskaffenhet att nämnden lagligen kunde ändra de tidigare besluten. Ärendena 

föranledde därför inte någon vidare åtgärd (20/0507) (20/0508) (20/0509). 

Advokatsamfundets tillsyn 

och advokatverksamheten 

Disciplinnämnden hade under året, utöver musikvideoärendena, att pröva ett par 

ärenden i vilka en av frågorna kom att handla om huruvida de ifrågavarande 

omständigheterna stod under Advokatsamfundets tillsyn eller inte. 

I ett ärende var omständigheterna sådana att advokaten A genom två tingsrättsdomar 

dömts för olovlig körning, grovt brott, som inte hade något samband med 

 

7 A inkom därefter in med en begäran om ändring, vilken avslogs då det i ärendet inte framkommit något 

som kunde föranleda ändring av det ifrågavarande beslutet (20/1268).  

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/advokat-hade-brustit-vad-galler-att-vidta-erforderliga-atgarder-infor-sin-medverkan-vid-inspelning-av-musikvideo.-uttalande.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/advokat-hade-brustit-vad-galler-att-vidta-erforderliga-atgarder-infor-sin-medverkan-vid-inspelning-av-musikvideo.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-vid-inspelning-f.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-vid-inspelning-a.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-vid-inspelning-b.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/medverkan-vid-inspelning-c.pdf
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advokatverksamheten. Nämnden skrev i sin bedömning följande i fråga om vad som 

omfattas av tillsynen. 

Advokatsamfundets tillsyn är begränsad till advokatverksamheten såvida det inte 

är fråga om oredlighet, eller att advokat i annat fall genom att begå brott visat sig 

uppenbart olämplig att vara advokat. I det senare fallet ska advokaten uteslutas. 

Någon annan påföljd än uteslutning är i sådant fall inte lagligen möjlig. 

Därefter konstaterade nämnden att de av A begångna brotten inte hade något samband 

med advokatverksamhet eller utgjorde oredlighet och att fråga då var om A genom att 

begå brott visat sig uppenbart olämplig som advokat. Vid en samlad bedömning av 

brottens karaktär och övriga framkomna omständigheter, fann nämnden därvid inte att 

A kunde anses ha visat sig uppenbart olämplig att vara advokat. Ärendet föranledde 

därför inte någon åtgärd (19/0854). 

I ett par andra ärenden behandlades frågan om huruvida det ifrågavarande agerandet 

hade skett inom advokatverksamheten eller inte. 

I ett av ärendena hade advokaten A varit styrelseordförande i ett bolag från vilken 

anmälaren X blivit uppsagd. A hade i samband med uppsägningen haft viss 

mejlkontakt med X och dennes far. I denna kontakt hade A använt mejladressen från 

advokatbyrån men i signaturen inte använt advokattiteln. 

A hade i de aktuella mejlen bland annat hotat med att inte betala ut intjänad semester 

förrän nästa månad samt hotat att polisanmäla X för olovligt förfogande. 

Nämnden konstaterade inledningsvis att det inte enbart är rena advokatuppdrag som 

räknas till advokatverksamhet, utan även när en advokat som privatperson företar 

handlingar som normalt faller inom advokaters verksamhetsområden, räknas dessa till 

advokatverksamheten. Därefter fann nämnden att när en advokat agerar i egenskap av 

styrelseordförande i ett bolag och företar handlingar som normalt faller inom 

advokaters verksamhetsområden, räknas också dessa till advokatverksamheten. 

I det aktuella ärendet konstaterades att A i sin korrespondens med X hotat med 

polisanmälan, utan att detta varit påkallat, samt att hon även i övrigt uttryckt sig på ett 

sätt som i sammanhanget inte varit sakligt och korrekt. A tilldelades erinran (20/0971). 

I ett annat av ärendena hade advokaten A tillsammans med en föräldragrupp ansökt 

om laglighetsprövning av ett kommunalt beslut. Beslutet rörde kommunens flytt av 
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några årskurser från två skolor till en annan skola, och A var vårdnadshavare till barn 

som berördes av den aktuella flytten. Kommunen var vidare klient till advokatbyrån vid 

vilken A var verksam. 

A hade vid kommunicering med företrädare för kommunen, såsom kommunjuristen, 

skolförvaltningschefen och kommunstyrelsens ordförande, använt sig av sin 

arbetsmejl. I arbetsmejlens signatur framgick att A var advokat och att han arbetade 

vid advokatbyrån. I de aktuella mejlen begärde A att få ta del av allmänna handlingar, 

han uppmanade även kommunstyrelsen att vidta åtgärder samt argumenterade 

rättsligt för sin och övriga medlemmar i föräldragruppens sak. Tvisten med kommunen 

var vidare en offentligrättslig tvist vilket utgjorde ett av de verksamhetsområden inom 

vilket A var verksam. 

I likhet med i det nyss nämnda ärendet, konstaterade nämnden inledningsvis att det 

inte enbart är rena advokatuppdrag som räknas till advokatverksamhet; även när en 

advokat som privatperson företar handlingar som normalt faller inom advokaters 

verksamhetsområden räknas dessa till advokatverksamheten. Därefter bedömde 

nämnden att A:s agerande vid en sammantagen bedömning fick anses falla inom hans 

advokatverksamhet, oaktat att det inte har utgått något arvode. 

Av utredningen framgick att advokatbyrån kontinuerligt biträdde kommunen och att 

advokatbyrån biträdde kommunen i tre pågående tvister varav en är hänförlig till just 

utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund härav bedömde nämnden att det förelåg 

hinder för A att inom ramen för advokatverksamheten engagera sig i ett ärende mot 

kommunen på sätt som skett. Genom att ändå göra det hade han åsidosatt god 

advokatsed och tilldelades erinran (19/1491).8 

 

8 I beslutet fanns en skiljaktig mening som konstaterade att A inte borde ha använt mejl och andra 

kännetecken med anknytning till sin advokatverksamhet, men att det, även om han i viss omfattning gjort 

det, måste ha stått klart för kommunen att A agerade som privatperson i sin egenskap av förälder och 

kommunmedlem när han begärde laglighetsprövning av de aktuella kommunala besluten. Därmed kunde 

den omständigheten att A har varit verksam som advokat på en advokatbyrå som haft uppdrag för 

kommunen, inte utgöra hinder för honom att begära laglighetsprövning av de aktuella kommunala 

besluten på sätt som skett. 
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Bristande klientkännedom 

Under senhösten 2019 förekom rapportering i media avseende att ett i Sverige 

registrerat bolag skulle ha använts för storskalig penningtvätt. Som delgivningsbar 

person för bolaget stod advokaten A. 

A hade blivit kontaktad av bolaget första gången 2004. Bolaget behövde då en 

delgivningsbar person i Sverige, eftersom samtliga ledamöter i styrelsen var bosatta 

utomlands. A accepterade uppdraget. Därefter anlitades han 2007 och 2008 av bolaget 

i tvister om betalningskrav. 

Från och med 2009 till och med 2016 hade advokatfirman anlitats av bolaget i elva 

ärenden. Utöver biträde i ytterligare en tvist om betalning 2010 hade advokatfirman 

biträtt bolaget med att hos notarius publicus ordna apostillering och notarisering av 

årsredovisningar, stämmo- och styrelseprotokoll, registreringsbevis och bolagsordning. 

Vidare har advokatfirman på uppdrag av bolaget upprättat protokoll från årsstämma 

och från extra bolagsstämmor och styrelsemöten i samband med byte av styrelse och 

avregistrering av bifirma. 

Arten av uppdragen hade, enligt A:s mening, inte föranlett behov av närmare kontroller 

av förhållandena kring bolaget. 

I efterhand medgav A att han vid något tillfälle borde ha följt upp sitt uppdrag som 

delgivningsbar person. Detta med tanke på den långa tid som han hade innehaft den 

funktionen, att han inte hade några anteckningar om att ha mottagit några handlingar 

för bolagets räkning sedan 2010 och att han sedan 2016 inte hade utfört några uppdrag 

åt bolaget. 

Nämnden bedömde att A genom sitt agerande allvarligt hade åsidosatt sina plikter som 

advokat, genom följande bedömning. 

Av utredningen framgår att A under lång tid har biträtt ett i Sverige registrerat 

bolag som delgivningsbar person och med andra olika bolagsrättsliga ärenden, 

utan att ha skaffat sig relevant information om bolaget och de bakomliggande 

förhållandena. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 

Särskilda skäl att ålägga straffavgift förelåg. A tilldelades varning med straffavgift 

10 000 kr (19/2337). 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/bitrade-bolag-utan-relevant-information-varning-straffavgift.pdf
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Information om Konsumenttvistnämnden 

och skyldigheten att följa beslut 

Den 1 januari 2016 trädde bestämmelserna 4.1.5–4.1.7 VRGA, vilka rör 

Konsumenttvistnämnden, i kraft.9 

Enligt 4.1.5 åligger det advokat som åtar sig uppdrag för konsument att lämna 

information om Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hemsida och i 

förekommande fall i allmänna villkor. Därtill åligger det advokat att upplysa klienten 

om möjligheten att få saken prövad av Konsumenttvistnämnden, så snart klienten 

anmält missnöje eller framställt anspråk. 

Enligt 4.1.6 är advokat skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om 

en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, och enligt 4.1.7 är advokat skyldig att 

följa beslut från Konsumenttvistnämnden. 

Nämnden hade under året att pröva ett antal ärenden hänförliga till bestämmelserna. I 

ett ärende hade anmälaren, som varit advokaten A:s klient, anmärkt på bl.a. att det på 

advokatbyråns webbplats inte funnits någon information om Konsumenttvistnämnden, 

och att hon inte fått upplysningar om Konsumenttvistnämnden varken från A eller 

någon annan på byrån. A vitsordade de faktiska omständigheterna. Det stämde att 

advokatbyråns hemsida saknade den angivna informationen, men hemsidan var under 

omarbetning. 

Nämnden, som konstaterade att A inte hade lämnat information om 

Konsumenttvistnämnden på advokatbyråns hemsida eller på annat sätt upplyst 

anmälaren om möjligheten att få saken prövad hos Konsumenttvistnämnden när tvist 

om fakturan uppkommit, tilldelade A erinran (19/1044).10 

I ett annat ärende, som också berörde att advokaten A inte hade lämnat information 

om möjligheten att pröva arvodesanspråket i Konsumenttvistnämnden, vitsordades 

 

9 Se cirkulär nr 1/2016. 

10 Nämndens bedömning innefattade också omständigheten att advokaten inte hade uppmärksammat mejl 

från anmälaren. 
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detta av A med förklaringen att han inte observerat tillkomsten av regeln i VRGA. I 

ärendet hade A vidare försuttit tiden för talan enligt 7 kap. 4 § ÄB och befanns genom 

sina underlåtenheter allvarligt ha brutit mot sina plikter som advokat. Varning 

tilldelades (19/1301). 

Skyldigheten att följa Konsumenttvistnämndens beslut kom att behandlas i ett ärende i 

vilket advokaten A hade biträtt anmälaren X med en ansökan om arbetstillstånd. Enligt 

avtalet skulle X betala ett fast pris om totalt 100 000 kronor inklusive mervärdesskatt 

för arbetet. A debiterade X genom slutfaktura 100 000 kronor inklusive 

mervärdesskatt. Av beloppet hade X betalat 60 000 kronor som förföll till betalning då 

uppdraget antogs, och A begärde betalning av resterande belopp om 40 000 kronor. 

Konsumenttvistnämnden hade i beslut i juni 2019 satt ned fakturan till 15 000 kr 

inklusive mervärdesskatt. A hade begärt omprövning av Konsumenttvistnämndens 

beslut men fått avslag. 

X:s disciplinanmälan, i september 2019, innefattade att A, trots 

Konsumenttvistnämndens beslut, inte hade återbetalat något belopp till honom.  

Nämnden gjorde i ärendet följande bedömning.  

Den omständigheten att Konsumenttvistnämnden har satt ned ett arvode innebär 

inte automatiskt att debiteringen skett i strid mot god advokatsed. 

Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. För att debitering av 

arvode ska kunna föranleda disciplinär åtgärd krävs enligt praxis att det är fråga 

om en flagrant överdebitering. Nämnden anser att A:s fakturering har varit en 

uppenbar överdebitering. A har därigenom brutit mot god advokatsed. 

Av utredningen framgår vidare att A inte har följt ett beslut från 

Konsumenttvistnämnden, något som en advokat är skyldig att göra. Härigenom 

har hon allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. 

Nämnden fann att särskilda skäl att ålägga straffavgift förelåg, och tilldelade A varning 

med straffavgift 10 000 kr. Nämnden konstaterade också att A fortfarande var skyldig 

att följa beslutet från Konsumenttvistnämnden och att en fortsatt underlåtelse 

härvidlag kunde komma att leda till ytterligare disciplinära påföljder (19/1763). 
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Offentligt biträde  

– skyldighet att underrätta klienten om beslut 

Disciplinnämnden hade under året att pröva en anmälan som gjorts av X som, 

tillsammans med sin dotter, haft advokaten A som offentligt biträde i ett 

migrationsmål. X hade två veckor på sig efter Migrationsöverdomstolens beslut, att 

ansöka om arbets- och uppehållstillstånd på grund av arbete. 

X gjorde i anmälan till disciplinnämnden gällande att A hade slarvat med beslutet från 

Migrationsöverdomstolen, genom att inte informera henne om det i tid. 

A anförde att hon missat mejlet från Migrationsöverdomstolen och att hon hade tänkt 

mycket på hur det kunde ha hänt. Det hade varit semestertider, men även under 

semestern hade hon kontrollerat e-posten varje dag. Vidare gjorde A gällande att 

hennes uppdrag som offentligt biträde hade avslutats genom att 

Migrationsöverdomstolen avgjorde målet genom ett slutligt beslut, och att hon inte 

varit ombud för X och dennes dotter. 

Nämnden konstaterade att det framgick av utredningen att A inte hade underrättat X 

om beslutet inom ramen för den föreskrivna tidsfristen för att ansöka om arbets- och 

uppehållstillstånd och att A förnekat ansvar för brott mot god advokatsed med hänsyn 

till att det inte legat inom ramen för hennes uppdrag som offentligt biträde att 

underrätta klienten om beslutet. Därefter gjorde nämnden följande bedömning. 

Frågan om att underrätta klienten om dom eller beslut i ett överklagat mål eller 

ärende måste anses ingå i uppdraget som offentligt biträde. När som i detta fall 

beslutet innebär att en frist börjar löpa för ansökan om arbets- och 

uppehållstillstånd, vilar det på advokaten att inom ramen för uppdraget som 

offentligt biträde se till att klienten nås av beslutet i så god tid att klienten kan ge 

in ansökan inom föreskriven tid. 

Genom att inte ha gjort det befanns A allvarligt ha åsidosatt sina plikter som advokat. 

Vad A hade berättat om omständigheterna föranledde inte någon annan bedömning. A 

tilldelades varning (19/2327). 
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Revision och vidareutbildningskravet 

Advokatsamfundets proaktiva tillsyn innefattar granskning av revisorsintyg. Skälet till 

det är att säkerställa att advokaters ekonomi är i god ordning och i förekommande fall 

upptäcka brister på ett tidigt stadium. Enligt 10 § bokföringsreglementet föreligger en 

uppgiftsskyldighet till styrelsen enligt vilken advokat som bedriver egen verksamhet 

inom sju månader efter utgången av varje räkenskapsår till kansliet ska inkomma med 

revisorsrapport. Om det av revisorsrapporten framgår att revisionsberättelsen avviker 

från standardutformningen ska även denna inges till Advokatsamfundet.11 

Disciplinärenden hänförliga till revision är en kategori ärenden som styrelsen initierar 

och kan exempelvis handla om att revisorsrapport inte har kommit in, att det föreligger 

avvikelser i advokatbyråns revisionsberättelse eller att kravet på vidareutbildning inte 

har uppfyllts. 

Enligt 2.1 Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning ska 

yrkesverksam advokat varje kalenderår genomgå 18 timmars strukturerad utbildning. 

Mot bakgrund av effekterna av pandemin 2020 beslutade Advokatsamfundets styrelse 

om ett tillfälligt undantag från detta krav. Undantaget omfattade endast 2020 och har 

inte förlängts till 2021.12 

Disciplinnämnden har under året prövat ett flertal revisionsärenden. Vad gäller 

utbildningskravet har prövningen då hänfört sig till andra kalenderår än 2020. 

Att inte ha uppfyllt utbildningskravet ett kalenderår har i ett ärende lett till erinran 

(20/0118). I ett annat ärende framgick, utöver att advokaten inte hade uppfyllt 

utbildningskravet för 2018, att årsredovisning för räkenskapsåret 2018 upprättats för 

sent och att mervärdesskatt vid flera tillfällen under året redovisats och betalats för 

sent. Advokaten hade upprepade gånger tidigare gjort sig skyldig till likartade brott mot 

 

11 Se angående revisorsrapporter i 9 § bokföringsreglementet, samt mallar på Advokatsamfundets 

webbplats. 

12 Ett viktigt skäl till det är den snabba utvecklingen av digitala kurser, som gjort det möjligt för advokater 

att fortbilda sig utan att behöva utsätta sig själva eller andra för smittorisk. I december tydliggjorde 

Advokatsamfundets styrelse att direktsända kurser där deltagarna är närvarande genom olika tekniska 

lösningar inte utgör så kallad e-utbildning, utan får tillgodoräknas på samma sätt som traditionella kurser 

med fysisk närvar. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/bokforingsreglemente-15.12.2016.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/riktlinjer-professionell-vidareutbildning-rev-4-dec-2020-slutlig.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/bokforingsreglemente-15.12.2016.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Ekonomi/Mallar-for-revisorsrapporter/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/december/advokater-far-tillgodorakna-direktsanda-kurser/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/december/advokater-far-tillgodorakna-direktsanda-kurser/
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god advokatsed. Disciplinnämnden fann mot bakgrund härav, att det aktuella 

åsidosättandet måste bedömas som allvarligt och att särskilda skäl att ålägga 

straffavgift förelåg. Advokaten tilldelades varning med straffavgift 20 000 kr (19/1579). 

Ytterligare avgöranden från disciplinnämnden 

Här följer exempel på ytterligare beslut, som disciplinnämnden fattat under året.  

Erinran 

– Advokat hade brustit i att besvara de mejl som klienternas nya ombud skickat 

till honom (19/1962). 

 

– Advokat hade varit i dröjsmål med såväl återkoppling efter kontaktförsök från 

klienten som med utlämnande av klienten tillhöriga handlingar (19/2118). 

 

– Advokat som utsetts till bodelningsförrättare hade inte informerat om sina 

debiteringsprinciper och faktureringsrutiner i samband med att uppdraget 

antogs. Advokaten hade vidare, i vart fall under vissa perioder, inte handlagt 

ärendet med tillbörlig skyndsamhet. (19/0939). 

 

– Advokat som förordnats som bodelningsförrättare hade vid första 

sammanträdet med parterna och deras ombud upplyst om att uppdraget skulle 

faktureras och att det byggde på nedlagd tid. Nämnden bedömde att enbart 

upplysningen att debitering skulle grundas på nedlagd tid inte tillgodosåg 

kravet på information om principerna för debitering. Även upplysningen om att 

arvodet skulle faktureras kunde ha varit tydligare (19/2059).13 

 

 

13 Nämnden konstaterade att det med principerna för debitering avses information om vad som kommer 

att läggas till grund för bestämmande av arvodet. För att en sådan information ska ha någon praktisk 

betydelse, förutsätter det att klienten när advokaten begär ersättning för sitt arbete ska kunna bedöma 

skäligheten av arvodet utifrån den information som lämnats. Genom att endast ange en av faktorerna för 

bestämmande av arvodet, nedlagd tid, men inte den andra nödvändiga faktorn, timarvodet, uppnås inte 

den effekten. I beslutet fanns en skiljaktig mening om ingen åtgärd. 
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– Advokat, som varit boutredningsman, hade varit i visst dröjsmål med att 

färdigställa boutredningen (20/0122).  

 

– Advokat hade haft uppdrag för fadern X hänförligt till frågan om barnets 

placering. Advokaten hade vidare företrätt X:s mor i fråga om samma sak 

(19/2498). 

 

– Advokat hade lämnat felaktiga uppgifter om anställning och delägarskap till 

Advokatsamfundets matrikel (19/1551). 

 

– Advokat hade försummat att utan dröjsmål tillställa klienterna slutfaktura efter 

det att uppdraget upphört. Advokaten hade vidare underlåtit att besvara 

klientens mejl med frågor från denne (19/2251). 

 

– Advokat hade brustit i att tillse att kostnadsräkningen utformats med omsorg 

och noggrannhet. Den ifrågavarande kostnadsräkningen innehöll fel i fråga om 

ansökan om rättskydd och antalet arbetade och debiterade timmar (20/1087). 

 

– Advokat hade lämnat in en stämningsansökan mot X utan att i förväg meddela 

X detta. X hade därmed inte beretts skälig tid för att ta ställning till advokatens 

klients anspråk. X hade inte heller uppmanats att anlita eget ombud (20/0402). 

 

– Advokat hade ansökt om stämning utan att dessförinnan ha berett motparterna 

skälig tid att ta ställning till hennes klienters anspråk. Det hade inte visats, eller 

ens påståtts, att det skulle ha förelegat fara i dröjsmål. Genom sitt agerande 

hade advokaten åsidosatt sina plikter som advokat. Den omständigheten att 

advokatens klienter i mejl till motparterna bl.a. uppgett att rättsliga åtgärder 

kunde komma att vidtas föranledde ingen annan bedömning (19/1153). 

 

– Advokat hade vid utbetalning av mottagen köpeskilling överfört beloppet till fel 

part. Härigenom hade advokaten inte iakttagit den noggrannhet som krävs vid 

utförandet av ett uppdrag (19/1597). 

 

– Advokat hade upprättat och utgett en överenskommelse rörande ensam 

vårdnad för sin egen klient utan någon föregående kontakt med motpartens 

ombud (20/0543). 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/stamning-utan-berett-motpart-skalig-tid-erinran.pdf
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– Advokaten A hade företrätt ett handelsbolag där såväl X som Y var bolagsmän. 

Mot bakgrund av uppdraget för bolaget förelåg hinder för A att åta sig uppdrag 

som offentlig försvarare för X i ett ärende där Y var målsägande samt ett 

uppdrag att företräda X i bodelningstvist där Y var motpart (19/2127). 

 

– Advokat hade antagit ett uppdrag där han företrädde X i en tvist om Y:s 

kvarlåtenskap. A hade tidigare varit förordnad som god man för Y i ett ärende 

om förvaltarskap. Nämnden konstaterade att en advokats tystnadsplikt gäller 

även i förhållande till avliden klient, och att dödsbodelägarna inte, ens om de är 

eniga, kan lösa advokaten från tystnadsplikten. Till följd av den information 

som A i sitt tidigare uppdrag hade tagit del av, förelåg risk för att kunskap som 

omfattades av A:s tystnadsplikt gentemot Y kunde ha betydelse i den pågående 

tvisten mellan X och anmälarna. Med hänsyn till detta borde A inte ha antagit 

uppdraget som ombud för X (19/2205).14 

 

– Advokat hade begärt kreditupplysning på motparten (fysisk person) utan att 

ange vem den egentlige beställaren av uppdraget var (19/1045).15 

 

– Advokat hade brustit i sin övervakningsplikt. Klienten och den biträdande 

juristen B hade diskuterat frågan om överklagande av hovrättens dom till 

Högsta domstolen. Något överklagande hade inte kommit att ske mot bakgrund 

av att klienten inte kommit till ett inbokat möte vid vilket man eventuellt skulle 

upprätta ett överklagande. Nämnden konstaterade att det i den uppkomna 

situationen hade ålegat B att vidta ytterligare åtgärder för att förvissa sig om 

huruvida klienten ville överklaga eller inte. Genom att inte göra det hade B 

allvarligt brutit mot god advokatsed (19/2058). 

 

 

14 Nämnden konstaterade att A var skyldig att frånträda uppdraget för X. 

15 Nämnden återgav i sin bedömning Advokatsamfundets styrelses vägledande uttalande från  

den 23 november 2000. 
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– Advokat hade, samtidigt som han bedrivit advokatverksamhet i advokatbyrå, 

haft advokatuppdrag vilka utförts i ett annat bolag, där han även var VD 

(20/0390). 

 

– Advokat I och II hade i överklagande till Högsta domstolen påstått att åklagaren 

i målet haft kännedom om information som skulle ha lett till att klienten skulle 

ha frikänts om åklagaren inte hade undanhållit informationen från domstolen. 

Detta innefattade påstående om ett mycket allvarligt och klandervärt beteende 

från åklagarens sida, innefattande att åklagaren medvetet hade förtigit uppgifter 

som skulle ha lett till en frikännande dom. Vad advokaterna framfört gav inte 

något stöd för att de haft fog för sitt påstående. Att i den situationen ändå 

framföra påståendet kunde inte anses påkallat för tillvaratagande av klientens 

rätt (19/2114, 19/2115). 

 

– Advokat hade skickat ett förhörsprotokoll till klienten och bett denna att 

kontakta förhörsledaren om hon hade några synpunkter, istället för att själv 

kontakta förhörsledaren (19/1267). 

 

– En hos advokaten anställd hade i en inlaga till hovrätten redovisat ett av 

motparten framfört förlikningsförslag utan att ha fått motpartens samtycke till 

det. Detta utgjorde ett brott mot god advokatsed för vilken advokaten ansvarade 

(20/0286). 

 

– Advokat hade uttalat sig förklenande och nedsättande om tjänstemän på 

socialtjänsten (19/1031). 

 

– Advokat hade i ansökan om entledigande återgivit vad klienten anfört till henne. 

Nämnden konstaterade att det vid begäran om entledigande normalt bör vara 

tillräckligt att inför domstol eller myndighet ange att det föreligger djupa 

motsättningar eller andra advokatetiska hinder att fullfölja uppdraget, samt att 

advokatens lojalitetsplikt och tystnadsplikt gentemot klienten kvarstår även i 

samband med begäran om entledigande (19/1363). 

 

– Advokat hade i sina inlagor till nämnden gjort uttalanden om anmälaren som 

måste anses kränkande och nedsättande för denne och som inte hade varit 
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påkallade för att tillbakavisa och bemöta de anmärkningar som anmälaren 

riktat mot honom (19/0966). 

 

– Advokat hade genom sin klient påstått att klientens motpart och dennes 

advokat setts ”röka på”, dvs missbruka narkotika, utanför tingsrättens lokaler. 

Uttalandet, som innefattade påstående om brott, hade inte varit påkallat för 

tillvaratagande av klientens intressen (20/0559). 

Varning 

– Advokat hade åsidosatt det som ålegat honom som boutredningsman. Han 

borde vidare, på grund av risken för intressekonflikt, inte ha antagit uppdraget 

som boutredningsman (19/2227). 

 

– Advokat hade inte förvissat sig om huruvida klienten ville överklaga 

migrationsdomstolens dom (19/0938). 

 

– Advokat hade genom att försumma att överklaga tingsrättens dom i tid allvarligt 

åsidosatt sina plikter som advokat. Vad advokaten hade framfört som orsaken 

till detta kunde inte leda till någon annan bedömning. Inte heller att advokaten 

hade kompenserat klienten för förlusten föranledde någon annan bedömning 

(19/2490). 

 

– Advokat hade brustit i omsorg och noggrannhet vid upprättandet av sin 

kostnadsräkning, vilket medfört att denna kommit att innehålla uppgift om 

åtgärder som inte har vidtagits (20/0491). 

 

– Advokat hade inte hållit sin klient underrättad om vad som förekommit i 

uppdraget. Vidare hade advokaten, i vart fall senast då ett rekommenderat brev 

hämtats ut, fått en tydlig instruktion att slutredovisa ärendet och betala ut 

klientmedlen till anvisat konto i svensk bank, men inte gjort det utan dröjsmål 

(19/1105). 

 

– Advokat, som företrätt klienter i fråga om arbete utfört av en entreprenör, hade 

brustit när det gällde kommunikation med klienterna och med entreprenörens 

försäkringsbolag. Det framgick bl.a. att advokaten hade lämnat ett flertal mejl 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/boutredningsman-asidosatt-aliggande-samt-jav-varning.pdf
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helt obesvarade och att advokaten inte hade avslutat ärendet när klienterna i 

mejl särskilt begärt att så skulle ske. Advokaten hade vidare inte bevakat 

klienternas intressen när det gällde rättsskydd (18/2210). 

 

– Advokat hade brustit i noggrannhet vid utformningen av sin kostnadsräkning. 

Kostnadsräkningen som lämnats in till domstolen hade haft ett felaktigt 

innehåll. Advokaten förklarade att detta skett till följd av en 

kommunikationsmiss mellan honom och en kollega, och han hade efter 

förhandlingen korrigerat kostnadsräkningen (19/2054). 

 

– Advokat hade åtagit sig uppdraget som offentlig försvarare utan att i vart fall 

inledningsvis ha haft möjlighet att fullgöra detta samt förtigit det förhållandet. 

Advokaten hade vidare utan rättens tillstånd satt den biträdande juristen B, 

som inte var behörig att utföra uppdraget, i sitt ställe (20/0078). 

 

– Advokat hade försökt kontakta en klient på byrån som suttit frihetsberövad. 

Syftet med den brådskande kontakten, vid 19-tiden en fredagskväll, samma dag 

som den misstänkte gripits, hade (vilket nämnden fann osannolikt) varit att föra 

en dialog med denne om en eventuell JK-ersättning, hänförlig till ett tidigare 

ärende där en kollega till advokaten varit försvarare. Genom att försöka 

kontakta den frihetsberövade personen med vad som måste uppfattas som ett 

vilseledande när det gäller syftet med den önskade kontakten, hade advokaten 

allvarligt brutit mot god advokatsed (20/1024). 

 

– Advokat hade publicerat namn på en tidigare klient i brottmål avseende mord, 

namn på målsägandena samt uppgifter om hovrättens beslut och målnummer. 

Därutöver hade advokaten i ett stort antal fall även publicerat uppgifter om 

tidigare klienter i brottmål och om målsägande som varit motparter, med 

uppgift om målnummer och beslut. Den omständigheten att en klient hade 

lämnat medgivande till att klientens advokat uttalade sig i media under, eller i 

nära anslutning till, en aktuell brottmålsrättegång eller annat rättsligt 

förfarande, kunde enligt nämndens mening inte tas till intäkt för att klienten 

hade givit advokaten tillåtelse att långt därefter lämna ut uppgifter om dessa 

uppdrag, på ett sådant sätt att klienten, målsäganden eller andra kunde 

identifieras. A hade inte ens påstått att han har erhållit klienternas tillåtelse att 

göra så (20/0388). 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/offentlig-forsvarare-varning.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/publicering-allvarligt-asidosatt-tystnadsplikt-diskretionsplikt-varning.pdf
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– Advokat hade i mejl från advokatfirman till ett antal klienter underrättat dessa 

om biträdande juristen B:s byte av anställning samt angett vem på 

advokatfirman som framöver skulle vara ansvarig för deras respektive ärende. 

Klienterna hade dock inte tillfrågats av advokaten, om de vill stanna kvar hos 

advokatfirman eller ej. Detta hade skett, trots att advokaten dessförinnan 

underrättats om att klienterna förklarat att de ville följa med B till den nya 

byrån. Advokaten hade genom sitt agerande på ett otillbörligt sätt försökt förmå 

de berörda klienterna att ompröva sitt ställningstagande och stanna kvar hos 

advokatfirman. Advokaten hade sålunda försökt ingripa i klienternas fria val av 

ombud (19/1970). 

 

– Advokat hade åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare för X som var 

misstänkt för mord. En av målsägandena (Y) var dotter till den avlidne. 

Advokaten hade drygt två år tidigare varit målsägandebiträde för Y i ett annat 

ärende där X var misstänkt för misshandel mot Y. Med hänsyn till detta hade 

det förelegat en uppenbar intressekonflikt för advokaten att företräda X i ett 

ärende där Y var målsägande. Advokaten hade dessutom vidhållit uppdraget 

och även överklagat tingsrättens beslut när det när det stod klart för henne att 

hon tidigare företrätt Y (20/0235).16 

Varning med straffavgift 

– Advokat hade hos förvaltningsrätten ansökt om att bli förordnad som offentligt 

biträde för två barn under 15 år, utan att hon, som kammarrätten också hade 

funnit, hade haft laglig grund att göra detta. Advokaten hade också översänt 

förvaltningsrättens beslut till barnen med besked om att hon skulle överklaga 

beslutet utan uppdrag. Genom sitt agerande hade advokaten allvarligt brutit 

mot god advokatsed. Advokaten hade också allvarligt brutit mot god advokatsed 

genom publiceringar på Instagram (19/0820). 

 

 

16 I beslutet fanns en skiljaktig mening om varning med straffavgift 10 000 kr. 

  

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/advokat-hade-forsokt-ingripa-i-klienternas-fria-val-av-ombud.-varning.pdf
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– Advokaterna I och II hade i anställningsavtal villkor avseende hanteringen av 

pågående uppdrag då en anställd jurist lämnar sin anställning, som satte 

klientens fria advokatval ut spel eller vart fall i fara. Advokaterna hade tidigare 

tilldelats varning för liknande anställningsvillkor (19/1769). 

 

– Advokat hade brustit i omsorg och noggrannhet vid upprättande av 

kostnadsräkningar. Den kostnadsräkning som advokaten först lämnat in till 

tingsrätten hade inte varit korrekt. Vidare hade även den justerade 

kostnadsräkningen varit behäftad med felaktigheter. Det kunde inte anses utrett 

att advokaten uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter (19/0968). 

 

– Advokat hade kritiserats för hur denne hanterat det dubbla försäkringsskyddet 

som klienten haft. Det var i ärendet ostridigt att klienten i fråga hade haft ett 

dubbelt försäkringsskydd och att bolagen därför felaktigt hade betalat ut pengar 

till advokaten. Advokaten hade inte upplyst försäkringsbolagen om det dubbla 

försäkringsskyddet och inte återbetalat de felaktiga beloppen på eget initiativ. 

Därutöver hade advokaten försummat att besvara ett mejl från 

försäkringsbolaget (19/2014). 

 

– Advokat A hade hänvisat till byråkollegan advokat B att medverka vid 

upprättande av ett testamente som hon visste innehöll förordnande till A:s mor. 

Vidare hade B upprättat det ifrågavarande testamentet som i förlängningen 

skulle kunna gynna byråkollegan A (19/2516). 

 

– Advokat hade inte inkommit med revisorsintyg för räkenskapsåret 2017/2018 i 

föreskriven tid. Revisorsintyget hade lämnats in av revisorn, och först efter att 

styrelsen hänskjutit ärendet till disciplinnämnden. Härigenom hade advokaten 

försvårat Advokatsamfundets tillsyn. Därutöver hade advokaten underlåtit att 

inkomma med yttrande över vad som framkommit i revisorsintyget samt 

revisionsberättelse. Nämnden konstaterade att advokaten fortfarande var 

skyldig att komma in med begärt yttrande samt revisionsberättelse och att en 

fortsatt underlåtenhet härvidlag kunde kan komma att leda till ytterligare 

disciplinära påföljder (19/2429). 

 

–  Advokat hade inte kommit in med begärt revisorsintyg för räkenskapsåret 

2018/2019. Advokaten hade upprepade gånger gjort sig skyldig till likartade 
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brott mot god advokatsed. Nämnden konstaterade att advokaten fortfarande var 

skyldig att inkomma med föreskrivet intyg och att en fortsatt underlåtenhet 

härvidlag kunde komma att leda till ytterligare disciplinära påföljder (20/0718). 

 

–  Advokat, vars klient var häktad med restriktioner, hade kontaktat utomstående 

och meddelat en uppgift om ett skuldebrev. Det skulle han inte ha gjort utan att 

först ha kontaktat förundersökningsledaren och erhållit dennes tillstånd därtill. 

En sådan kontakt hade varit möjlig med klientens samtycke. Även om 

förundersökningen var avslutad, var restriktionerna alltjämt gällande. Genom 

att agera på det sätt han gjorde, hade advokaten äventyrat det för en försvarare 

så viktiga enrumsprivilegiet. Han hade därigenom allvarligt åsidosatt god 

advokatsed (19/1327).17  

Uteslutning 

– Advokaterna A och B hade såsom företrädare för en stiftelse agerat på ett sätt 

som, vilket Högsta domstolen funnit, var i strid med jävsreglerna i 

stiftelselagen. Advokaternas agerande utgjorde vidare ett flagrant brott mot 

reglerna att en advokat inte kan företräda en klient i en sak, där han själv eller 

honom närstående har ett intresse som motpart. Agerandet hade skett 

uppsåtligen, och hade synbarligen följt en genomtänkt plan. Transaktionerna 

som var aktuella hade avsett betydande finansiella värden och medfört stora 

ekonomiska vinster – eller potentiella vinster – för advokaterna och deras 

närstående (17/1147) (17/1148). 

 

– Advokat hade biträtt säljaren vid överlåtelse av aktierna i ett bolag till köparen. 

Överlåtelseavtalet, som upprättats av advokaten, innehöll ett antal osedvanliga, 

och för köparen betungande och mycket oförmånliga, bestämmelser. Advokaten 

hade vidgått att han inte haft någon form av kontakt med köparen i samband 

med att han upprättade avtalet eller när det kort därefter undertecknades av 

denne. Inte heller hade han inhämtat ens någon grundläggande information när 

 

17 I beslutet förekom en skiljaktig mening, enligt vilken åtgärderna med skuldebrevet i det ifrågavarande 

fallet inte utgjorde ett åsidosättande av god advokatsed. Dock borde advokaten inte ha vidtagit åtgärder 

med anledning av skuldebrevet utan att dessförinnan ha inhämtat klientens samtycke (erinran). 
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det gäller bolaget och bolagets ekonomiska situation. Advokaten hade uppgett 

att säljaren – med vilken han inte haft någon kontakt innan han mottog 

uppdraget att upprätta överlåtelseavtalet – sagt till honom att köparen hade för 

avsikt att anlita ett eget juridiskt biträde i saken. Advokaten hade dock inte, vare 

sig direkt eller indirekt, själv uppmanat köparen att anlita eget ombud och han 

hade inte heller på annat sätt förvissat sig om att köparen hade kunnat förstå 

avtalsinnehållet och dess konsekvenser, och då i synnerhet när det gäller de 

osedvanliga bestämmelserna i avtalet. Advokaten befanns både uppsåtligen ha 

gjort orätt och – i flera fall – allvarligt ha brutit mot god advokatsed 

(18/2577).18 

Uttalande 

– Advokat hade skickat mejl till klienten X:s arbetsplats med adress 

info@zzz.com, en mejladress som vittnade om att den hade kunnat vara 

tillgänglig även för andra än X. Härigenom hade förtrolig information till X 

obehörigen kunnat spridas till andra, vilket advokaten borde ha insett, även om X 

inte uttryckligen hade uppmärksammat advokaten om detta. Advokaten borde 

inte ha skickat meddelanden till denna adress utan X:s tydliga föregående 

godkännande (19/0181). 

 

– Advokat hade medverkat till disciplinanmälan som var uttryck för icke acceptabla 

motsättningar mellan ombud. Anmälningarna i ärendet hänförde sig till både 

pågående och avslutade rättsprocesser, och åtgärder som vidtagits under 

processernas gång. Det var omständigheter som berörda domstolar haft att 

bedöma i respektive process. Disciplinnämnden konstaterade att rättssamhället 

inte gagnas av att den intressemotsättning som råder mellan parterna i en tvist 

leder till motsättning mellan parternas advokater. Det var uppenbart att de 

anmälningar som har gjorts till disciplinnämnden i det aktuella ärendet var ett 

uttryck för sådana icke acceptabla motsättningar. Advokaten borde ha avstått 

från det (19/0570). 

 

 

18 Advokaten har överklagat uteslutningsbeslutet, mål nr Ö 6892-20 i Högsta domstolen. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/disciplinanmalan-uttryck-for-oacceptabla-motsattningar-mellan-ombud-uttalande.pdf
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– Advokat hade ringt 112 med anledning av att klienten per mejl hotat att begå 

självmord. Genom att lämna information om sådant som anförtrotts honom inom 

ramen för advokatuppdraget, hade advokaten handlat i strid med god 

advokatsed. Med hänsyn till omständigheterna lät nämnden anmälan i den delen 

vid detta uttalande bero (19/2178). 

Ingen åtgärd 

– Advokat hade spelat in ett samtal som han själv har deltagit i utan att informera 

samtliga deltagare att samtalet kom att spelas in. Nämnden konstaterade att en 

advokat som spelar in samtal som han eller hon deltar i som utgångspunkt bör 

informera deltagarna om saken om det inte finns sakliga skäl till att inte ge 

sådan information. Nämnden hade inte anledning att rikta kritik mot advokaten 

endast på grund av att samtalet hade spelats in utan samtliga deltagares 

vetskap. Advokaten hade i efterhand gett in utskrifter av samtalet till domstol 

och till Överförmyndarnämnden, i syfte att på det sättet förebringa bevisning till 

stöd för klientens talan i de pågående ärendena. Även om det var oklart i vilken 

utsträckning bevisningen skulle komma att få den betydelse som avsetts, fann 

nämnden inte att agerandet utgjorde brott mot god advokatsed (20/0419). 

 

– En tingsrätt hade riktat kritik mot advokaten A för att hon företrätt en klient i 

ett tvistemål där A:s bror (B) företrätt motparten, och hävdat att A varit jävig. A 

hade bestritt anmärkningarna och redogjort för sitt handlande och de 

överväganden hon gjort, däribland att hennes klient upplysts om 

släktförhållandet med motpartsombudet. Nämnden konstaterade att enbart det 

förhållandet att A och B var syskon inte hade utgjort något hinder mot att ha det 

ifrågavarande uppdraget. Det hade i ärendet inte framkommit någon annan 

omständighet som skulle utgjort hinder för A att fullt ut tillvarata klientens 

intressen avseende uppdraget (19/1227)19 (även 19/1255 om motsvarande 

omständigheter hänförliga till B). 

 

19 En ledamot var av skiljaktig mening enligt följande. Att A och B är syskon får anses utgöra en sådan 

omständighet som innebär hinder för A att fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget. Med 

hänsyn härtill borde A inte ha åtagit sig det ifrågavarande uppdraget. Genom att ändå göra det har hon 

brutit mot god advokatsed och ska därför tilldelas erinran. 



 

 

33 

– Advokaten A hade varit offentlig försvarare för en person misstänkt för brott 

mot advokaten B. A och B hade varit kollegor på samma advokatbyrå under 

2008–2017. I ärendet förelåg inte någon annan utredning än A:s egna 

uppgifter. Mot A:s bestridande och lämnade redogörelse, fann nämnden under 

dessa förhållanden, även med beaktande av att det inte gått lång tid sedan han 

och B upphört att vara byråkollegor, inte att A hade brutit mot god advokatsed 

genom att åta sig det aktuella uppdraget (20/1085)20 (även 20/1084). 

  

 

20 I ärendet förekom skiljaktig mening enligt följande. Med hänsyn till den långa tid som A i relativ närtid 

har varit kollega på samma byrå som B, framstår det som förvånande att A inte besitter någon information 

eller annars har något personligt engagemang, som utgjort hinder för honom att åta sig det aktuella 

uppdraget. Mot A:s bestridande och lämnade redogörelse, visar emellertid inte utredningen – som enbart 

består av A:s egna uppgifter – att han har brutit mot god advokatsed genom att åta sig uppdraget. Ärendet 

föranleder därför inte någon åtgärd. 
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Disciplinnämndens ledamöter 

per den 31 december 2020 

 

Advokat Börje Samuelsson, ordförande 

Advokat Leif Ljungholm, vice ordförande  

Advokat Magnus Wallander  

Advokat Staffan Bergqvist 

Advokat Biörn Riese 

Advokat Anna Steén 

Advokat Polyana Jensell 

Advokat Ulrika Borg  

Per Westerberg, offentlig representant 

Stefan Strömberg, offentlig representant 

Helene Petersson, offentlig representant 

____________ 

 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander deltar i nämndens 

sammanträden och har rätt att skriva sig skiljaktig. 

____________  

 

Disciplinnämndens sekreterare och föredragande:  

jur. kand. Sofia Rahm och jur. kand. Silvia Lim
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