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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 2021 476 (545) 
    
Av styrelsen upptagna disciplinärenden 59 (38) 
   
Avgjorda ärenden:      
   
Disciplinnämnden   
   
Uttalande 11  
Erinran 86  
Varning 44  
Varning med straffavgift 15  
Uteslutning 4  
Ingen åtgärd 38  
Avslås/avvisas/avskrivs och ingen åtgärd 22  
   
Totalt 220 (227) 

 

Fem personliga inställelser har hållits 
under året.   
   

   
Prövningsavdelningarna   
   
Hänskjuts 148  
Uttalande 9  
Ingen åtgärd 246  
3-årsregeln 12  
Avvisas/avskrivs 12  
   
   
Prövningsavdelningarna totalt 427 (478) 
   

Totalt antal: 647 (705) 
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Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det gångna året emot 476 anmälningar 

mot advokater. Det är närmare 13 procent färre anmälningar än under 2020. Under 

samma tid ökade antalet advokater med knappt 3 procent. Advokatsamfundets styrelse 

tog upp 59 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2021, som ett led 

i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn. 

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

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

Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet 

anmälningar under den tiden minskade med strax över 20 procent, trots att antalet 

advokater ökade med 82 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 436 advokater år 

2021. 

Advokatsamfundet arbetar långsiktigt med advokatetiken på flera sätt och gör stora 

satsningar inom området. Inträdeskraven för att bli advokat är höga och innefattar 

bland annat krav på godkänd advokatexamen, som har fokus på advokatetik. Därtill 

finns ett krav på obligatorisk vidareutbildning 18 timmar per år för alla advokater. 

Samfundets proaktiva tillsyn pågår aktivt hela tiden, och etiksatsningen fortsätter för 

att Sveriges advokater ska hålla en fortsatt hög etisk nivå, bland annat genom 

information om advokatetik på särskilda sidor i varje nummer av tidskriften Advokaten 

och med etikutbildningar. Arbetet med en eventuell höjning av det högsta beloppet för 

straffavgiften i disciplinärenden, som initierades under förra året, fortgår också. En 

arbetsgrupp har tagit fram ett förslag som under våren 2022 är på remiss hos 

Advokatsamfundets lokalavdelningar. Samfundet kan dock inte ändra straffavgiftens 

storlek självt, utan det krävs en lagändring. 

Totalt behandlades 647 ärenden av Advokatsamfundets disciplinnämnd under 2021. 

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns 

inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 148 ärenden för 

att avgöras av disciplinnämnden i plenum. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 

220 ärenden under 2021. Av dem ledde 149 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I 

86 fall blev påföljden en erinran, och 44 advokater fick varningar. Den näst strängaste 

påföljden, varning med straffavgift, tilldelades advokater i 15 fall. Under 2021 uteslöts 

fyra advokater ur Advokatsamfundet, varav en genom beslut av Högsta domstolen (se 

mer nedan under Uppmärksammade ärenden – uteslutningar). 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/slutrapport-arbetsgruppen-for-oversyn-av-straffavgiften-2021.pdf
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Antalet advokater som tilldelades någon av de tre strängaste påföljderna var ungefär 

samma som året innan: 63 advokater 2021 (57 advokater 2020). 

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. 

Pandemin 
Nämnden kom under året att pröva vissa omständigheter hänförliga till covid-19-

pandemin. 

I 20/1432 hade advokaten (A) varit förordnad som god man enligt 

samäganderättslagen för att sälja en fastighet på offentlig auktion. Anmälaren (X) 

riktade kritik mot A för att uppdraget dragit ut på tiden och att A inte vidtagit åtgärder 

för att genomföra någon offentlig auktion. 

A anförde bl.a. att han inte ansåg det lämpligt att genomföra en offentlig auktion med 

hänsyn till pandemin. Vidare anförde han att den tidsutdräkt som hade uppkommit var 

orsakad av extraordinära omständigheter på grund av densamma. 

Nämnden, som inledningsvis konstaterade att A hade haft ett uppdrag vilket han ansett 

sig förhindrad att utföra på grund pågående pandemi, gjorde följande uttalande. 

Enligt nämndens mening har det ålegat A i den aktuella situationen att 

söka driva uppdraget framåt på alternativa sätt och, om han inte funnit 

det möjligt, informera X om detta och begära sitt entledigande. 

Utöver uttalandet föranledde anmälan inte någon åtgärd. 

Uppmärksammade ärenden – uteslutningar 
Några av de mest uppmärksammade besluten under året var besluten om 

uteslutningar. Fyra sådana förekom 2021. 

 

Den första uteslutningen hänförde sig till omständigheten att en advokat, vars klient 

var häktad med restriktioner, skulle ha förmedlat brev i strid mot restriktionerna. 
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Advokaten var förordnad som offentlig försvarare för en av de tilltalade i ett stort mål 

angående grovt narkotikabrott m.m. Huvudförhandling i tingsrätten pågick och 

planerades pågå ytterligare en tid. 

I samband med att klienten visiterades påträffades två brev. Ett av breven var ställt till 

klientens flickvän och ett till klientens systrar. I brevet som var ställt till flickvännen 

hade klienten skrivit ”Hur kan du skriva på brev som går till åklagaren att ’du fått 

brevet som jag gav till min advokat efter rättegången’???????”. Vidare hade klienten 

skrivit att advokaten riskerar att förlora sitt jobb och dömas för tjänstefel om det 

uppdagades att hon förfarit på detta sätt ”o då kan inte nån advokat göra som hon 

gjorde, att ge o ta brev”. 

Vid husrannsakan i klientens häktescell påträffades ett brev från flickvännen – som 

gått genom åklagares/polis brevgranskning – där flickvännen skrev att advokaten 

överlämnat brevet från klienten till henne. Vidare påträffades ytterligare två brev från 

flickvännen vilka, såvitt kunnat utrönas, inte hade gått genom åklagares/polis 

brevgranskning. 

Åklagarna i målet begärde att advokaten skulle entledigas från uppdraget som offentlig 

försvarare. Tingsrätten lämnade begäran utan bifall. Efter att Justitiekanslern 

överklagat beslutade hovrätten den 4 november 2020 att entlediga advokaten från 

uppdraget. Entledigandet fick till följd att tingsrätten fick ställa in planerade 

huvudförhandlingsdagar och föranledde merkostnader. Advokaten förpliktigades av 

tingsrätten att ersätta staten med ett belopp om 230 000 kr. 

Advokatsamfundets styrelse tog upp ett disciplinärende mot advokaten och 

disciplinnämnden meddelade beslut i april 2021. 

Nämnden fann att advokaten, när klienten var häktad med restriktioner, hade 

överlämnat brev till och från klienten. Vidare fann nämnden att advokaten förmedlat 

information från klienten om den musik som klienten önskade få sig tillsänd i form av 

en cd-skiva. 

Innehållet i vad som förmedlats hade enligt nämndens mening inte varit av sådan 

karaktär att advokaten kunnat överblicka innehållet/betydelsen eller konsekvenserna 
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av det. Omständigheterna var synnerligen försvårande och advokaten uteslöts ur 

Advokatsamfundet (20/2092).1 

Två av de andra uteslutningarna grundade sig bl.a. på en disciplinanmälan som 

Advokatsamfundet i februari 2021 mottagit från Åklagarmyndigheten. Anmälan riktade 

sig mot två advokater och handlade bl.a. om att dessa skulle ha läckt uppgifter som 

omfattats av restriktioner, till utomstående. Påståendena i anmälan baserade sig 

huvudsakligen på vad som förekommit i s.k. encrochattar, inhämtade från Frankrike. 

I chattarna förekom kommunikation med ett användarkonto som de två advokaterna 

påstods ha delat på. Advokaterna skulle i kommunikationen ha kallat sig för ”Kungen” 

respektive ”Prinsen”. 

Vid genomgång av chattarna hade det framkommit uppgifter som enligt anmälarna gav 

anledning att misstänka att de båda advokaterna hade vidarebefordrat information som 

de erhållit under tystnadsplikt, till utomstående. Det hade också framkommit uppgifter 

som gav anledning att misstänka att den ena advokaten vidarebefordrat information 

som denne erhållit vid polisförhör under yppandeförbud. I anmälan framställdes också 

ytterligare anmärkningar mot advokaterna. 

Nämnden höll vid behandlingen av ärendena muntlig förhandling. Vid förhandlingen, 

till vilken båda advokaterna hade kallats, medverkade bara en av dem. 

Den 30 juni 2021 meddelande nämnden beslut om uteslutning av de båda advokaterna. 

Sammanfattningsvis fann nämnden att den ena advokaten allvarligt hade åsidosatt god 

advokatsed i två fall som innefattat att information som omfattats av yppandeförbud 

och restriktioner hade förmedlats till utomstående. Omständigheterna för var och en av 

överträdelserna hade varit synnerligen försvårande. Härutöver fann nämnden att 

advokaten åsidosatt god advokatsed genom att åta sig uppdrag för vilka han saknat 

tillräcklig erfarenhet, och genom sättet han utfört uppdragen. 

                                                        

1 En ledamot var skiljaktig och ansåg att påföljden skulle bli varning med högsta straffavgift. Advokaten 
överklagade uteslutningsbeslutet till Högsta domstolen, som i beslut den 25 november 2021 avslog 
överklagandet (Ö 2854-21). 
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Den andra advokaten hade också, under synnerligen försvårande omständigheter, 

befunnits allvarligt ha brutit mot god advokatsed genom att ha förmedlat information 

som omfattats av restriktioner. Advokaten hade vidare bedömts allvarligt ha åsidosatt 

god advokatsed genom att inte ha medverkat vid nämndens sammanträde. 

Omständigheterna i fråga om underlåtenheten att medverka hade också varit 

synnerligen försvårande. Advokaten hade härutöver slutligen brutit mot god 

advokatsed genom att på sitt klientmedelskonto låta deponera en likvid hänförlig till en 

lägenhetsförsäljning, utan att först ha säkerställt att klientens hustrus rätt inte 

äventyrades (20/2268) (20/2282) (20/2283) (20/0186).2 

Den fjärde uteslutningen hänförde sig till ett ärende som disciplinnämnden hade 

prövat i augusti 2020. Nämnden hade då funnit 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) (19/1948). Justitiekanslern överklagade beslutet och yrkade på uteslutning, 

och Högsta domstolen beslutade den 13 juli 2021 att utesluta advokaten ur 

Advokatsamfundet.3 

Advokatsamfundet har under 2021 tagit fram en vägledning om advokatens 

intresseavvägningar vid uppdrag för en frihetsberövad klient som är belagd med 

restriktioner. Vägledningen fastställdes av styrelsen i december 2021. Syftet är att 

vägledningen ska ge stöd i de ofta komplicerade gränsdragningsfrågor som kan uppstå 

för försvarare i sådana sammanhang. Vägledningen refererar också många av de 

viktigaste avgörandena från disciplinnämnden och Högsta domstolen på temat. Den 

baseras framförallt på disciplinnämndens och Högsta domstolens praxis, men även på 

uttalanden i den juridiska litteraturen på området. Vägledningen har utarbetats som ett 

led i Advokatsamfundets förstärkta etiksatsning. 

                                                        

2 Den ena advokaten har överklagat beslutet om uteslutning till Högsta domstolen (Ö 4845-21). 

3 Högsta domstolen (Ö 5090-20). 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
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Uppdrag som boutredningsman 
Nämnden har under året haft att pröva ett antal ärenden hänförliga till uppdrag som 

boutredningsman. Anmärkningarna som framställts i ärendena har varierat. 

I ett ärende hade nämnden att pröva omständigheten hänförlig till att advokaten (A) 

meddelat dödsbodelägarna att hon inte tänkte vidta några åtgärder förrän beslutet om 

förordnandet av henne vunnit laga kraft. 

Nämnden gjorde i de frågan följande bedömning. 

Nämnden konstaterar inledningsvis att enligt 19 kap. 21 § ärvdabalken 

gäller ett beslut om förordnande av boutredningsman omedelbart från 

den tidpunkt beslutet meddelats. Genom att meddela dödsbodelägarna 

att hon inte hade för avsikt att vidta några åtgärder förrän beslutet om 

förordnande av boutredningsman vunnit laga kraft har A allvarligt 

åsidosatt sina plikter som advokat. 

Av utredningen framgick vidare att A i flera hänseenden inte hade handlagt uppdraget 

som boutredningsman med omsorg, och tilldelades varning (20/2003). 

I några ärenden var anmärkningarna hänförliga till bl.a. att uppdraget inte skulle ha 

hanterats med tillbörlig skyndsamhet. 

– I 20/0056 var det klarlagt att det aktuella dödsboet har varit av mycket 

begränsad omfattning, att det mellan dödsbodelägarna rått en djup osämja och 

att något arvskifte inte ägt rum fyra och ett halvt år efter dödsfallet. Nämnden 

konstaterade att det hade ålegat advokaten att se till att boet skiftats utan 

onödig tidsutdräkt även om dödsbodelägarna varit oense om hur detta skulle 

ske. I ärendet var utrett att så inte har skett och att uppdraget därmed inte hade 

utförts med tillbörlig skyndsamhet. Erinran. 

 

– I 20/1327 hade ärendet har pågått i över fyra år. Nämnden konstaterade att det, 

även om det förkommit omständigheter som advokaten inte kunnat påverka, 

inte funnits någon godtagbar anledning till att ärendet hade fördröjts i sådan 

utsträckning. Genom att inte hantera uppdraget med tillbörlig skyndsamhet 

hade advokaten åsidosatt sina plikter som advokat och tilldelades erinran. 

 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/boutredningsman-inga-atgarder-forran-forordnande-laga-kraft-varning.pdf
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– I 20/2110 hade uppdraget som boutredningsman pågått i över tre och ett halvt 

år. Nämnden konstaterade att en boutredningsman oavsett dödsbodelägarnas 

medverkan, har ett ansvar för att uppdraget ska genomföras med omsorg och 

tillbörlig skyndsamhet. Av ärendet framgick bland annat att mer än ett och ett 

halvt år efter det att advokaten förordnats hade vapen som tillhört dödsboet – 

efter flera anstånd – lösts in av polisen. Det framgick även att dödsboet inte 

hade avvecklat en lantbruksfastighet inom föreskriven tid och att advokaten inte 

heller hade ansökt om anstånd med avvecklingen. Vidare hade advokaten till 

tingsrätten uppgett att han avsett att slutföra sitt uppdrag under sommaren 

2020 vilket inte skett. Advokaten hade enligt nämndens mening varit i dröjsmål 

med handläggningen i sitt uppdrag som boutredningsman vilket bland annat 

hade orsakat att egendom lösts in av polisen. Enligt nämndens mening utgjorde 

agerandet sammantaget ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed, varför 

advokaten tilldelades varning. 

 

– I 21/0403 hade advokatens uppdrag som boutredningsman för det aktuella 

dödsboet pågått i omkring elva år. Advokaten hade vid upprepade tillfällen, 

efter påstötningar från dödsbodelägarna, uppgett att ärendet skulle komma att 

avslutas inom kort, utan att så hade skett. Av utredningen, däribland 

advokatens egna uppgifter, framgick vidare att advokaten varit i dröjsmål med 

att besvara dödsbodelägarnas frågor och meddelanden samt att tillställa dem 

årsredovisningar på det sätt som krävs. Nämnden fann att advokaten, genom att 

i betydande omfattning inte ha hanterat ärendet med tillbörlig skyndsamhet och 

omsorg, allvarligt hade åsidosatt sina plikter som advokat och tilldelade 

varning. 

Också i 20/0915 fann nämnden att advokaten inte utfört uppdraget som 

boutredningsman med omsorg och tillbörlig skyndsamhet. Erinran. I 20/1947 gjordes 

samma bedömning, och där framgick också att advokaten inte hade besvarat 

dödsbodelägarnas meddelanden i erforderlig utsträckning. Erinran. 

Även i 20/0644 fann nämnden att advokaten inte hade utfört uppdraget som 

boutredningsman med omsorg och tillbörlig skyndsamhet. Vidare framgick att 

advokaten inte utbetalat medel som inkommit på klientmedelskontot förrän cirka sex 

månader efter mottagandet. Advokaten hade sammantaget allvarligt åsidosatt sina 

plikter som advokat, och tilldelades varning. 
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Ytterligare ett fall som ledde till varning var 21/2134. Advokaten hade inte genomfört 

uppdraget som boutredningsman med den omsorg som krävts och inte heller med 

tillbörlig skyndsamhet. Vidare hade advokaten varit sen med sin medelsredovisning 

flera år, inte hållit dödsbodelägarna informerade om boutredningens gång i den 

utsträckning som ålegat honom och i viss utsträckning inte besvarat mejl och 

telefonsamtal.4 

– I 21/0785 konstaterade nämnden att advokaten hade varit i dröjsmål med att 

genomföra och avsluta boutredningen. Vidare hade han försummat att vidta 

vissa åtgärder vad avser årsredovisning och gravsten. Erinran. 

 

– I 20/0138 fann nämnden att advokaten åsidosatt sina plikter i två avseenden; 

i) i fråga om dröjsmål med återgång enligt 21 kap. 4 § ärvdabalken, och 

ii) i fråga om försummelser när det gällde avgivande av årsredovisningar. 

Erinran. 

Bodelningsförrättare – personligt uppdrag 
I ett ärende som nämnden hade att pröva hade en advokat A1 som var 

bodelningsförrättare låtit annan advokat (A2) sköta handläggningen av bodelningen. 

A2 hade tillställt parterna ett beslut om bodelningen, medan bodelningsförrättaren inte 

hade tillställt parterna något sådant beslut. Nämnden gjorde följande bedömning. 

Ett förordnande att vara bodelningsförrättare är ett personligt uppdrag, 

och den utsedde förrättaren får inte sätta annan i sitt ställe. Det sagda 

utgör emellertid inte hinder för att förrättaren under handläggningens 

gång låter en biträdande jurist eller annan anställd jurist på samma 

advokatbyrå utföra vissa med uppdraget förenade arbetsuppgifter, 

exempelvis att vara protokollförare vid sammanträden eller att hantera 

underhandskontakter med parterna rörande handläggningen. Förbudet 

                                                        

4 I 21/0103, gällande samma advokat och samma dödsbo, konstaterade nämnden att advokaten medgett 
att han har varit i dröjsmål med handläggningen av boutredningen. Advokaten hade i det ärendet inte 
yttrat sig över ett framställt påstående att han inte besvarat telefonsamtal och SMS. Nämnden fann inte 
anledning att ifrågasätta anmälarens påstående om att så skulle vara fallet, och bedömde att advokaten 
genom dessa försummelser hade åsidosatt sina plikter som advokat. Då advokaten i ärende 20/2134 
samma dag tilldelats varning för bland annat enahanda försummelser i samma boutredning, förordnade 
nämnden att den påföljden skulle omfatta även de nu aktuella brotten mot god advokatsed. 
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för förrättaren att sätta annan i sitt ställe innebär emellertid att 

förrättaren inte åt någon annan får anförtro uppgifter av mera central 

materiell betydelse för bodelningen, exempelvis att leda förekommande 

sammanträden. 

Av utredningen, bl.a. A1:s och A2:s egna uppgifter, framgår att A1 låtit A2 

sköta handläggningen av bodelningen i en omfattning som stått i strid 

med hans personliga uppdrag som bodelningsförrättare och förbudet att 

sätta annan i sitt ställe. Härigenom har A1 brutit mot god advokatsed. 

När det härefter gäller beslut om bodelningen, stadgas det uttryckligen i 

17 kap. 6 § 2 st. äktenskapsbalken att bodelningsförrättaren – om 

makarna inte kan komma överens – i en av honom underskriven handling 

själv ska bestämma om bodelningen i enlighet med reglerna i 

äktenskapsbalken. Av utredningen framgår att A1 av tingsrätten har 

förordnats att vara bodelningsförrättare vid bodelningen mellan X och Y 

samt att något sådant förordnande inte har funnits för A2. Detta oaktat är 

det A2 som ensam har underskrivit det beslut om bodelningen som han – 

även detta ensam – har översänt till parterna tillsammans med sin 

slutfaktura. Något av A1 underskrivet beslut om bodelningen har, såvitt 

framgår av utredningen, inte tillställts parterna. Av det sagda följer att A2, 

utan att ha någon behörighet därtill, tillställt parterna ett beslut om 

bodelningen, medan A1, som varit behörig därtill, inte har tillställt 

parterna något sådant beslut. 

Genom vad som förekommit med avseende på beslutet om bodelningen 

har såväl A1 som A2 allvarligt åsidosatt sina plikter som advokater.5 

Både A1 och A2 tilldelades varning (20/1293). 

                                                        

5 Till det ovanstående kom också att nämnden fann att det av utredningen framgick att A2, bortsett från att 
han således inte haft någon behörighet som bodelningsförrättare, i flera hänseenden de facto inte hade 
utfört sitt arbete med tillbörlig omsorg. Som ett exempel på detta noterades att A2 enligt 
beslutsmotiveringen i det av honom underskrivna beslutet om bodelningen hade tillskiftat en hyresrätt till 
anmälarens motpart samtidigt som detta inte fanns angivet under rubriken ”Beslut” i 
bodelningsdokumentet. 
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Advokaten som arbetsgivare 
Disciplinnämnden har under året haft att pröva omständigheter hänförliga till 

advokaten som arbetsgivare. Ett par av dessa fall har rört vad som förekommit när 

biträdande jurist lämnat byrån för att övergå till annan byrå. 

I 20/1333 hade den biträdande juristen (B) kritiserat advokaten (A) bl.a. för att hon vid 

hans övergång till annan byrå hade försvårat tillgodoseendet av det fria advokatvalet 

för klienter, försvårat för honom – bl.a. genom att ta ifrån honom dator och 

mobiltelefon – att fullgöra sina arbetsuppgifter gentemot sina klienter, inte varit 

behjälplig med information och att hon lämnat missvisande uppgifter i 

arbetsgivarintyg. 

Nämnden konstaterade att, när en biträdande jurist övergår till annan byrå, skall båda 

byråerna verka för att klienterna får välja om de vill stanna kvar på den ursprungliga 

byrån eller följa med. I situationen som uppkommit hade det ålegat A att medverka till 

att klienterna underrättades om B:s byte av anställning samt medverka till att fråga 

dem om de ville stanna kvar på byrån eller inte. Genom att inte göra det hade A 

åsidosatt sina plikter som advokat. 

Nämnden konstaterade vidare att A, genom att ha tagit ifrån B dator och mobiltelefon 

på sätt som skett hade försvårat för B att fullgöra sina arbetsuppgifter gentemot sina 

klienter. Härigenom hade A allvarligt åsidosatt god advokatsed, och tilldelades varning. 

I 20/2427 hade anmälan gjorts av klienter som framställt anmärkningar mot att det 

inte har tillsetts att deras ärende omhändertagits när den biträdande juristen (B) slutat 

på advokatbyrån. 

Av advokaternas (A1:s och A2:s) egna yttranden framgick att de generellt, som 

arbetsgivare, inte hade haft erforderlig struktur för tillsynen av sin anställdes 

kompetens och handläggning av ärenden på byrån. Nämnden fann inledningsvis att de 

härigenom hade åsidosatt sina plikter som advokater. 

Därefter konstaterade nämnden, liksom i det nyss nämnda fallet, att när en biträdande 

jurist övergår till en annan byrå, båda byråerna ska verka för att klienten får välja om 

den vill stanna på den ursprungliga byrån eller följa med till den nya. Av utredningen 

framgick att klienten visserligen uttryckt önskemål om att fortsätta företrädas av B men 
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att klienten, efter att det visat sig att det då skulle bli fråga om nya avtalsvillkor, hade 

önskat att B:s gamla byrå skulle fortsätta handlägga ärendet. 

Nämnden fann att advokaten A1, i egenskap av principal och därmed ytterst ansvarig 

för ärendet, borde ha tillsett att ärendet omhändertagits, och att A1 genom att inte göra 

det, hade brutit mot god advokatsed. 

Anmälarna hade också anfört att de efter ett möte med advokat A2 fått uppfattningen 

att annat ombud erhållits, och nämnden konstaterade att det ålegat A2 i den 

föreliggande situationen att förvissa sig om huruvida så var fallet. Genom att inte göra 

det, och sedan inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet, hade A2 åsidosatt sina plikter 

som advokat. Envar av A1 och A2 tilldelades erinran.6 

I 20/2166 behandlades en annan fråga. I det ärendet framkom att advokaten (A) i avtal 

om provanställning av en biträdande jurist (B), tagit in följande klausuler. 

Parterna är överens om att den anställde skall ställa sin arbetskraft till 

arbetsgivarens förfogande samt iaktta full lojalitet mot arbetsgivaren och 

inte ägna sig åt konkurrerande verksamhet. Parterna är vidare överens 

om att B skall iakttaga tystnadsplikt rörande arbetsrelaterade frågor som 

han erfarit som anställd på advokatfirman. 

B förbinder sig att efter anställningens upphörande inte bedriva 

konkurrerande verksamhet [i länet] med arbetsgivaren, med klienter som 

varit i kontakt med advokatfirman, under en tid av sex månader. 

Överträdelse av tystnadsplikten eller konkurrensklausulen beivras med 

ett vite om 20 000 kronor. 

Nämnden konstaterade att god advokatsed innefattar att biträdande jurister inte får 

anställas på villkor som i konkurrensbegränsande syfte eller i något annat avseende 

framstår som oskäliga. Genom att införa den ifrågavarande konkurrensklausulen i 

                                                        

6 Samma anmälare riktade i 20/2427 kritik också mot principalen (A3) på B:s nya byrå, dels för egen del, 
dels i egenskap av principal för B. Nämnden fann vid sin prövning av omständigheterna att utredningen, 
mot A3:s bestridande och lämnade förklaringar, inte visade att A3 hade brutit mot god advokatsed. 
Nämnden konstaterade vid sin prövning att det, utöver att båda byråerna vid biträdande jurists 
byråövergång ska verka för att klienten får välja om de vill stanna på den ursprungliga byrån eller följa med 
till den nya, dock inte föreligger någon ovillkorlig skyldighet för den nya byrån att åtaga sig ett pågående 
uppdrag, på villkor som inte godkänts av den nya byrån. 
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avtalet om provanställning hade A allvarligt brutit mot god advokatsed, och tilldelades 

varning. 

Också i 20/0942 tilldelades advokaten varning. I det ärendet hade den biträdande 

juristen (B) riktat anmärkningar mot advokaten (A) avseende dennes agerande i 

egenskap av principal för henne. Av utredningen framgick att A i flera hänseenden 

åsidosatt de krav som kan ställas på en advokat som arbetsgivare. Detta bl.a. genom att 

A i den föreliggande situationen hade hotat B med polisanmälan för trolöshet mot 

huvudman/bedrägeri, vilket nämnden fann var ett åsidosättande av god advokatsed. 

Vidare hade A allvarligt brutit mot god advokatsed genom att stänga av B:s 

mobiltelefon – något som försvårat för B att fullgöra sina arbetsuppgifter gentemot 

klienterna. 

Principalansvaret 
Enligt 7.6.2 VRGA får en advokat eller ett advokatbolag anställa biträdande jurister och 

annan personal för att biträda i verksamheten. Om flera advokater driver verksamhet i 

advokatbolag skall dessa sinsemellan klargöra vem av dem som ansvarar för 

instruktion och tillsyn av övrig personal i olika avseenden. En advokat som har sådant 

ansvar skall vidta de åtgärder som rimligen kan ankomma på advokaten för att 

säkerställa att personalen fullgör sina uppgifter på sätt som god advokatsed kräver. 

Andra än jurister får inte självständigt biträda allmänheten. 

Enligt 7.6.3 VRGA får en advokat eller ett advokatbolag inte ha biträdande jurister, som 

inte är advokater, anställda under sådana betingelser att den biträdande juristens 

arbete inte kan övervakas på ett betryggande sätt. Biträdande jurister får inte tillåtas att 

bedriva juridisk verksamhet för egen räkning. 

Nämnden har under året prövat ett antal fall hänförliga till advokatens 

övervakningsplikt. 

Ett fall rörde en mycket erfaren biträdande jurist (B), i fråga om att inte ha besvarat 

tingsrättens förelägganden i tid. 

B hade varit advokat och delägare på advokatbyrån och hade haft principalansvar för 

en biträdande jurist (C) när C av tingsrätten förordnades som målsägandebiträde. Efter 

att C har flyttat utomlands förordnade tingsrätten i juli 2019 B som nytt 

målsägandebiträde. 
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B utträdde ur Advokatsamfundet några månader senare och fortsatte arbeta på 

advokatbyrån som biträdande jurist. Advokaten A blev då hans principal. 

A anförde att det, när det gällde överväganden kring kravet på tillsyn över B:s hantering 

av de ärenden han handlagt hade A, med hänsyn till B:s långa erfarenhet som advokat 

(16 år) haft förtroende för att B skulle utföra sina åtaganden på samma sätt som han 

tidigare gjort och enligt god advokatsed. Övervakningen hade därför inte varit lika 

ingående som för övriga anställda biträdande jurister, med kortare erfarenhet av 

advokatverksamhet som var anställda på advokatfirman. A hade dock löpande haft 

kontakt om det aktuella ärendets fortskridande och utgått från att B följt rättens 

förelägganden då A inte fått någon indikation på att så inte skulle ha varit fallet. 

Nämnden gjorde följande bedömning. 

Av utredningen framgår att jur. kand. B under lång tid och vid ett stort 

antal tillfällen underlåtit att besvara tingsrättens förelägganden i tid. 

Detta utgör ett allvarligt brott mot god advokatsed för vilket A – oaktat 

vad hon anfört om B:s erfarenhet – svarar i egenskap av principal. 

Genom vad som förevarit hade A åsidosatt sin övervakningsplikt. Erinran (20/1751). 

Ett annat fall rörde en mindre erfaren biträdande jurist, i ett icke okomplicerat mål. 

Den biträdande juristen (B) hade företrätt anmälarens motpart i en tvist om bl.a. 

bodelning. I samband med skriftväxling mellan parterna hade B framfört att klienten 

hade önskat nå en förlikning i bodelningstvisten. B angav följande. 

”[Klienten] kan avflytta från lägenheten och dra tillbaka sitt anspråk på 

samboegendom för en likvid om 500 000 kronor. Accepteras det kommer 

hon även lägga ner och inte medverka till den fortsatta 

förundersökningen om våldtäkt mot [Motparten], samt hemfridsbrott 

gentemot hans mor och bror.” 

B hade under vidare skriftväxling hänvisat till kravet och då uppgett följande. 

”Vill ni att [Klienten] avflyttar och få slut på tvisten utan att blanda in 

polismyndighet och domstol får ni utge 500 000 kronor. I annat fall 

hänvisar jag till att ni begär en bodelningsförrättare hos domstol och 

förbereda [Motparten] samt hans mor och bror på rättegång för våldtäkt 

och hemfridsbrott.” 
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Principalen (A) angav i fråga om sitt ansvar för biträdande juristen bl.a. följande. 

De handlingar som lämnar byrån genomgås innan de skickas iväg. Nyanställda jurister 

genomgår utbildning i god advokatsed de första dagarna vid anställning och genomgår 

tidigt den första delen i Advokatsamfundets etikutbildning. Varje månad hålls 

medarbetarsamtal där juristens ärenden genomgås. Alla anställda har tagit del av 

advokatbyråns värdegrunder och policydokument om sociala medier. B har varit 

anställd sedan december 2019. Hon har skött sitt arbete mycket väl och är uppskattad 

av sina klienter. Hon har genomgått två av Advokatsamfundets delkurser och 

ytterligare en kurs om användningen av sociala medier i advokatverksamhet. Hennes 

arbete sker mer självständigt idag och hon redovisar sina ärenden löpande en gång i 

månaden. 

Nämnden fann att även om det saknades anledning att ifrågasätta att förekommande 

förlikningsvillkor om medverkan i en brottsutredning initierats av motparten, hade B 

på ett otillbörligt sätt förenat betalning av en förlikningslikvid med klientens 

medverkan – eller avstående från medverkan – i en förundersökning. B:s formulering 

gav även intryck av att hennes klient haft möjlighet att själv disponera över ett 

eventuellt åtal. Även om det var hennes klients vilja att uppställa sådana villkor i ett 

förlikningsavtal, hade B genom sitt agerande allvarligt brutit mot god advokatsed. 

Vidare konstaterade nämnden att A hade uppgett att han fullgjort sin övervakningsplikt 

genom kontroll av utgående skrivelser samt avstämning i ärenden en gång i månaden. 

Nämnden noterade att B vid tidpunkten för uppdraget arbetat drygt ett år som 

biträdande jurist och arbetat i princip självständigt i det aktuella ärendet som inte varit 

okomplicerat. Redan av dessa omständigheter framgick att A inte hade uppfyllt sin 

övervakningsplikt på ett tillfredställande sätt. A hade enligt nämndens mening haft 

ansvaret för formuleringen i skrifterna och de åtgärder som B har vidtagit. Genom att A 

inte hade uppfyllt sin övervakningsplikt hade han allvarligt brustit i sitt ansvar som 

advokat och tilldelades varning (21/0565).7 

                                                        

7 B hade även i ett samtal, vid flera tillfällen, uttalat att hon var advokat. Nämnden konstaterade att det 
borde hon inte ha gjort. Även med beaktande av situationen när uppgiften lämnades och att uppgiften 
rättats så snart det fanns tillfälle, fann nämnden att agerandet stod i strid med god advokatsed. Nämnden 
fann dock att A i denna del, med hänsyn till omständigheterna, inte kunde anses ha brustit i sin 
övervakningsplikt. 
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Nämnden hade under året att pröva två fall som hänförde sig till hantering av känsliga 

uppgifter. 

I det ena fallet hade advokat A och biträdande juristen B varit ombud i ett 

säkerhetsärende i vilket Migrationsverket kommunicerat information samman med ett 

sekretessförbehåll. Enligt sekretessförbehållet skulle eventuellt yttrande hänförligt till 

uppgifterna som lämnats med förbehåll skickas till Migrationsverket med 

rekommenderad post eller överlämnas personligen. 

B skickade dock ett överklagande, i vilket uppgifterna upprepades, till Migrationsverket 

med e-post, dels till myndighetens gruppbrevlåda som många personer vid 

myndigheten hade tillgång till, dels direkt till handläggaren. 

A redogjorde för byråns hantering av säkerhetsärenden och anförde bl.a. att B tidigare 

arbetat på Migrationsverket; under åren 2015–2018 hade han fyra olika befattningar 

vid verket. Inom ramen för respektive befattning hade B genomgått Migrationsverkets 

internutbildningar avseende bland annat sekretess- och säkerhetsfrågor. Efter det hade 

B anställts som jurist vid byrån. Under sin tid på byrån har B tidigare varit ombud i ett 

säkerhetsärende. I det ärendet har han kommunicerat samtliga yttranden m.m. genom 

rekommenderad post. Det var av misstag som B kom att översända överklagandet till 

Migrationsverket via e-post i stället för via rekommenderad post. 

Nämnden gjorde följande bedömning.  

Av utredningen framgår […] att information som omfattas av sekretess av 

misstag har skickats av B på ett sätt som varit i strid med det av 

Migrationsverket meddelade förbehållet, och som inneburit risk för att 

informationen skulle spridas till utomstående. 

Vid hanteringen av sådan känslig information som nu är i fråga har det 

ålegat A att med särskild noggrannhet övervaka B:s arbete och tillse att 

handlingar skickas på betryggande sätt. Genom att inte göra det i 

tillräcklig grad har A brustit i sin övervakningsplikt. 

A tilldelades erinran (21/1055). 

I det andra fallet hade biträdande juristen (B) företrätt anmälarens mamma i ett mål 

om LVU. Anmälan avsåg bl.a. att B lämnat över sekretessbelagda handlingar från LVU-

målet till sin klients makes försvarare. 
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Principalen anförde att klienten själv önskat att försvararen i brottmålet skulle få ta del 

av handlingarna, men nämnden fann att B även om klienten godkänt förfarandet, med 

hänsyn till handlingarnas karaktär, hade åsidosatt god advokatsed. Nämnden 

konstaterade att det ålegat A att övervaka B:s arbete, eftersom B vid tidpunkten inte var 

advokat. Erinran (20/0147). 

Ytterligare ett annat fall som hänförde sig till övervakningsplikten var ett fall som 

handlade om publicering på advokatbyråns instagramkonto. Där hade publicerats ett 

videoklipp med tillhörande inlägg. Videoklippet visade en väntsal, i vilken syntes några 

personer, på Migrationsverket – en lokal där det enligt uppgift rådde fotoförbud. 

Advokat A anförde att det var en biträdande jurist som publicerat inlägget. 

Advokatbyråns konto hade gjorts tillgängligt för samtliga biträdande jurister och A 

hade gått igenom med juristerna vilka regler som gällde vid publicering. A hade varit av 

uppfattningen att samtliga jurister varit införstådda med vad som gällde. Den 

biträdande jurist (B) som lagt upp det aktuella inlägget hade tidigare arbetat på 

Migrationsverket samt varit verksam på andra advokatbyråer omkring två och ett halvt 

år före att B påbörjat sin anställning på advokatbyrån. 

Nämnden gjorde följande bedömning. 

Av utredningen framgår att det har publicerats ett videoklipp på 

advokatbyråns instagramkonto som har filmats i Migrationsverkets 

lokaler där det av integritetsskäl råder fotoförbud. A har uppgett att det är 

en biträdande jurist som publicerat inlägget. A är i egenskap av principal 

för den biträdande jurist som publicerat det aktuella videoklippet 

ansvarig för publiceringen, vilken strider mot god advokatsed. 

A tilldelades erinran (20/2253). 

I ett annat fall som nämnden prövade framkom att den anställde saknade juristexamen, 

och därmed inte hade rätt att självständigt biträda allmänheten. Den anställde (C) hade 

företrätt X i ett överklagande avseende anknytningsärende hos Migrationsverket. I 

anmälan framställdes anmärkningar bl.a. avseende att C skickat in delgivningskvitto 

för klientens räkning utan att informera klienten om det eller i övrigt vilka rättigheter 

som fanns, vilket lett till att domen vunnit laga kraft. 

Nämnden gjorde följande bedömning. 
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En advokat ska förvissa sig om huruvida en klient vill överklaga en dom 

eller ett beslut. Nämnden noterar i detta sammanhang att det är klienten 

som har att bestämma om ett överklagande ska ske. I detta fall har C 

skickat in delgivningskvitto avseende mottagande av 

migrationsdomstolens dom för klientens räkning utan att informera 

klienten om detta. C har därefter inte informerat klienten om 

förekommande överklagandefrist och inte heller förvissat sig om huruvida 

klienten ville överklaga migrationsdomstolens dom.  

Enligt vad som framgår av advokaten A:s redogörelse har C erfarenhet av 

migrationsärenden, bland annat genom arbete på domstol, juristbyrå och 

på nuvarande advokatbyrå. Nämnden konstaterar dock att C inte haft 

juristexamen under den tid då han har handlagt ärendet. C har därmed 

inte haft rätt att självständigt biträda allmänheten på det sätt som skett.  

A har därför haft ett särskilt ansvar och en mycket långtgående skyldighet 

att inte bara övervaka C:s åtgärder i ärendet, utan även att tillse att 

kontakter med klienten inte skulle komma att tas utan hennes 

medverkan. 

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

med straffavgift 15 000 kr (20/0939). 

Utöver de redan nämnda fallen, prövade nämnden principalansvaret bl.a. i följande 

fall. 

– Biträdande juristen (B) hade skickat ett kravbrev till anmälaren med ett 

innehåll som denne uppfattade som hotfullt. Nämnden konstaterade att brevet 

från B innehöll hot om polisanmälan och rättsliga åtgärder, samt att några 

sådana åtgärder inte vidtagits. Detta agerande stred mot god advokatsed, för 

vilket A som principal bar ansvar. Erinran (20/1222). 

 

– Biträdande juristen (B) hade som boutredningsman inte hanterat ärendet med 

erforderlig omsorg. Detta utgjorde ett brott mot god advokatsed för vilket 

advokaten A ansvarade i egenskap av principal. Erinran (20/0719). 

 

– Biträdande juristen (B) hade dröjt fyra månader med svar till motpartsombudet 

trots påminnelser. Härigenom hade advokat A i egenskap av principal åsidosatt 
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sin övervakningsplikt, då det ålegat honom att övervaka arbetet. Erinran 

(21/0364). 

Övergång till ny byrå 
I ett ärende som nämnden hade att pröva gjordes gällande att advokaten A1 skulle ha 

försatt sig i en jävssituation med anledning av att han bytt byrå och övergått till att bli 

kollega med motpartsombudet, advokat A2. 

A1 hade företrätt anmälarna i en tvist om fel i fastighet i vilken förlikning träffades i 

november 2019. A1 övergick till den nya advokatbyrån, som startat sin verksamhet vid 

årsskiftet 2019/2020, den 3 januari 2020. På fråga från en prövningsavdelning anförde 

A1 att han inte kunde ange exakt datum för när förhandlingar om byte av anställning 

inletts, men att han hade haft en förutsättningslös kontakt med en annan advokat 

någon gång i september 2019 angående dennes uppstart av en ny advokatverksamhet, 

och då lämnades ingen information om att A2 eventuellt skulle ingå i den verksamhet 

som det planerades uppstart av. A1 hade lämnat sin gamla byrå ett muntligt besked om 

egen uppsägning i början av oktober 2019. Anledningen till att A1 hade sagt upp sig då 

var att han skulle finnas tillgänglig för ny verksamhet vid årsskiftet. 

Disciplinnämnden gjorde följande bedömning. 

Nämnden konstaterar att A1 inte med säkerhet kunnat uppge när han fick 

kännedom om att A2 skulle komma att ingå i den planerade 

verksamheten. Enligt nämndens mening har det i den förevarande 

situationen ålegat honom att utreda vilka jurister som skulle komma att 

ingå i den nya verksamheten, så att eventuella intressekonflikter skulle ha 

kunnat identifieras och hanteras. Genom att inte göra det har A1 åsidosatt 

sina plikter som advokat. 

A1 tilldelades erinran (20/0862). 

Frågor i samband med överklaganden 
Disciplinnämnden har under året haft att pröva ett par olika frågeställningar hänförliga 

till överklaganden. 
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I ett fall hade advokaten varit ombud och offentligt biträde för en 15-åring i ett LVU-

mål. Klienten var missnöjd med förvaltningsrättens dom och önskade att den skulle 

ändras, men advokaten överklagade inte. Som skäl härför angav advokaten bl.a. att hon 

haft bevakning på att klientens vårdnadshavare överklagade och att det vid sådant 

förhållande inte, då målet rörde brister i omsorgen hos vårdnadshavaren, var 

nödvändigt för 15-åringen att överklaga separat. Nämnden fann emellertid att det 

ålegat advokaten att överklaga domen och tilldelade varning med följande bedömning. 

Av utredningen, bl.a. A:s egna uppgifter, framgår att A:s klient var 

missnöjd med förvaltningsrättens dom och önskade att den skulle ändras. 

Vid sådant förhållande har det ålegat A att överklaga domen. Genom att 

inte göra det har hon allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Detta 

gäller oaktat att målet genom motpartens överklagande ändå skulle 

komma att prövas i högre instans (21/0715). 

I (20/1345) hade advokaten varit offentligt biträde i ett asylärende och hade överklagat 

Migrationsverkets beslut en dag för sent. Skälet för det angav advokaten vara att han 

hade gjort en felaktig notering av dagen för delgivning, så när han lämnade in 

överklagandet, som han trodde sista dagen, anlände det för sent. 

Nämnden tilldelade varning med bedömningen att det av utredning framgick att 

advokaten haft klientens uppdrag att överklaga Migrationsverkets beslut men att han 

inte gjort det i tid. 

I (20/1377) hade advokaten (A) haft klientens uppdrag att överklaga tingsrättens dom, 

men gjort det en dag för sent. Som skäl för varför detta skett förklarade A att hon 

antecknat fel datum i sin fataliebok. Rutinen hade fungerat väl i alla år men förutsatte 

att rätt datum antecknades. Därför skedde numer en kontroll av antecknat datum varje 

vecka. 

Nämnden tilldelade A varning med följande bedömning. 

Av utredningen framgår att A haft klientens uppdrag att överklaga 

tingsrättens dom och att hon inte har gjort det i tid. Härigenom har A 

allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. Vad A anfört om orsaken till 

att överklagandet inte kommit in i tid, eller om åtgärderna hon vidtagit 

därefter, ändrar inte den bedömningen. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/advokat_overklagade_inte_dom_trots_klientens_missnoje_varning.pdf


 

 

26 

I ett annat ärende hade advokaten inte gett in ett överklagande av en dom i vilken 

klienten dömts för misshandel. Advokaten anförde att det berodde på ett förbiseende 

och att det var ytterst beklagligt. Nämnden konstaterade att det var klarlagt att 

advokaten underlåtit att överklaga den aktuella domen och att advokaten genom sin 

underlåtenhet allvarligt brutit mot god advokatsed. Varning (20/1994). 

Ytterligare avgöranden från disciplinnämnden 

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

Erinran 

– Advokat hade inte uppfyllt utbildningskravet 2019 (20/1287) (21/0781) 

(20/1256).8 

 

– Advokat hade först efter upprepade påminnelser och efter att styrelsen hade 

tagit upp ett disciplinärende, inkommit med föreskriven revisorsrapport för 

2019 (20/1712).9 

–  

– Advokat hade, på grund av förbiseende, inte haft årsredovisningen för 

advokatbolaget räkenskapsåret 2020 till föremål för revision. Vidare hade 

advokaten haft ägandet av sitt advokatbolag strukturerat på ett sätt som inte var 

förenligt med god advokatsed (21/1411). 

 

                                                        

8 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 förlängdes inte till 2021. Ett viktigt skäl till det var 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 2020 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 närvaro. 

9 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 komma 
in med revisorsrapport. Om det av revisorsrapporten framgår att revisionsberättelsen avviker från 
standardutformningen ska även revisionsberättelsen ges in till Advokatsamfundet. Se angående 
revisorsrapporter i 9 § bokföringsreglementet, samt mallar på Advokatsamfundets webbplats. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/riktlinjer-professionell-vidareutbildning-rev-4-dec-2020-slutlig.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/december/advokater-far-tillgodorakna-direktsanda-kurser/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/bokforingsreglemente-15.12.2016.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/bokforingsreglemente-15.12.2016.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Ekonomi/Mallar-for-revisorsrapporter/


 

 

27 

– Advokat hade inte varit nåbar för kontakt och inte heller informerat klienten om 

ärendets gång (21/0183). 

 

– Advokat hade utan godtagbar anledning underlåtit att besvara meddelanden 

från sin klients motpart (21/0245). 

 

– Advokat hade varit i dröjsmål med att besvara klientens meddelanden och hade 

frånträtt uppdraget utan att ha visat att han haft giltigt skäl (21/0136). 

 

– Advokat hade åtagit sig uppdrag som målsägandebiträde i ett mål där X var 

misstänkt och tilltalad, trots att advokaten tidigare varit förordnad som 

målsägandebiträde för X (21/0416). 

 

– Advokat hade åtagit sig uppdrag som målsägandebiträde i ett ärende där den 

misstänkte var hennes bror; en omständighet som stod klar för advokaten innan 

hon åtog sig uppdraget (21/1016). 

 

– Advokat hade ingett ansökan om verkställighet till tingsrätten utan att 

dessförinnan ha förvarnat motpartsombudet (21/0503). 

 

– Advokat hade för sin klients räkning ansökt om stämning, utan att först avvakta 

motpartens inställning i saken (21/0592). 

 

– Advokat hade i brev till X och Y, i vilket förvarnades om rättsliga åtgärder, inte 

rått motparterna att anlita eget ombud (21/1505). 

 

– Advokat hade inte vidtagit åtgärder för att inhämta instruktioner från klienten 

om hur denne ville driva ärendet. Vid sådant förhållande hade det inte varit 

tillräckligt att han lämnat in ett blankt överklagande (20/1009). 

 

– Advokat hade, som rekonstruktör, inte företagit erforderliga undersökningar, 

innan han fattade lönegarantibeslut. Han hade sålunda inte handlagt uppdraget 

med tillräcklig omsorg (20/1105). 

 

– Advokat hade kontaktat företrädare för motparten i en pågående tvist trots att 

motparten hade anlitat ombud. Advokaten anförde att samtalet inte avsåg 
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argumentation i processen utan att han önskade diskutera motpartens agerande 

mot klienten. Enligt nämndens mening stod det klart att samtalet haft ett 

sådant samband med den aktuella tvisten att kontakterna borde ha skett genom 

motpartsombudet (21/0589). 

 

– Advokat hade åsidosatt sina plikter genom att utan inhämtat samtycke, i 

stämningsansökan ingiven till tingsrätten, ha åberopat ett e-postmeddelande 

där motpartsombudet för sin huvudmans räkning framfört ett 

förlikningserbjudande. Omständigheten att förlikningserbjudandet enligt 

advokatens mening inte var seriöst, föranledde inte någon annan bedömning 

(20/2002). 

 

– Advokat hade fortsatt arbeta med ärendet och debiterat för detta arbete efter att 

klienten via e-post meddelat att hon avslutat samarbetet. Om advokaten likväl 

varit osäker på om klientens meddelande skulle uppfattas som ett besked om att 

ärendet skulle avslutas, ålåg det advokaten att utreda saken och förvissa sig om 

huruvida klienten önskade avsluta uppdraget eller inte (20/2167). 

 

– Advokat hade upprättat ett förslag på lydelse hur motparten skulle kunna 

formulera en invändning mot sitt ombuds rättegångskostnader. Även om 

advokaten endast skickat invändningen till sin klient – och det i och för sig legat 

i klientens intresse att hålla nere motpartens ombudskostnader – borde hon 

inte på sätt som skett ha formulerat ett meddelande som uppenbart skulle 

komma att användas av motparten i en diskussion med dennes eget ombud 

(20/2372). 

 

– Advokat hade översänt ett mejl till motparten med uppgifter som anmälarna 

avsett skulle vara bara för honom. Advokaten borde inte ha översänt det 

ifrågavarande mejlet till motparten utan att först ha förvissat sig om att klienten 

godkänt åtgärden (20/1114). 

 

– Advokat, som förordnats som god man enligt samäganderättslagen, hade inte 

på uttrycklig fråga från en av delägarna lämnat information om sina 

debiteringsprinciper och faktureringsrutiner; även om han förordnats av 

tingsrätten hade det ålegat honom att då lämna sådan information till parterna. 

I ärendet var klarlagt att advokaten vidtagit åtgärder innan hans förordnande 
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vunnit laga kraft. Han hade bland annat besvarat flera mejl från parterna, vilket 

varit hans advokatetiska skyldighet. Han borde emellertid ha upplyst om att han 

inte borde vidta några åtgärder innan hans förordnande hade vunnit laga kraft 

och att alla åtgärder som trots det vidtogs, såsom att besvara mejl, skulle kunna 

medföra debitering för nedlagt arbete. Genom att ändå utföra åtgärder under 

denna tid såsom att besvara frågor utan att ha upplyst om vad det innebar, hade 

advokaten brutit mot god advokatsed (20/0964). 

 

– Advokat hade krävt klienten på hela rättshjälpsavgiften om 32 060 kr, trots att 

klienten till henne redan hade betalat 14 733 kr motsvarande rättshjälpsavgiften 

för hennes kostnader i tingsrätten och trots att advokaten bara var berättigad 

till en rättshjälpsavgift motsvarande 20 procent av den sammanlagda 

rättshjälpsersättning som beviljats henne. Advokaten hade uppgett att den 

ifrågavarande betalningen om 14 733 kr inte kunnat placeras och därför landat 

på ett ”OBS-konto”. Enligt nämndens mening hade det, mot bakgrund av ett 

mejl om betalningen som klienten skickade till henne, ålegat advokaten att 

närmare än vad som skett kontrollera och följa upp betalningen, och kräva 

klienten på rätt belopp (20/0980). 

 

– Advokat A hade företrätt Y i mål rörande ansökan om LVU avseende Y:s och X:s 

två gemensamma barn. A hade sedan haft uppdrag för X i fråga om LVU 

avseende ett annat barn. Mot bakgrund av det uppdrag A har haft för Y, borde 

han inte ha åtagit sig uppdraget för X i fråga om placering av de gemensamma 

barnen. Inte heller borde han under de ifrågavarande omständigheterna, ha 

åtagit sig det gemensamma uppdraget för X och Y avseende de två barnen med 

hänsyn till att det förelegat en i vart fall beaktansvärd risk för intressekonflikt. A 

hade vidare kontaktat X för att diskutera hennes ärenden under påverkan av 

alkohol och vid en tidpunkt på dygnet som inte varit befogad eller lämplig 

(20/1091). 

 

– Advokat hade åberopat ett beslut om LVU, upprättat mera än sex månader efter 

den aktuella händelsen, till stöd för sin klients uppfattning om målsägandens 

personliga förhållanden. Av handlingarna framgick känsliga uppgifter om ett 

barn, som inte har påståtts vara relevanta för klientens sak. Advokaten borde 

under rådande förhållanden på eget initiativ ha uppmärksammat domstolen på 

att känsliga uppgifter i den åberopade bevisningen avsåg en annan person än 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/fraga-om-intressekonflikt-m-m.-erinran.pdf
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målsäganden och vittnet och att dessa uppgifter borde omfattas av sekretess. I 

annat fall borde hon ha maskerat de uppgifter som hon bedömde inte var 

relevanta i målet (20/1830).10 

 

– Advokat hade åtagit sig uppdraget som offentlig försvarare för en klient i ett 

mål, när hans byråkollega vid en häktningsförhandling i samma mål företrätt en 

medmisstänkt (20/1886). 

 

– Advokat hade i yttrande till disciplinnämnden opåkallat lämnat nedsättande 

uppgifter om anmälaren (20/1324). 

 

– Advokat A hade förordnats som offentlig försvarare för X i ett mål, där en av de 

aktuella gärningarna avsåg ett brott där han varit förhindrad att företräda 

klienten på grund av intressekonflikt. Intressekonflikten hade bestått i att 

advokat B, med vilken A hade kontorsgemenskap, kort tid dessförinnan varit 

målsägandebiträde för X:s motpart i fråga om det aktuella brottet. Vidare 

framgick att A hade vidtagit åtgärder, som syftat till att möjliggöra för honom 

att kvarstå som försvarare i övriga delar av målet. Nämnden konstaterade att ett 

uppdrag som offentlig försvarare förutsätter att advokaten ska kunna biträda 

sin klient fullt ut, utan ovidkommande hänsyn. Den omständigheten att en 

annan advokat, med vilken försvararen har kontorsgemenskap, företräder, eller 

nyligen har företrätt, målsäganden, vad avser en av de gärningar för vilka 

klienten är misstänkt, är en sådan omständighet, som utgör hinder för 

försvararen att åtaga sig uppdraget som offentlig försvarare. Nämnden noterade 

i detta sammanhang att A vid två polisförhör och två häktningsförhandlingar 

biträtt sin klient i en del av åtalet där B tidigare varit målsägandebiträde och det 

sålunda förelegat intressekonflikt (21/2177). 

 

– Advokat hade fått ta del av en förhörsutskrift, som omfattades av 

förundersökningssekretess, i syfte att följa med när tolken läste upp utskriften 

för den misstänkta personen. Advokaten hade stoppat ned utskriften i sin 

                                                        

10 Advokaten hade vidare refererat till målsäganden som pundare och påstått att denne måste haft en 
kriminell livsstil, trots att denne saknade anteckning i belastningsregistret. Dessa uttalanden hade inte 
varit påkallade för tillvaratagande av klientens intressen. Även härigenom hade advokaten brutit mot god 
advokatsed. 
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portfölj när förhöret var slut, och därefter till en början vägrat att återlämna den 

under åberopande av att handlingen var utlämnad till honom och att den var 

skyddad av advokatsekretess, eftersom han gjort anteckningar i den. Enligt 

nämnden måste advokaten ha insett att förhörsutskriften inte var utlämnad till 

honom och att han var skyldig att lämna tillbaka den. Genom att inledningsvis 

vägra att lämna tillbaka utskriften och göra det först sedan åklagare förklarat att 

han var skyldig att göra det, hade han åsidosatt sina plikter som advokat 

(20/1925). 

Varning 

– Advokat hade inte uppfyllt utbildningskravet 2019. Advokaten hade tidigare 

tilldelats disciplinpåföljd för likartad förseelse (20/0853). 

 

– Advokat hade bedrivit advokatverksamhet i mer än ett bolag; att göra det kräver 

dispens från Advokatsamfundets styrelse, och någon sådan dispens förelåg inte. 

Vidare hade advokaten, som mot bakgrund av verksamheten i det andra bolaget 

haft en särskild upplysningsplikt mot sin klient vilket bolag som kom att 

fakturera klienten, inte uppfyllt denna plikt (20/1609). 

 

– Advokat hade inte hanterat uppdraget med omsorg. Vidare hade advokaten 

fortsatt att bedriva advokatverksamhet genom att hantera ärendet som 

boutredningsman trots att hon anmält sig som icke verksam, vilket bl.a. innebar 

att hon inte täcktes av den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Med hänsyn till 

att det i dödsboet funnits egendom till betydande värden hade hon härmed 

allvarligt åsidosatt god advokatsed (20/0048). 

 

– Advokat hade ansökt om betalningsföreläggande trots att hon visste att det 

gjorts invändning – som inte var uppenbart ogrundad – mot fordran. Vidare 

hade advokaten inte följt förelägganden från tingsrätten och inte hanterat sitt 

uppdrag med omsorg och tillbörlig skyndsamhet (20/2259). 

 

– Advokat hade gett in en stämningsansökan mot X utan förvarning. Vidare hade 

advokaten, efter att ha väckt talan vid domstol för sin klients räkning, av 

förbiseende inte efterkommit domstolens föreläggande varpå hennes klients 
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talan avvisades. Slutligen hade advokaten i stämningsansökan inte angett 

X:s ombud (21/0105). 

 

– Advokat hade allvarligt brutit mot god advokatsed genom att begärt 

ombudsarvode flagrant överstigit vad som kunde anses skäligt i det 

ifrågavarande målet (20/1083). 

 

– Advokat hade genom oskicklig processföring vållat kostnader för motparten, 

och hade till följd därav ålagts att solidariskt med sin klient ersätta viss del av 

det arbete motpartsombudet nödgats lägga ner (21/1120). 

 

– Advokat hade låtit sin klient, som vid den tiden var häktad med restriktioner, ta 

del av innehållet på ett vykort. Även om vykortet kommit att företes av misstag, 

var det advokatens ansvar att tillse att så inte skulle ske. Genom att inte först 

inhämta åklagarens tillstånd, innan klienten fått möjlighet att ta del av vykortet, 

hade advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed (20/1928). 

 
– Advokat hade, efter moget övervägande i syfte att ta tillvara klientens rätt på 

bästa sätt och verka för sakens riktiga belysning, utan tillstånd från åklagaren 

hämtat in en jacka och lämnat den till polisen som bevis för klientens rätt till 

nödvärn. Advokaten hade gjort så sedan klienten vägrat att för polisen uppge 

hos vem jackan kunde vara och heller inte velat att de berörda personerna 

skulle få besök av polisen. Genom att inte ha inhämtat åklagarens tillstånd till 

åtgärden hade advokaten medverkat till ett brott mot de restriktioner som 

meddelats klienten. Även om advokatens agerande motiverats av ett intresse av 

att tillvarata klientens rätt på bästa sätt, konstaterade nämnden att agerandet, 

utan föregående avstämning med åklagaren, inneburit ett brott mot de 

meddelade restriktionerna, och att den jacka, som hade betydelse som 

bevisning, genom advokatens handlande kom att hanteras på ett sätt som 

kunnat påverka brottsutredningen. Agerandet innebar därför ett allvarligt 

åsidosättande av god advokatsed (20/1209).11 

 

                                                        

11 Tre ledamöter var av skiljaktig mening och bedömde att ärendet inte skulle föranleda någon åtgärd. 
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– Advokat A hade den 20 februari 2020 åtagit sig ett uppdrag som offentlig 

försvarare, som är ett personligt uppdrag, och den 17 mars 2020 ingett en 

transportfullmakt till tingsrätten enligt vilken han tills vidare satte advokat B i 

sitt ställe. A hade under den tid målet handlades i tingsrätten om ca fem 

månader, på grund av sin verksamhet i övrigt haft förhinder att biträda sin 

klient vid såväl samtliga de polisförhör, som de rättegångstillfällen (såväl 

häktningsförhandlingar som huvudförhandlingen), som förekommit. 

o A borde, redan när han åtagit sig uppdraget eller i nära anslutning 

därtill, ha insett att han inte skulle kunna komma att tillvarata klientens 

intressen på ett lojalt sätt och fullfölja uppdraget som offentlig 

försvarare. Han borde därför ha avböjt uppdraget eller så snart han 

kommit till denna insikt begärt sitt entledigande (20/1264). 

 

– Advokat hade i anslutning till en domstolsförhandling, där han uppträtt som 

offentlig försvarare, uttryckt sig olämpligt om rättens ordförande och för detta 

dömts till penningböter 2 000 kr för rättegångsförseelse (21/2108). 

 

– Advokat som ingått ett skriftligt uppdragsavtal med klienten hade, utan att ha 

visat att parterna har träffat en ny överenskommelse, med frångående av 

villkoren i uppdragsavtalet debiterat klienten med ett högre belopp än vad som 

följde av det skriftliga avtalet. Advokaten hade vidare inte haft rätt att utan 

klientens samtycke frånträda sitt uppdrag med hänvisning till utebliven 

betalning eller att klienten annars klart gett till känna att klienten förlorat 

förtroende för advokaten (20/2256). 

 

– Advokat hade, i anslutning till att uppdraget antogs, inte tillräckligt tydligt 

angett principerna för sin debitering och upplyst om vilka faktureringsrutiner 

som han avsett att tillämpa. Vidare hade advokaten till anmälarna uppgett att 

han kunde komma att bryta mot tystnadsplikten genom spridande av vissa 

uppgifter, för det fall anmälarna inte betalade utställda fakturor. Nämnden 

konstaterade att de uppgifter som advokaten enligt vad han själv uppgett hotat 

med att yppa, inte var sådana att de hade varit nödvändiga för advokatens 

möjlighet att hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande 

uppdraget, varför undantag från tystnadsplikten inte förelegat i det aktuella 

fallet. Slutligen hade advokaten i sina inlagor till nämnden i vissa delar uttalat 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/offentlig-forsvarare.-varning.pdf
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sig raljant och nedsättande om sina klienter, på ett sätt som inte har varit 

påkallat för tillvaratagande av hans sak inför nämnden (20/1262). 

 

– Advokat hade ingått ett arvodesavtal, som inneburit att han hade haft ett 

betydande ekonomiskt intresse i saken, vilket medfört risk för att han inte fullt 

ut har kunnat ta tillvara klientens intressen; vad advokaten anfört om motivet 

för arvodesavtalet innebar inte att särskilda skäl för ett sådant avtal förelåg. 

Vidare hade advokaten varit delaktig i ett processupplägg, enligt vilket klienten, 

under advokatens medverkan, etablerat ett för ändamålet nyetablerat 

kommanditbolag utan tillgångar, i syfte att klienten på ett otillbörligt sätt skulle 

undandra sig en eventuell ersättningsskyldighet för motpartens 

rättegångskostnader (20/1472) (20/1960). 

 

– Advokat hade inte företagit en tillräckligt noggrann utredning, för att kunna 

förvissa sig om vem som var hans klient. Till följd härav hade han kommit att 

inge ett yttrande med fel persons inställning i saken utan att han tagit reda på 

inställningen hos den som rätteligen var hans klient (20/0185). 

Varning med straffavgift 

– Advokat hade inte kommit in med föreskriven revisorsrapport för 

räkenskapsåret 2019 (20/1742). 

 

– Advokat hade inte, trots upprepade påminnelser, kommit in med begärt 

yttrande till Advokatsamfundet. Med hänsyn till att advokaten genom 

nämndens beslut i annat ärende tilldelats varning med straffavgift 5 000 kr för 

likartat brott mot god advokatsed, bestämdes straffavgiften till 10 000 kr 

(21/0966). 

 

– Advokat hade fortsatt att rättsligt driva sin fordran mot anmälaren (X) trots att 

disciplinnämnden i ett tidigare avgörande förklarat att fordran var grundad på 

ett avtal som stred mot god advokatsed. Advokaten hade vidare gjort ett 

uttalande i konkursansökan om att det fanns starka skäl att med fog hävda att X 

var far till ett barn; ett uttalande som inte varit påkallat att göra inom ramen för 

ansökan om konkurs (20/2007). 

 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/ej_tillrackligt_noggrann_utredning_om_vem_klient_varning.pdf
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– Advokat hade som stöd för sin begäran hos förvaltningsrätten att förordnas som 

offentligt biträde och ställföreträdare för två barn under 15 år, lämnat in en 

fullmakt undertecknad av de två barnen. Detta hade skett utan att hon, som 

kammarrätten också funnit, har haft behörighet att föra barnens talan 

(20/1479). 

 

– Advokat hade anlitat en person utan juristexamen på timbasis som självständigt 

verkat utåt under advokatbyråns namn samt använt advokatbyråns brevpapper 

(20/1057). 

Uttalande 

– Advokat hade, efter att ha erhållit begäran om översändande av specificerad 

faktura till X, inte översänt begärd specifikation förrän två månader senare. 

Advokaten borde, tidigare än vad som skett, ha översänt den begärda 

specifikationen. (21/0178). 

 

– Advokat borde i ett e-postmeddelande ha uttryckt sig mer nyanserat än vad som 

skett (20/1396). 

 

– Advokat hade, utan att lyckas därmed, per telefon sökt få kontakt med en 14-

årig pojke, som han för sin huvudmans räkning åberopat som vittne i ett 

brottmål, trots att pojkens vårdnadshavare motsatt sig att pojken skulle höras 

som vittne. Pojken har sedan själv ringt tillbaka till advokaten och förklarat att 

han var villig att berätta om vad som skett. Det hade senare blivit känt för 

advokaten att pojken hade medicinska besvär av icke-somatisk natur. 

Tingsrätten beslutade att vittnesförhör med pojken inte skulle tillåtas. Även om 

ett starkt klientintresse talat för att advokaten hade anledning att vilja höra 

pojken som vittne, borde han i den aktuella situationen ha underrättat pojkens 

vårdnadshavare, innan han sökte kontakt med pojken (21/0107). 

 

– Advokat hade vid flera tillfällen begärt anstånd med att inkomma med 

yttranden till hovrätten, men likväl inte inkommit med sina yttranden inom 

utlovad tid. Nämnden ansåg att advokatens agerande i denna del förtjänade 

kritik (20/0069). 

 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/beslut-i-disciplinarenden/advokat-agerat-utan-behorighet-varning-med-straffavgift.pdf
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– Advokat hade försvarat X med anledning av anklagelse om allvarlig brottslighet. 

Målets utgång hade mot denna bakgrund varit av stor betydelse för hennes 

klient. Utöver vad som kunde uppfattas som försvarlig kritik av bevisläget hade 

advokaten bland annat uppgett att åklagaren helt hade bortsett från sitt 

tjänsteansvar. Nämnden fann att denna uppgift tillsammans med övriga 

påståenden om partiskhet i och för sig utgjorde en allvarlig kritik mot 

åklagaren, och att advokaten även med beaktande av de förevarande 

omständigheterna borde ha uttryckt sig mer återhållsamt (21/0711).12 

Ingen åtgärd 

– Advokat hade, samtidigt som han företrätt en klient i ett disciplinärende, varit 

förordnad som försvarare för en annan klient i ett brottmål. Utredningen i de 

båda ärendena hade bland annat utgjorts av konversation genom så kallade 

encrochattar, dels mellan advokatens klient i disciplinärendet och utomstående, 

dels mellan advokatens klient i brottmålet och utomstående. Utredningen 

visade inte att det hade förekommit någon encrochattkonversation mellan 

advokatens båda klienter som har haft betydelse i disciplinärendet eller i 

brottmålet. Förekomsten av encrochattbevisning i de båda ärendena kunde 

enligt nämndens mening inte i sig innebära att det förelegat en intressekonflikt 

för advokaten att åtaga sig de båda uppdragen. Inte heller i övrigt visade 

utredningen att advokatens båda klienter haft motstridiga intressen som 

medfört intressekonflikt, eller beaktansvärd risk för intressekonflikt (21/1359). 

 

– Advokat hade anmälts för att ha kommunicerat direkt med motparten genom 

att ha svarat på ett mejl till samtliga deltagare i en mejlslinga. Mejlets 

huvudmottagare hade varit motpartsombudet och styrelseledamöterna till 

motpartsombudets klientbolag hade varit upptagna som kopiemottagare. 

Nämnden konstaterade att endast det förhållandet att motpartsombudet tagit 

                                                        

12 Nämnden konstaterade att en advokat har utrymme att rikta kritik mot en åklagares processföring i olika 
avseenden. Argumentation om förundersökningens bedrivande, genomförande av förhör och framförande 
av klientens uppfattning om åklagarens bevisvärdering utgör typiskt sett sådan kritik som advokaten kan 
ha att framföra för sin klients räkning. Påståenden om att åklagaren uppenbart inte kunnat styrka brott 
eller att ett åtalsbeslut framstår som anmärkningsvärt kan accepteras om omständigheterna i det enskilda 
fallet medför att uttalandet är försvarligt. 
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upp sin egen klient (eller företrädare för klienten) som kopiemottagare av ett 

mejl, inte innebär att en advokat utan övervägande bör svara samtliga deltagare 

i en mejlslinga. Advokaten ska – förutom att iaktta god advokatsed och 

allmänna lämplighetsöverväganden – särskilt beakta om innehållet i svaret kan 

uppfattas vara riktat direkt till motparten och inte enbart till motpartsombudet. 

Av utredningen framgick inte annat än att styrelseledamöterna hade tagits upp 

som synliga kopiemottagare på initiativ av motpartsombudet. Diskussionen 

hade avsett verkställighet av en dom mellan parterna. Mejlet innehöll inte något 

som rimligen kunde uppfattas som en kontakt riktad särskilt till 

styrelseledamöterna för motpartsbolaget. Av skriftväxlingen som nämnden tagit 

del av framgick inte något annat än att när motpartsombudet hade uppmanat 

advokaten att endast kommunicera med ombudet – och inte genom att ”svara 

alla” inkludera även de personer som motpartsombudet öppet kopierat in i sitt 

meddelande – så hade advokaten agerat i enlighet med denna begäran 

(20/2447). 

 

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

informera anmälaren att samtalet spelades in; det kan inte anses strida mot god 

advokatsed att spela in ett samtal som en advokat själv deltar i utan att 

informera den andra deltagaren eller de andra deltagarna i samtalet om detta. 

Det sagda gäller oavsett om den andra deltagaren eller de andra deltagarna i 

samtalet är advokat (20/2236).13 

 

– Advokaten A hade ingivit en kostnadsräkning som enligt hovrättens bedömning 

inte innehållit en tillräckligt utförlig arbetsredogörelse, för att hans 

ersättningsyrkande skulle kunna bifallas. A hade inför nämnden redogjort för 

vilket arbete han utfört för sin klients räkning i målet, och anfört att det 

nedlagda arbetet varit nödvändigt för tillvaratagande av klientens intresse. Det 

noterades i sammanhanget att klienten dömts för allvarliga brott till nio års 

fängelse. Nämnden hade ingen anledning att ifrågasätta att A hade lagt ner det 

arbete i målet som han uppgivit, och att han ansett att detta arbete varit 

                                                        

13 Fem ledamöter och generalsekreteraren var av skiljaktig mening: En advokat som spelar in ett samtal 
som han eller hon deltar i bör som utgångspunkt informera deltagarna om saken om det inte finns starka 
sakliga skäl till att inte ge sådan information. Advokaten i den aktuella situationen borde ha informerat 
anmälaren om att samtalet skulle spelas in. Erinran. 
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motiverat för att tillvarata klientens rätt. Nämnden konstaterade vidare att 

enbart det förhållandet att en domstol inte godtar en advokats 

ersättningsyrkande i ett brottmål kan läggas till grund för att yrkandet inte 

skulle vara grundat på faktiskt nedlagd tid eller att det av andra skäl skulle vara 

oskäligt. Detta gäller även om domstolen vid sin bedömning har krävt en mera 

preciserad och utförlig arbetsredogörelse för att vid sitt fastställande av 

ersättningen kunna godta yrkandet. Nämnden fann mot bakgrund härav att A 

genom att framställa yrkandet om ersättning på det sätt han gjort inte hade 

brutit mot god advokatsed (21/1358).14  

                                                        

14 Nämnden konstaterade inledningsvis i sin bedömning att det av 20 § rättshjälpsförordningen (1997:404) 
framgår att en kostnadsräkning, om ersättning inte ska bestämmas enligt taxa eller om den begärda 
ersättningen avviker från fastställd taxa, ska innehålla en arbetsredogörelse. Denna ska vara så utförlig att 
ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Arbetsredogörelsen ska innefatta uppgift om tidsåtgången 
för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om den som begär ersättning åberopar några särskilda 
omständigheter, såsom att uppdraget varit särskilt svårt eller krävande, ska dessa anges. Av 
kostnadsräkningen skall även framgå den tid som har lagts ned på uppdraget och när arbetet påbörjades. 
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Disciplinnämndens ledamöter 
per den 31 december 2021 
 

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. Anton Östros    
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