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r 2020 var ett år som inte liknade nå-
got annat. Hela världen påverkades 
samtidigt av en pandemi i en om-
fattning och på ett sätt som vi 
inte upplevt i modern tid. 
Det fick förstås konse-
kvenser för Advo-
katsamfundets 

verksam-
het. 
Främst 

på så sätt att vår utbildningsverksam-
het påverkades men också genom att 
vi ägnat mycket tid åt uttalanden, re-
missvar och råd till enskilda ledamö-
ter i olika frågeställningar rörande 
pandemiåtgärder och rättssäker-
het.

De nya lagar som har anta-
gits i anledning av corona-
pandemin är speciella på så 
sätt att de möjliggör be-
tydande inskränkning-
ar i mänskliga fri- och 
rättigheter. De innebär 
också en unik makt-
förflyttning från riks-
dag till regering och i 
vissa fall även från riks-
dag till myndigheter och 
kommuner. Advokatsam-

fundet kunde notera redan i sitt första remissvar den 
5 april 2020 om ”Ett tillfälligt bemyndigande i smitt-
skyddslagen med anledning av det virus som orsa-

kar covid-19”, att svarstiden var oacceptabelt 
kort: endast ett dygn under en helg. Advo-

katsamfundet fanns då heller inte med 
bland de instanser som fått remissen 
men vi yttrade oss ändå. I förslaget 
till ny covid-19-lag i december 2020 
var remisstiden två veckor och i för-
slaget om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjuk-
domen den 30 december 2020 var 

svarstiden enbart en och en halv 
arbetsdag.

Extraordinära situatio-
ner kan kräva extraor-
dinära åtgärder, i tider 

av kris prövas ett samhälle 
och dess demokratiska fun-
dament. Att remisstiderna 
har varit så pass korta beträf-
fande pandemilagstiftningen 
är bekymmersamt eftersom 

det försvårar en noggrann och 
grundlig analys utifrån materi-

ella och rättssäkerhetsmässiga 
aspekter. Givet coronalagstift-
ningens mycket speciella inne-
börd och komplexitet har det va-

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Vikten 
av lyhördhet 
och empati

Generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

» 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sveriges-advokatsamfund-utkast-till-lagradsremiss-ett-tillfalligt-bemyndigande-i-smittskyddslagen-med-anledning-av-det-virus-som-orsakar-covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sveriges-advokatsamfund-utkast-till-lagradsremiss-ett-tillfalligt-bemyndigande-i-smittskyddslagen-med-anledning-av-det-virus-som-orsakar-covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sveriges-advokatsamfund-utkast-till-lagradsremiss-ett-tillfalligt-bemyndigande-i-smittskyddslagen-med-anledning-av-det-virus-som-orsakar-covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/covid-19-lag.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/covid-19-lag.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sarskilda_begransningar_for_att_forhindra_spridning_av_sjukdomen_covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sarskilda_begransningar_for_att_forhindra_spridning_av_sjukdomen_covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sarskilda_begransningar_for_att_forhindra_spridning_av_sjukdomen_covid-19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/sarskilda_begransningar_for_att_forhindra_spridning_av_sjukdomen_covid-19.pdf
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rit extra angeläget att den kan granskas och analyseras 
ordentligt av samhällets remissinstanser. Både Lagrå-
det och riksdagens konstitutionsutskott har också haft 
anledning att erinra om att behovet av brådskande be-
redningar åtminstone i viss utsträckning kan undvikas 
genom god framförhållning och beredskap. (Lagrå-
dets yttrande.) I förevarande fall kan man konstatera 
att tidsutrymmet för att inkomma med 
synpunkter i remissvar har varit alltför 
kort. Vad det kan få för konsekvenser 
får framtiden utvisa.

På Advokatsamfundet skapade vi 
i början på april 2020 en särskild 
hemsida där vi informerade om 

coronarelaterade frågeställningar av 
betydelse för advokatkåren. Med hjälp 
av hemsidan kunde vi nå ut samlat med 
information för alla samt också löpan-
de redogöra för åtgärder vi vidtagit och 
kontakter vi tagit på grund av pande-
min. Bland annat kunde vi berätta om 
hur vi kontaktat alla domstolar samt 
flertalet myndigheter och försäkrings-
bolag angående advokaternas behov av 
att få betalt för hittills nedlagd tid i på-
gående ärenden. Detta för att undvika 
likviditetsproblem för advokatbyråer 
vid uppskjutna förhandlingar och av-
göranden av ärenden.

Glädjande har varit att pandemin un-
der 2020 inte påverkat advokatbyråer-
nas verksamheter märkbart negativt. 
Klienterna har haft fortsatt behov av 
hjälp vad gäller i stort sett all slags juridik. Den en-
kät Advokatsamfundet skickade ut till byråerna i an-
ledning av pandemin i juni 2020 visade att de byråer 
som arbetar med migrationsrätt påverkats mest av 
pandemin men att väldigt få advokatbyråer vidtagit 
personalnedskärningar. Enkäten visade också att by-
råer som processar mycket hade en del farhågor kring 
rättssäkerheten i anledning bland annat av digitala 
förhandlingar men att farhågorna inte besannats i nå-
gon utbredd omfattning. 

För att underlätta för advokatbyråerna under 
pandemiåret 2020 beslutade styrelsen om dis-
pens för det obligatoriska utbildningskravet på 

18 timmar. Beslutet var unikt och togs för att under-
lätta för byråerna. Att delta på fysiska kurser under 
pandemin var inte enkelt och digitala alternativ hade 
ännu ej hunnit erbjudas i tillräcklig omfattning under 
andra och tredje kvartalet 2020. 

Advokatsamfundets utbildningsavdelning har haft 
ett mycket speciellt år 2020 och har fått ställa om sto-
ra delar av sin verksamhet. Digitala alternativ för de 
flesta kurser samt även delkurserna och advokatexa-
men anordnades vilket har inneburit att det inte bli-
vit några större förseningar för de jurister som velat 
ansöka om inträde i samfundet. År 2020 har 444 advo-

kater beviljats inträde vilket kan jäm-
föras med 438 år 2019. 

En negativ konsekvens av att vi inte 
kunnat mötas fysiskt under större de-
len av 2020 har varit alla inställda före-
läsningar, möten, konferenser och ut-
bildningar. Advokatdagarna skulle ha 
firat 10-årsjubileum år 2020 och det var 
mycket tråkigt att behöva ställa in da-
garna som brukar samla runt 700 ju-
rister och advokater från hela landet. 
Personligen har jag saknat de person-
liga mötena och samtalen som har bli-
vit färre. Inte heller har man kunnat 
mötas över landsgränserna till exem-
pel på den årliga IBA-konferensen el-
ler CCBE-möten. Det är emellertid i si-
tuationer när vanor bryts som brister 
blir tydliga och ganska snabbt har vi 
ställt om för att fylla behoven. Advo-
katsamfundet ordnade både ett digitalt 
fullmäktigemöte och en digital Rakel-
konferens år 2020 som blev lyckade. Vi 
hade också en dialog med flera stor-
byråer angående deras sommarprakti-
kanter och ordnade med kort framför-
hållning en föreläsningsserie som var 

uppskattad. Den gav både de unga juriststudenterna 
en unik möjlighet att få kunskap om Advokatsamfun-
det och advokatyrket och gav oss en chans till dialog 
med framtidens advokater. 

Under 2020 har vi också fått utrymme att än 
snabbare fundera över digitaliseringen och 
dess betydelse för framtidens advokatbyråer. 

Advokatsamfundet har öppnat ett Instagramkonto och 
på det sättet öppnat upp en kommunikationskanal till 
ytterligare jurister och advokater på byråer. Bland an-
nat informerar vi där om när styrelsen har beviljat 
inträde för nya advokater och vad de heter vilket har 
blivit uppskattat! Vi gav också ut en ny utgåva av vår 
viktiga bok om regler i advokatverksamhet där våra 
vägledande regler och våra stadgar samt lagregler om 
advokatverksamhet finns samlade. Genom QR-ko-
den kan man hämta sin digitala version och alltid ha 
med sig det etiska regelverket i mobilen. Advokat-

En negativ 
konsekvens av att vi 
inte kunnat mötas 

fysiskt under större 
delen av 2020 har 
varit alla inställda 

föreläsningar, 
möten, konferenser 

och utbildningar. 
Advokatdagarna 

skulle ha firat 
10-årsjubileum år 
2020 och det var 

mycket tråkigt att 
behöva ställa in 

dagarna. 

» 

» 

https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-lag
https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-lag
https://www.instagram.com/sveriges_advokatsamfund/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/bildbank/QR-kod_200.png
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/bildbank/QR-kod_200.png
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samfundet har också under 2020 
sett över och förbättrat vår grafis-
ka profil samt uppdaterat Advo-
katsamfundets logotyper. På vår 
hemsida kan ledamöter ladda ned 
uppdaterade logotyper och mark-
nadsföringsmaterial.

Etiken är viktigare än någonsin. Det kan inte 
nog understrykas hur viktiga de etiska regler-
na är och att det är de som skiljer advokater 

från andra juridiska rådgivare. När advokaternas etis-
ka kompass ifrågasätts, även om det handlar om ett få-
tal enskilda advokater, skadar det förtroendet för hela 
advokatkåren. Av den anledningen har vi under 2020 
initierat ett hårt och aktivt arbete rörande etiken på 
olika plan. Det handlar både om att utbilda och infor-
mera men också om att stävja de etiska övertramp som 
sker och se till att de inte sker igen. Advokatetiken är 
själva grunden för advokaternas verksamhet och det är 
nödvändigt att alla advokater förstår vikten av etiken 
och agerar så att förtroendet för kåren upprätthålls. Vi 

är inte bättre än de etiska beslut 
som varje enskild advokat fattar 
i sina egna ärenden.

Vad som skulle inträffa år 2020 
med en pandemi var svårt att för-
utse. Även på andra sätt har året 
utmärkt sig till exempel genom 

händelseutvecklingen i samband med valet i USA då vi 
har påmints om betydelsen av demokratiska spelregler. 

För mig har året 2020 understrukit vikten av ly-
hördhet och empati samt att vi hjälper varan-
dra och tänker på konsekvenserna, för andra, 

av vårt eget handlande. Vi måste föregå med gott ex-
empel i en pandemi annars får det mycket negativa 
konsekvenser för andra. Den lärdomen kan vi ock-
så dra som advokater när vi gör våra advokatetiska 
överväganden. ¶

» 

I en filmad intervju på Advokatsamfundets Youtube
kanal utvecklar Mia Edwall Insulander bland annat 
sin syn på varför advokater är viktiga i rättssamhället 
och för enskilda individer.

Logotyper för nedladdning till advokatbyråer.

https://www.youtube.com/watch?v=VVBOumWugow
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Advokatverksamheten/logotyper/
https://www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Advokatverksamheten/logotyper/
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ADVOKATSAMFUNDETS ÄNDAMÅL
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslut
ning, som bildades på enskilt initiativ 1887. Advokatsamfun
det fick officiell status när den nya rättegångsbalken trädde 
i kraft 1948. När samfundet bildades hade det 38 ledamöter. 
Under de senaste dryga 20 åren har antalet ledamöter mer 
än fördubblats. I dag har Advokatsamfundet nära 6 300 
ledamöter. 

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund har sam
fundet till ändamål 

l att till främjandet av god rättsvård upprätthålla en rätt
rådig och yrkesskicklig advokatkår,

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

l att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen 
samt

l att verka för sammanhållning och samförstånd mellan 
advokaterna.

Advokatsamfundet har även getts en i viss mån offent
ligrättslig ställning, framför allt i fråga om den disciplinära 
verksamheten och inträde i samfundet. Advokatsamfundet 
anlitas också i stor omfattning som remissorgan och av
ger yttranden över i stort sett alla förslag till central lag
stiftning.

Dessutom deltar Advokatsamfundet i den offentliga 
 debatten i ämnen som är särskilt angelägna för rätts
utvecklingen.

Detta är Sveriges
advokatsamfund

» 

Följ med in 
bakom dörrarna 
på kansliet i en 
film som hittas 

på Advokat 
samfundets 

Youtubekanal.

https://www.youtube.com/watch?v=5r9v8i6d4U4


7

ADVOKATSAMFUNDET

SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDETS 
VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av 
1 § framgår att det ska finnas ett allmänt advokatsamfund i 
Sverige och att samfundets stadgar fastställs av regering
en. Endast den som är ledamot av Advokatsamfundet får 
använda titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår vida
re att en advokat är skyldig att följa god advokatsed.

Vad som är god advokatsed framgår av Vägledande reg
ler om god advokatsed. God advokatsed är inte statisk, utan 
förändras och utvecklas över tiden genom vägledande utta
landen av styrelsen och disciplinnämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga 
allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt biträde av 
kvalificerade ombud som är oberoende och sätter klienten i 
det främsta rummet.

SÅ ORGANISERAS ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt uppdelat i sju avdelning
ar: Mellersta, Norra, Södra, Västra och Östra avdelning
arna, Stockholmsavdelningen och Utlandsavdelningen. 
Varje avdelning har lokal verksamhet och en egen styrelse. 
Avdelningsstyrelserna lämnar yttranden till samfundets 
styrelse bland annat i ärenden som gäller ansökningar 
om inträde i samfundet. Samfundets ledamöter utövar sitt 
inflytande över Advokatsamfundet genom fullmäktige, som 
utses av avdelningarna.

Fullmäktige sammanträder en gång per år och väljer 
Advokatsamfundets styrelse. Styrelsen består av en ord
förande, en vice ordförande och arton andra ledamöter. 
Fullmäktige väljer också en ordförande, en vice ordförande 
och sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre 
ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga represen
tanterna, utses av regeringen.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra Djurgården i 
Stockholm. Kansliet leds av generalsekreteraren. I Advo
katsamfundets hus finns även Juridiska biblioteket, som 
är ett av Sveriges främsta juridiska fackbibliotek med en 
boksamling på närmare 55 000 band. Biblioteket är öppet 
för alla som har avlagt examen vid juridiska fakulteter och 
för juridikstuderande.

På samfundets kansli finns även den redaktion och in
formationsavdelning som producerar Advokatsamfundets 
tidskrift Advokaten och driver samfundets webbplatser.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE 
I ADVOKATSAMFUNDET
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsam
fundet. För att bli advokat krävs en omfattande teoretisk 
och praktisk utbildning. Efter fyra och ett halvt års juridisk 
utbildning och juristexamen vid universitet krävs tre års 
juridiskt arbete. Under dessa tre år ska den som söker 
inträde i samfundet ha arbetat som biträdande jurist vid en 
advokatbyrå eller ha drivit egen juridisk byrå. Sedan den 
1 januari 2004 krävs dessutom att sökanden har avlagt ad
vokatexamen för att inträde ska beviljas. Från den 1 januari 

2016 ingår även en skriftlig examination i konstitutionell rätt 
som en obligatorisk del i advokatexamen.

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

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består av en ordförande, en 
vice ordförande och 18 andra ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt elva gånger under 2020. 
Fem av dessa styrelsemöten var helt digitala, och i övriga 
fall användes videokonferens eller olika hybridlösningar 
med hänsyn till den rådande pandemin. Styrelsemötena 
föregås vanligtvis av presidiemöten, då ordföranden, vice 
ordföranden och generalsekreteraren biträdda av samfun
dets chefsjurist och styrelsens sekreterare förbereder det 
kommande mötet. Cirka åtta dagar före styrelsemötet görs 
handlingarna till de ärenden som ska behandlas på mötet 
tillgängliga för ledamöterna via en digital plattform.

Styrelsen behandlar i regel ett hundratal ärenden per 
möte: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, 
frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar och re
misser.

INTRÄDESÄRENDEN 2020
Den 1 januari 2011 justerades Advokatsamfundets stadgar 
gällande tidskravet. Det året uppgick inträdesärendena till 
dryga 500. Därefter har antalet inträdesärenden uppgått till 
cirka 400 ärenden per år. Förklaringen till det alltjämt höga 
antalet inträdesärenden har varit det justerade tidskravet 
och att biträdande jurister har anställts i förhållandevis 
jämn takt. Under 2020 slutbehandlade styrelsen 444 ansök
ningar om inträde i samfundet (194 män och 250 kvinnor), 
vilket är det näst högsta antalet behandlade inträdesären
den sedan toppnoteringen 2011 men endast marginellt fler 
än 2019 (438). Endast 2018 behandlades något fler inträdes
ansökningar (459). Av de ansökningar som behandlades 
2020 bifölls 401 (jämfört med 409 föregående år). Grunden 
för avslag var i 15 fall att sökanden inte hade styrkt sin 
lämplighet samt i 27 fall att sökanden inte uppfyllde kravet 
på kvalifikationstid och att skäl för dispens från detta krav 
inte bedömdes föreligga. I ett fall avslogs ansökan på grund 
av att sökanden inte hade bedrivit faktisk och regelbunden 
advokatverksamhet i Sverige under minst tre år efter att 
registrering vid Sveriges advokatsamfund skett, i enlighet 
med vad som framgår av 8 kap. 2 § tredje stycket andra 
meningen rättegångsbalken tillika 3 § tredje stycket tredje 
meningen i Advokatsamfundets stadgar, och att särskilda 
skäl att meddela dispens enligt 3 § andra stycket i Advokat
samfundets stadgar inte bedömdes föreligga. » 

» 
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Advokater
l Män  66 %
l Kvinnor  34 %

Biträdande jurister 
l Män  42 %
l Kvinnor  58 %

BYRÅSTORLEK
Mindre advokatbyråer utgör den största andelen av landets 
byråer. Av landets totalt 2 004 advokatbyråer var 1 262 en
mansbyråer, vilket motsvarar knappt 63 procent. Många av 
dessa har dock kontorsgemenskap med andra advokater. 
På 685 advokatbyråer fanns det mellan 2 och 19 jurister. 
Endast 16 advokatbyråer hade fler än 70 jurister. Dessa by
råer sysselsätter emellertid drygt 22 procent av den verk
samma advokatkåren och 40 procent av de verksamma 
biträdande juristerna.

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att långsamt öka 
och uppgick vid utgången av 2020 till drygt 34 procent. 
Motsvarande siffra 2019 var drygt 33 procent. För femtonde 
året i rad översteg dock antalet kvinnliga biträdande 
jurister antalet manliga. Andelen kvinnor bland de biträdan
de juristerna uppgick vid utgången av 2020 till knappt 
58 procent, vilket är en viss ökning i förhållande till före
gående år. 

ÅLDERSFÖRDELNING
Av det totala antalet ledamöter är knappt 2 procent (125 av 
6 257) i åldern 20–29 år, drygt 25 procent (1 565 av 6 257) i 
åldern 30–39 år, drygt 22 procent (1 400 av 6 257) i åldern 
40–49 år, drygt 18 procent (1 140 av 6 257) i åldern 50–59 
år, knappt 17 procent (1 029 av 6 257) i åldern 60–69 år och 
knappt 16 procent (998 av 6 257) över 70 år. 

Av det totala antalet biträdande jurister är drygt 55 pro
cent (1 427 av 2 592) i åldern 20–29 år, knappt 36 procent 
(932 av 2 592) i åldern 30–39 år, knappt 5 procent (129 av 
2 592) i åldern 40–49 år, knappt 3 procent (65 av 2 592) i ål
dern 50–59 år, drygt 1 procent (27 av 2 592) i åldern 60–69 
år samt knappt en halv procent (12 av 2 592) över 70 år.

Byråstorlek, 
antal jurister
l 1  63 %
l 2–19  34 %
l 20–69  2 %
l 70–  <1 %

LEDAMÖTER
Vid utgången av 2019 hade Advokatsamfundet 6 117 le
damöter. Under 2020 har antalet ledamöter ökat med 140 
personer till sammanlagt 6 257 ledamöter (varav 5 579 är 
verksamma). Av det totala antalet ledamöter är 4 117 män 
och 2 140 kvinnor. Antalet ledamöter har ökat med 30 man
liga ledamöter och 110 kvinnliga ledamöter.

Advokaternas fördelning på avdelningarna
   2020   2019   19–20
Stockholm 3 035 2 948 +87
Västra 1 042 1 025 +17
Södra 972 967 +5
Mellersta 493 474 +19
Östra 350 344 +6
Norra 281 269 +12
Utland 84 90 −6
Summa 6 257 6 117  +140
Antalet advokater fortsätter att öka och ökar med något 
fler jämfört med föregående år. Det är i Stockholm som den 
största tillväxten har skett. I Utlandsavdelningen minskade 
antalet advokater för andra året i rad.  

BITRÄDANDE JURISTER* 
Tillväxten bland biträdande jurister var under första 
halvan av 2010talet lägre än den var före år 2009. Under 
2014–2019 ökade dock antalet biträdande jurister åter. 
Under 2020 ökade antalet med 31 till sammanlagt 2 592 bi
trädande jurister, varav 2 348 är verksamma. Tillväxttakten 
visar en påtaglig minskning jämfört med föregående år, då 
antalet ökade med 106. Under 2017 och 2018 ökade antalet 
med över 200 nya biträdande jurister per år. Antalet kvinn
liga biträdande jurister ökade under 2020 med 38 anställda 
medan antalet manliga biträdande jurister minskade med 7 
anställda. Av det totala antalet biträdande jurister är 1 492 
kvinnor och 1 100 män.  

*I detta sammanhang avses här även trainees och konsulter.

Biträdande juristers fördelning på avdelningarna
   2020   2019   19–20
Stockholm 1 645 1 617 +28
Västra 347 350 −3
Södra 346 335 +11
Mellersta 110 103 +7
Östra 83 85 −2
Norra 45 48 −3
Utland 16 23 −7
Summa 2 592 2 561 +31

EU-ADVOKATER
Vid utgången av 2020 fanns 36 EUadvokater, alltså advo
kater verksamma i Sverige men auktoriserade i ett annat 
land, registrerade hos Advokatsamfundet. Av dem är  
19 män och 17 kvinnor. Det totala antalet EUadvokater 
ökade därmed något under året (vid utgången av 2019 
var det totala antalet EUadvokater 33, varav 19 män och 
14 kvinnor).  

» 
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var ett år likt inget annat i vår livstid.
I mitten av mars satt jag hemma och förberedde 

mig inför ett skiljeförfarande som skulle börja några 
dagar senare. Med mycket kort varsel beslutade vi i 
skiljenämnden att ställa in – det var för stora ris-
ker förknippade med att dussintals personer 
skulle vara samlade i en förhandlingslokal 
under flera veckor. 

Det var den första coronaeffekten för 
mig. Men inte den sista. I princip har jag, 
med några få undantag, blivit kvar här hem-
ma. Och nu när det gått snart ett år är det 
svårt att ens se något slut på detta. Kan-
ske till hösten förutsatt att vaccine-
ringen kan genomföras som plane-
rat. 

En erfarenhet – som jag nog de-
lar med de flesta – är att själva 
arbetet har kunnat utföras på ett 
bra sätt trots hemmasittandet. 
Teams och Zoom är något som 
nog få av oss kände till innan 
pandemin tvingade hem oss, 
men nu är de ju nästan lika var-
dagliga arbetsverktyg som tele-
fonen. Inget ont som inte har 
något gott med sig. Pandemin 
har skyndat på teknikutveck-
lingen – på mindre än ett år 
har det hänt saker som nog 
annars inte hade blivit verk-
lighet på många år.

När jag skriver detta i början av februari har gene-
ralsekreteraren och jag nyss haft ett (digitalt) möte 
med ledningarna för de 15 största advokatbyråerna; vi 
brukar ha det några gånger om året. Där framgick att 
den alldeles övervägande delen av personalen fortfa-
rande jobbade hemifrån. De stora advokatkontoren i 
Stockholms City står nästan tomma. 

Men det framgick också att det dagliga arbetet inte 
hade hämmats påtagligt av denna dramatiska föränd-

ring. Jobbet blir gjort fast på ett lite annat sätt än 
normalt. För många byråer, kanske de allra fles-

ta, är arbetsmängden också mycket stor, inte 
sällan större än före pandemin. Och det be-
tyder ju att coronan inte fått några negati-
va ekonomiska konsekvenser för byråerna.

Nej, det är – så här långt i alla fall – inte 
där problemet ligger.

Bekymren är på ett 
annat plan. När man 
arbetar hemifrån för-

svinner ju i princip allt det 
där som är så stimuleran-
de med att jobba tillsam-
mans i kontorsmiljö – att 
kunna gå in till en kol-
lega och snacka, att äta 
lunch tillsammans, att 
ha gemensamma ak-
tiviteter av olika slag 
med mera, med mera. 
Allt det där är ju i prin-
cip borta. Vilka effekter 

på humör och – i förläng-
ningen – psykisk och fy-

sisk hälsa får detta? Det-
ta vet jag är frågor som 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett år
likt inget annat

» Ordförande

Christer Danielsson



10

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

många personer i ledande befattningar på byråerna 
nu funderar över. Vad kan vi göra för att hålla humö-
ret uppe i personalen? 

För egen del tror jag vidare att det vi nu genomgår 
kommer att få stora följder för vårt sätt att arbeta när 
pandemin väl är över. Många av oss – som annars all-
tid gått till kontoret måndag till fredag (och inte så 
sällan på helgen också) – kommer nog 
att arbeta hemifrån åtminstone några 
dagar i veckan, nu när vi väl upptäckt 
att det fungerar rent arbetsmässigt. Det 
sociala – det där som alltså är helt väck 
nu – kan nog tillgodoses tillräckligt väl 
om man är på kontoret merparten av 
vardagarna. Detta kommer ju i så fall 
att bli en genomgripande förändring 
av vad det innebär att jobba på byrå, 
och en förändring som nog har myck-
et gott med sig, inte minst ur livspus-
selhänseende.

Pandemin utgjorde – och utgör 
fortsatt – en stor utmaning också 
för Advokatsamfundet, särskilt 

utbildningsverksamheten. Samfundet 
arrangerar sedan länge många fortbild-
ningskurser. Och det är förstås också vi 
som genomför den utbildning som le-
der fram till advokatexamen och där-
med möjligheten att ansöka om att bli 
advokat. Allt detta avbröts abrupt för-
ra våren, när pandemin kom över oss.

Verksamheten kom sedermera igång, 
men till stor del under andra former än 
tidigare, väsentligen digitalt. Förvisso kommer mycket 
av utbildningen nog att återgå till traditionella former 
när pandemin är över, men jag är rätt säker på att di-
gital utbildning även fortsättningsvis kommer att er-
bjudas, till nytta inte minst för kursdeltagare som då 
kan undvika tidskrävande resor.

I utbildningshänseende blev 2020 unikt också på 
det sättet att samfundets styrelse i april beslöt att 
utbildningskravet om 18 timmars årlig fortbild-

ning inte skulle gälla för det året. 2021 gäller emeller-
tid åter utbildningskravet. Det är bra. Det är viktigt 
för advokatkårens kompetens att vi utbildar oss.

Även den mera, ska vi kalla det, interna sam-

fundsverksamheten har påverkats påtagligt av pan-
demin. Med början i april och fram till nu har våra sty-
relsemöten varit digitala (med undantag för ett möte 
i augusti när det tillfälligt såg ut som om coronan 
var på väg att klinga av). Precis som med det dagliga 
arbetet fungerar det att mötas digitalt, men det går 
inte att komma ifrån att diskussionen i en grupp om 

20 personer inte blir lika vital som när 
man är samlad i ett mötesrum.

Även fullmäktigemötet i juni genom-
fördes digitalt. Jag tyckte att det fung-
erade bra. Generalsekretaren och jag 
satt bredvid varandra på ett podium 
och turades om att föredra frågor. Det 
blev faktiskt mer informellt och – tror 
jag – roligare att lyssna på än när en av 
oss i taget går fram till en talarstol och 
säger det vi har att säga. 

Det som jag personligen ur ett 
samfundsperspektiv tyckte var 
den tråkigaste effekten av pan-

demin var att vi tvingades ställa in Ad-
vokatdagarna. De senaste åren har un-
gefär 700 personer samlats på Grand 
Hôtel i Stockholm under ett par dagar, 
för att lära men inte minst också för 
att mingla med kollegor från hela lan-
det. Jag tycker att Advokatdagarna är 
fantastiska tillställningar och saknade 
dem mycket.

Mycket trist var också att pandemin 
satte stopp för besök ute i samfundets 
avdelningar, något som jag har tyckt va-

rit en av de bästa sakerna förknippade med ordföran-
deuppdraget. 

Avslutningsvis: 2020 var mitt sista fulla år som 
ordförande. Till sommaren avgår jag efter fyra 
år på posten. Det har varit mycket stimuleran-

de. Och lärorikt. Och inte minst rolig. Med det vill jag 
tacka för mig och önska generalsekretaren och min 
efterträdare varmt lycka till i det fortsatta arbetet i 
advokatkårens tjänst. ¶

Till sommaren 
avgår jag efter fyra 

år på posten. Det 
har varit mycket 

stimulerande. Och 
lärorikt. Och inte 
minst rolig. Med 
det vill jag tacka 

för mig och önska 
generalsekretaren 

och min efter- 
trädare varmt lycka 

till i det fortsatta 
arbetet i advokat- 

kårens tjänst.

» 

I en filmad intervju på Advokatsamfundets Youtubekanal 
utvecklar Christer Danielsson sin syn på affärsadvokater
nas roll och betydelse för ett fungerande näringsliv.

https://www.youtube.com/watch?v=z2uWlrLvFgs
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STYRELSEN

Fotot är taget vid styrelsens möte i augusti 2020 med de ledamöter som närvarade fysiskt. Längst bakifrån från vänster: Petter Hetta, Kristoffer 
Ribbing, Anna Ulfsdotter Forssell, Pia Brink, Johan Erikssson, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Sait Umdi, Magnus Nedstrand, Johanna Näslund, 
Christina Malm, Sven A. Olsson, EvaMaj Mühlenbock, Rebecka Lewis, Mia Edwall Insulander samt Christer Danielsson.

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och 18 andra ledamöter. Styrelsen har samman
trätt elva gånger under 2020. Fem av dessa styrelsemöten var helt digitala. Vid övriga möten användes videokonferens 
eller olika hybridlösningar med hänsyn till coronapandemin. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten, då ord
föranden, vice ordföranden och generalsekreteraren biträdda av samfundets chefsjurist och styrelsens sekreterare förbe
reder det kommande mötet. Cirka åtta dagar före styrelsemötet görs handlingarna till de ärenden som ska behandlas på 
mötet tillgängliga för ledamöterna via en digital plattform.

Styrelsen behandlar i regel ett hundratal ärenden per möte: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinärenden, frågor 
väckta i styrelsen, inkomna framställningar och remisser.
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STYRELSEN

STYRELSELEDAMÖTER
Christer Danielsson
Ordförande. F. 1961. Advokat 1997.
Advokatfirman Danielsson & Nyberg 
Handelsbolag, Stockholm.

Eva-Maj Mühlenbock
Vice ordförande. F. 1959. Advokat 
2003.
Cirio Advokatbyrå AB, Stockholm.

Emil Andersson
Ledamot. F. 1983. Advokat 2012.
Advokatfirman Delphi i Göteborg KB,
Göteborg.

Pia Brink
Ledamot. F. 1970. Advokat 2009.
Advokatfirman Sanner & Brink KB,
Kungsbacka.

Johan Eriksson
Ledamot. F. 1964. Advokat 1994. 
Försvarsadvokaterna Stockholm HB,
Stockholm.

Åsa Erlandsson
Ledamot. F. 1968. Advokat 2002.
Setterwalls Advokatbyrå AB,
Stockholm.

Anna Ulfsdotter Forssell
Ledamot. F. 1966. Advokat 2003.
Advokatfirman Ulfsdotter AB,
Stockholm.

Christina Griebeler
Ledamot. F. 1976. Advokat 2007.
kallan Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH, Frankfurt am Main, Tyskland.

Petter Hetta
Ledamot. F. 1963. Advokat 1997.
Advokatbyrån Kaiding Kommandit
bolag, Umeå.

Rebecka Lewis
Ledamot. F. 1979. Advokat 2011.
Lewis Langley & Partners Advokat
byrå HB, Stockholm.

Christina Malm
Ledamot. F. 1969. Advokat 1999.
Skill Advokater AB, Stockholm.

Magnus Nedstrand
Ledamot. F. 1960. Advokat 1991.
Advokatfirman Delphi i Östergötland 
AB, Linköping.

Johanna Näslund
Ledamot. F. 1972. Advokat 2002.
Advokatfirman Lindahl KB, Örebro.

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

Kristoffer Ribbing
Ledamot. F. 1970. Advokat 2003.
A1 Advokater Kommanditbolag,
Stockholm.

Erik Sjöman
Ledamot. F. 1975. Advokat 2005.
Advokatfirman Vinge KB, Malmö.

Sait Umdi
Ledamot. F. 1980. Advokat 2015.
Umdi Advokatbyrå AB, Malmö.

Fredrik Ungerfält
Ledamot. F. 1960. Advokat 1997.
Litigate Lawfirm West Advokat AB,
Göteborg.

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

Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Ledamot. F. 1976. Advokat 2017.
Brottsbyrån Advokaterna Åkermark 
& Lodin AB, Stockholm.

Lisa Jäderbrink
F. 1988. Styrelsens sekreterare.
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METOO OCH #MEDVILKENRÄTT 

lltsedan metoo-uppropet och det som 
framkom särskilt om juristbranschen 
inom ramen för #medvilkenrätt har 
Advokatsamfundet vidtagit en rad 
olika åtgärder. 

Mer om åtgärderna som vid-
togs under 2017–2019 finns att 
läsa i 2018 och 2019 års verk-

samhetsberättelser, men 
de kan i korthet samman-
fattas på följande sätt. 

l Advokatsamfundet publicerade omgående på sin 
hemsida ett välkomnande och erkännande till de kvin-
nor som trätt fram och berättat om sina upplevelser.

l Under november 2017 genomförde Advokatsam-
fundet en enkätundersökning, riktad till kvinnliga ad-
vokater och biträdande jurister, om deras utsatthet för 
sexuella trakasserier.

l I december 2017 tillsatte Advokatsamfundets sty-
relse en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta vidare 
med de frågor som uppkommit till följd av undersök-
ningens resultat.

l I januari 2018 antog Advokatsamfundets styrelse 
ett vägledande uttalande om motverkande av olika 
former av diskriminering och trakasserier.

l I april 2018 anordnade Advokatsamfundet ett se-
minarium i form av en öppen hearing med workshops 
där frågor rörande #medvilkenrätt diskuterades. Vid 
detta möte bildades en referensgrupp bestående av 
yngre jurister, med uppgift att bistå styrelsen och ar-
betsgruppen. 

l Advokatsamfundet erbjöd under 2018 och 2019 
kostnadsfria kurser i genus och jämställdhet på ar-
betsplatsen. Ytterligare kurser planeras. 

l Under våren 2019 genomförde Advokatsamfundet, 
tillsammans med undersökningsföretaget Novus, en 
ny undersökning om sexuella trakasserier och krän-
kande särbehandling som uppföljning av den tidigare 
enkäten från 2017.

l Styrelsen har beslutat att frågor om advokatbyrå-
ers efterlevnad av arbetsmiljö- och diskriminerings-
lagen ska inkorporeras i Advokatsamfundets proak-
tiva tillsynsarbete.

l Genom Länsförsäkringar erbjuder Advokatsam-
fundet sedan 2019 advokater och biträdande jurister 
kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen. 
Erbjudandet har förlängts och är fortsatt kostnads- 
fritt under 2021. Samtalsstödet är tillgängligt dygnet 

runt och besvaras av SOS International. Den som är 
i behov av stödet behöver inte gå via sin arbetsplats, 
utan kan själv ringa direkt, och alla samtal hanteras 
anonymt.

ARBETSGRUPPEN OCH REFERENSGRUPPEN
Den arbetsgrupp som tillsattes av Advokatsamfundets 
styrelse 2017 med anledning av uppropen har under 
2020 fortsatt sitt arbete med stöd av den referens-
grupp som knutits till arbetsgruppen. Arbetsgruppen 
leds av advokat Eva-Maj Mühlenbock, vice ordföran-
de i Advokatsamfundets styrelse. 

Referensgruppen skapades i samband med hearing-
en 2018 och har antagit namnet #wedo för att marke-
ra att man arbetar mot problemen med sexuella tra-
kasserier. Referensgruppen har varit öppen för alla 
advokater och biträdande jurister som vill delta och 
har tolv medlemmar från hela landet. Advokat Hanna 
Larsson har varit sammankallande i referensgruppen 
sedan starten 2018 men sedan hösten 2020 har advo-
kat Madeleine Varnäs tagit över uppgiften. 

Arbetsgruppen och referensgruppen arbetar med 
frågorna hur förekomsten av sexuella trakasserier på 
och i anslutning till advokaters och biträdande ju-
risters arbetsplatser kan förhindras och hur de som 
drabbats kan få hjälp. Vidare arbetar både arbetsgrup-
pen och referensgruppen med fokus på frågan varför 
kvinnor lämnar advokatyrket i större utsträckning än 
män. Arbetsgruppen och referensgruppen fortsätter 
sitt arbete med regelbundna möten. 

HEARING, UPPFÖLJANDE ENKÄT 
OCH UTVÄRDERING
Det planeras för en ny hearing som fortsättning till 
den som genomfördes under våren 2018. Som så myck-
et annat har arbetet fått anpassas till den nya verklig-
heten under coronapandemin och har tillfälligt fått 
pausas. Hearingen kommer att genomföras när det 
åter är möjligt att samlas. 

Under 2021 planeras för en ny undersökning riktad 
till samtliga advokater och biträdande jurister för att 
följa upp de tidigare genomförda enkätundersökning-
arna från 2017 och 2019. 

En annan del av arbetet är att de som lämnar kåren 
kontaktas och får svara på några frågor om skälen till 
beslutet. Svaren som lämnas är anonyma. Syftet med 
frågorna är att försöka ringa in vilka faktorer som gör 
att advokater väljer att lämna yrket. ¶

Det viktiga arbetet har fortsatt
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JURISTNÄTVERKET HILDA

HILDA
Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli 
den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namns
dagsbarn. Nätverket, som består av ett femtiotal kvinnor 
från olika delar av rättsväsendet, förvaltningen och advo
katkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professio
nella utveckling inom dessa verksamhetsområden.

Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att 
utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga 
chefer och delägare. Under 2020 var omkring 50 kvinnor i 
ledande befattningar, så kallade Storhildor, knutna till nätver
ket. Kontaktperson för Hildas olika projekt är styrelsens se
kreterare, under 2020 Hannes Grufman och Lisa Jäderbrink.

SOFIA: MENTORPROGRAM SOM 
SKA GE INSIKT OM CHEFSROLLEN
Under 2020 pågick och avslutades den fjortonde omgången 
av det individuella mentorprogrammet Sofia. Sofia är ett 
mentorprogram med korsvist utbyte mellan olika verksam
heter som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad 
chefsrollen innebär. Målet med projektet är att öka moti
vationen för deltagarna att vilja bli chefer. Adepterna som 
deltar i mentorprogrammet Sofia är kvinnor från olika delar 
av advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen, som 
har visat särskilt intresse för chefs och ledarskapsfrågor. 
Programmet fokuserar i huvudsak på mentorskap, där varje 
adept paras ihop med en mentor. Mentorerna är som regel 
medlemmar av Hilda, och alltså kvinnor i ledande positioner. 

Totalt medverkade 20 adepter och lika många mentorer 
i årets omgång av projektet. Av de 20 adepterna kom un
gefär en tredjedel från advokatbyråer, en tredjedel från 
statlig förvaltning och myndigheter och en tredjedel från 
domstolar.

Under 2020 har en del av mentorprogrammet fått  
genomföras digitalt men det har överlag fungerat väl även 
under de rådande omständigheterna. 

HILDARY: MÖTESPLATS 
OCH ERFARENHETSUTBYTE
Hildary startade som en lunchklubb, men har med åren 
också kommit att omfatta kvällsföreläsningar och andra 
mingelträffar. Syftet är att vara en mötesplats för kvinnliga 
jurister, där de kan utbyta erfarenheter och stödja varan
dra. Under början av året planerades för att genomföra 
Hildaryträffar på Advokatsamfundets kansli, men med an
ledning av den pågående coronapandemin och den begrän
sade möjligheten till fysiska föreläsningar och mingelträffar 
har tyvärr ingen Hildaryträff genomförts under 2020. Av
sikten är att återuppta Hildaryföreläsningarna så snart det 
åter är möjligt.  

RAKEL: DIGITAL KONFERENS 
MED SIKTE PÅ OMSTÄLLNING
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens 
med syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkå
ren och förvaltningen att bli chefer.

Rakelkonferensen var initialt planerad till den 24 mars 
2020. Som så mycket annat fick denna flyttas fram med 
hänsyn till den pågående coronapandemin och Folkhäl
somyndighetens rådande rekommendationer.

I stället för att ställas in så ställdes Rakel om och sändes 
live den 5 oktober 2020. Årets Rakelkonferens var den 
fjortonde i ordningen, men blev också den första digitala. 
I en paneldebatt som modererades av Mia Edwall Insu
lander deltog Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt, Eva 
Hägg, advokat och delägare vid Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå, Helena Jäderblom, ordförande i Högsta för
valtningsdomstolen, och Carin Götblad, polischef. Panelen 
diskuterade teman framtagna utifrån svar på en enkät som 
skickats ut till Rakelanmälda deltagare. På agendan fanns 
bland annat följande frågor. Finns det brister i ledarskapet 
inom rättsväsendet och advokatkåren? Rörlighet på arbets
marknaden – förbättrar eller försämrar den möjligheten att 
avancera? Värderar kvinnor ”mjuka värden” högre, och kan 
det påverka karriären negativt? Flexibilitet – ny möjlighet 
eller potentiell (kvinno)fälla?  

Konferensen bjöd därefter på en föreläsning med Jens 
Näsström, arbetspsykolog och forskare, som delade med 
sig av aktuell forskning och insikter kring distansarbetets 
fantastiska möjligheter men också dess risker, med särskild 
fokus på hur distansarbete påverkar kvinnor.

RUBEN: MENTORSKAP I GRUPP 
Mentorskapsprojektet Ruben var på grund av coronapan
demin vilande under 2020. Rubennätverket initierades 
2010, på Rubens namnsdag, och omfattar män i ledande 
positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja 
unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli chefer eller 
delägare. Bland deltagarna i Ruben finns en lång rad fram
stående advokater, domare, åklagare och chefstjänstemän 
från Regeringskansliet och chefer för statsförvaltningen. 

Jämställdhetsprojekt som stöttar kvinnor
i den professionella utvecklingen
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et känns omöjligt att skriva nå-
got om året 2020 utan att näm-

na corona, covid-19 och pan-
demin, som har påverkat 
de flesta på ett mer 
eller mindre ingri-
pande eller dra-

matiskt sätt. Vid 
det här laget är det 

många av oss som har 
haft en släkting eller en 

nära vän och kamrat som nästan utan 
förvarning har blivit svårt sjuk el-
ler i sämsta fall ”strukit med”. Det 
känns obehagligt. Och i det per-
spektivet framstår ändå de bekym-
mer som farsoten har medfört för 
arbetet i disciplinnämnden som 
överkomliga. Men ingen av oss 
kunde väl ana när vi skildes åt 
efter mötet i februari att vi inte 
skulle komma att träffas någon 
mer gång under året. Alla våra 
då återstående nio sammanträ-
den har fått genomföras digi-
talt via Teams. Visst har det 
förekommit en del smärre 
”teknikstrul” men efter hand 
har det kommit att fungera 
inte bara tillfredsställande 
utan riktigt bra. Nämnden har 
även genomfört personliga in-
ställelser inför nämnden digitalt 

och det har också fungerat bra även om deltagarna 
särskilt har fått erinras om den sekretess som gäller 
vid muntliga förhandlingar inför nämnden. 

Men även om det har gått bra att genomföra 
nämndens möten digitalt så har i alla fall jag 

en innerlig önskan om att allt så snart som 
möjligt ska återgå till en sådan grad av nor-
malitet att vi åter ska kunna träffas i vårt un-
derbara hus på Laboratoriegatan. Jag tyck-
er att det ligger ett mycket stort värde i att 

vara fysiskt närvarande tillsammans och 
att kunna ”småprata” med kamra-

terna i nämnden och även med 
andra som rör sig i huset vid 
pauser i samband med lun-
cher och liknande. Det kom-
mer att bli en glädjens dag 
när det blir verklighet igen.

 

Under 2020 kom det in 
545 anmälningar till 
nämnden. Det är 89 

fler än under 2019. Styrelsen 
initierade under året 38 disci-

plinärenden vilket är 15 färre 
än under 2019. Disciplinnämn-
den i plenum avgjorde under 
året 227 ärenden jämfört med 
196 under 2019. I tre fall ute-
slöts advokaten ur samfundet, 

i 24 fall blev påföljden varning 
med straffavgift och i 30 fall var-
ning utan straffavgift. I 102 fall be-

Försvarsadvokater 
har hamnat 
i rampljuset

» Ordförande i disciplinnämnden

Börje Samuelsson
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stämdes påföljden för advokaten till en erinran medan 
nämnden i 11 fall nöjde sig med att göra ett uttalande 
(vilket inte betraktas som en disciplinär påföljd). I 38 
fall föranledde anmälan inte någon åtgärd. Drygt 300 
av de inkomna anmälningarna stanna-
de i prövningsavdelningarna som så-
ledes inte fann skäl att hänskjuta ären-
det till nämnden i plenum. Den som 
önskar få en mer ingående statistik och 
mer ingående information om de ären-
den som behandlades i nämnden under 
2020, kan med fördel läsa den myck-
et värdefulla och matnyttiga publika-
tionen ”Disciplinnämndens verksam-
het 2020” som framställs av nämndens 
mångåriga sekreterare, jur. kand. Sofia 
Rahm. Läs den!

Den översiktliga statistik jag nämnt 
ovan betyder att nämndens ledamöter 
inte heller under 2020 har legat på latsi-
dan. För det är ett omfattande material 
som ska läsas in inför varje sammanträ-
de och i många ärenden är handlingar-
na mycket omfattande. Och när nämn-
den ska ha muntlig förhandling i ett 
ärende får alla ledamöter alla hand-
lingar, alltså vartenda papper i akten, 
med vanlig post i pappersform, i avsikt 
att säkerställa att alla har läst allt. I in-
ledningen till en muntlig förhandling 
upplyser nämligen ordföranden parter-
na om att alla ledamöter har läst alla 
handlingar i ärendet och att parterna 
därför med fördel kan koncentrera sig 
på att lyfta fram det som framstår som centralt. Ibland 
tar parterna detta till sig, ibland inte. Sammantaget vill 
jag verkligen framhålla det fantastiskt omsorgsfulla 
och skickliga arbete som ledamöterna i nämnden ut-
för. Och det gäller för övrigt inte bara ledamöterna 
utan även generalsekreteraren och nämndens sekre-
terare och föredragande.

Vad har det då under året funnits bakom det 
kalla siffermaterialet? Även under 2020 har 
nämnden – naturligtvis – behandlat några ka-

tegorier av ärenden som återkommer år efter år. En 
sådan kategori gäller klagomål på att den anmälda 
advokaten har hanterat sitt uppdrag alldeles för lång-

samt eller inte alls. Det är alltså fråga om så kallad 
såsning från advokatens sida. Sådana klagomål gar-
neras ofta med anmärkningar om att advokaten inte 
besvarat brev eller mejl, varit svår eller omöjlig att få 

kontakt med via telefon eller lovat åter-
kontakt men inte återkommit etc. Det 
är fortfarande boutredningsmän, skif-
tesmän och bodelningsförrättare som 
främst är föremål för den här sortens 
klagomål även om andra typer av ad-
vokatuppdrag också förekommer. Om 
nämnden kommer fram till att anmä-
lan har fog för sig, blir påföljden oftast 
en erinran och nämnden beskriver det 
då i sitt beslut som att ”av utredningen 
framgår att advokaten inte har utfört 
sitt uppdrag med tillbörlig skyndsam-
het”. Ibland står det också i beslutet 
att advokaten inte heller har utfört sitt 
uppdrag ”med omsorg”. 

En annan återkommande kategori 
av ärenden är de som gäller att 
advokaten inte har överklagat en 

dom eller ett beslut i tid eller att advo-
katen har försuttit någon annan frist, 
exempelvis för klander av ett testamen-
te. Av lätt insedda skäl är dessa ärenden 
normalt inte svårutredda och ofta har 
advokaten medgett sitt misstag. I dessa 
fall blir påföljden normalt en varning 
vilket innebär att advokaten allvarligt 
har åsidosatt sina plikter som advokat.

En tredje kategori av ärenden som jag vill näm-
na här och som alltså återkommer år efter år 
är den där ärendena initieras av styrelsen och 

som gäller advokatens skyldigheter i förhållande till 
Advokatsamfundet. Det helt dominerande är att advo-
katen, trots flera påminnelser, inte har skickat in sitt 
revisorsintyg för föregående verksamhetsår. Revisors-
intyget är ett mycket viktigt instrument för samfun-
dets tillsyn och innehåller bland annat uppgift om en 
ren eller oren revisionsberättelse har avgetts. Revi-
sorsintyget innehåller också uttalanden om huruvida 
advokaten har följt bland annat bokföringsreglemen-
tet och om advokaten har genomgått föreskriven vi-
dareutbildning. Eftersom revisorsintyget är ett myck-

Vad har det då 
under året funnits 

bakom det kalla 
siffermaterialet? 
Även under 2020 
har nämnden – 

naturligtvis – be-
handlat några kate-

gorier av ärenden 
som återkommer 

år efter år. En sådan 
kategori gäller 

klagomål på att den 
anmälda advokaten 

har hanterat sitt 
uppdrag alldeles 

för långsamt 
eller inte alls. 

» 

» 
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et viktigt instrument för samfundets tillsyn betraktas 
underlåtenhet att skicka in intyget som ett allvarligt 
åsidosättande av advokatplikterna och påföljden blir 
normalt varning med en straffavgift. I beslutet erin-
ras advokaten också om att han eller 
hon fortfarande är skyldig att inge re-
visorsintyget. 

Har det då funnits något som kan 
sägas ha ”stuckit ut” under 2020 
i förhållande till föregående år? 

Ja, det förhållandet att våra försvarsad-
vokater har kommit att stå i ramplju-
set på ett sätt och i en omfattning som 
nog inte riktigt varit fallet tidigare, har 
gjort avtryck även i nämnden genom att 
antalet anmälningar som rör försvars-
advokater har blivit flera. Och det som 
av någon har benämnts som ett ”krig” 
mellan åklagare och försvarsadvoka-
ter förefaller också ha gjort avtryck ge-
nom att åklagare och polis förefaller 
vara mer anmälningsbenägna än tidi-
gare. Om det finns fog för påståendet 
om ett pågående ”krig” mellan åklagare 
och försvarsadvokater borde alla goda 
krafter samverka för att få ett slut på det 
kriget. Och jag vill i sammanhanget säga 
att det naturligtvis inte utgör en krigs-
handling att anmäla en advokat till dis-
ciplinnämnden. I den tryckta versionen 
av verksamhetsberättelsen har jag skri-
vit en text där jag har funderat närmare 
på försvarsadvokaternas roll och situa-
tion särskilt ur ett samfundsperspektiv. 

Sedan tycker jag att nämnden har 
fått fler ärenden som har sitt ursprung i kon-
flikter mellan advokater i samband med att en 

advokat lämnar en advokatbyrå för övergång till en 
annan byrå eller som har sitt ursprung i när en biträ-
dande jurist lämnar sin principal. Mitt intryck är att 
tonläget i skriftväxlingen i dessa ärenden är förvå-
nansvärt och onödigt högt och inte minst den kraft 
med vilken en advokat kan behandla en biträdande 
jurist när denne lämnar byrån förvånar. Jag tillåter 
mig att säga att nämnden kan känna ett visst mått av 
obehag inför dessa ärenden där man ibland kan tycka 

att de meningsskiljaktigheter som helt naturligt kan 
uppstå kunde skötas på ett mer ”advokatmässigt” sätt. 

Slutligen ser jag skäl att göra ett litet tillägg till min 
text i den tryckta versionen av verksamhetsberättel-

sen när det gäller våra försvarsadvo-
kater. Debatten har i hög grad tagit 
sikte på Advokatsamfundets – i reali-
teten disciplinnämndens – behandling 
av försvarsadvokater som har medver-
kat till brott mot restriktioner som gällt 
för häktade klienter. Det har hävdats 
att Advokatsamfundet ”måste bli bätt-
re på att kasta ut gangsteradvokater-
na” eller att Advokatsamfundet ”daltar 
med gang steradvokaterna” (se krönika 
i Dagens Juridik den 28 januari 2021 av 
biträdande juristen Dana Pourkomeyli-
an). Ytterligare exempel på inlägg med 
detta synsätt finns. Från åklagarhåll har 
också uttrycket ”nätverkskriminella i 
kos tym” myntats. Det är sorgligt att de-
batten ska behöva föras i ett tonläge 
och med en vokabulär som knappast 
hedrar varken det angelägna och all-
varliga ämnet eller debattörerna själva. 

Till den nytta det kan vara, kan jag 
försäkra att varken de ledamöter 
i disciplinnämnden som är ad-

vokater eller de ledamöter som är ut-
sedda av regeringen ”daltar” med någ-
ra advokater överhuvudtaget. Sedan får 
det vara upp till dem som använder be-
nämningen att fundera på vilka advoka-
ter som är kvalificerade att ingå i kret-
sen av ”gangsteradvokater”. Nämnden 
kan emellertid inte ”kasta ut” advoka-

ter ur samfundet hur som helst utan har att tillämpa 
gällande lagregler och att även i övrigt ge advokater 
som står inför nämnden en rättssäker prövning. Det 
är svårt att undgå intrycket att de mest högljudda 
debattörerna förbiser dessa tämligen grundläggande 
och – i alla fall för dem som är jurister – självklara 
utgångspunkter. 

Om en advokat anklagas för att ha medverkat till 
brott mot restriktioner som gällt för en häktad 
klient, kallas den advokaten regelmässigt till » 

Nämnden kan 
emellertid inte 

”kasta ut” advokater 
ur samfundet hur 

som helst utan 
har att tillämpa 

gällande lagregler 
och att även i övrigt 

ge advokater som 
står inför nämnden 
en rättssäker pröv-

ning. Det är svårt att 
undgå intrycket att 
de mest högljudda 

debattörerna förbi-
ser dessa tämligen 

grundläggande och 
– i alla fall för dem 

som är jurister – 
självklara 

utgångspunkter. 

» 
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KORT OM DISCIPLINNÄMNDEN
Alla advokater ska i sin verksamhet iaktta god advokatsed. Vad som är god advokatsed avgörs av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd och av dess styrelse. Utifrån disciplinnämndens beslut har vägledande regler om god advokatsed ut
vecklats. I reglerna behandlas bland annat vilka skyldigheter och rättigheter en advokat har i förhållande till sin klient 
och till sin klients motpart. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed, kan nämnden be
sluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd.

Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste 
fallen uteslutning. Disciplinnämnden har även möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva ledamöter varav tre utses av regeringen (offentliga representanter). Nämnden är in
delad i tre prövningsavdelningar. Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om 
eller överprövning av beslut av nämnden. En advokat som har uteslutits ur samfundet kan överklaga beslutet till Högsta 
domstolen.

Generalsekreteraren deltar regelbundet vid disciplinnämndens möten.
» 

personlig inställelse inför nämnden och en muntlig 
förhandling äger rum i enlighet med vad som gäller 
för sådana förhandlingar. Nämnden är för övrigt skyl-
dig att kalla till personlig inställelse om uteslutning 
ur samfundet kan komma i fråga som 
påföljd. Om advokaten befinns skyldig 
till de anklagelser som riktats mot ho-
nom eller henne har advokaten allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som advokat. 
Nämnden har då att tillämpa 8 kap. 7 § 
2 st. rättegångsbalken. Där stadgas att 
advokaten får uteslutas ur samfundet 
bara om omständigheterna är synner-
ligen försvårande. Det räcker således 
inte med att omständigheterna är för-
svårande och inte heller att omständig-
heterna är mycket försvårande utan de 
ska vara synnerligen försvårande. Alla 
som känner till något om lagstiftning 
vet vad det innebär när ordet ”synnerli-
gen” används. Det förefaller också rim-
ligt att ribban för uteslutning har lagts 
högt. Ett beslut om uteslutning går ge-
nast i verkställighet och för den advo-
kat som helt, eller i vart fall huvudsak-
ligen, har ägnat sig åt försvararuppdrag, 
innebär ett sådant beslut att advoka-
ten i princip genast står utan uppdrag 
och därmed utan inkomster. Påföljden 
är således mycket ingripande och jag gissar att det är 
därför som den bara får användas om omständighet-
erna är synnerligen försvårande. Det är säkert bekant 
för de flesta läsare att en enig disciplinnämnd i augusti 

valde att inte utesluta en advokat som övertygats om 
att ha begått hithörande brott mot god advokatsed för 
att i stället bestämma påföljden till varning med hög-
sta straffavgift, 50 000 kr (även beträffande straffavgif-

ten måste disciplinnämnden tillämpa 
gällande lag och enligt 8 kap. 7 § 3 st. 
rättegångsbalken är högsta straffavgift 
50 000 kr). Advokatsamfundet har för 
övrigt nyligen tillsatt en arbetsgrupp 
i syfte att förbereda en framställning 
till Justitiedepartementet om en höj-
ning av straffavgiften. Det nu nämn-
da beslutet från disciplinnämnden har 
överklagats till Högsta domstolen av 
Justitiekanslern vilket jag välkomnar. 
Förhoppningsvis kommer Högsta dom-
stolens beslut att bidra till klarhet när 
det gäller hur hithörande brott mot god 
advokatsed ska betraktas i ljuset av att 
kravet för uteslutning ur samfundet är 
att omständigheterna ska vara synner-
ligen försvårande. 

Jag avslutar med förhoppningen att 
den pågående pandemin ebbar ut 
och att disciplinnämnden och alla 

andra så småningom kan börja arbeta 
på vanligt sätt igen. ¶

Förhoppningsvis 
kommer Högsta 

domstolens beslut 
att bidra till klarhet 

när det gäller hur 
hithörande brott 

mot god advokatsed 
ska betraktas i 

ljuset av att kravet 
för uteslutning ur 
samfundet är att 

omständigheterna 
ska vara synnerli-
gen försvårande. 

» 

I en filmad intervju på Advokatsamfundets Youtube
kanal utvecklar Börje Samuelsson sin syn på varför 
försvarsadvokater har så stor betydelse för hur 
advokatkåren uppfattas i samhället.

https://www.youtube.com/watch?v=FBacUDXdgIM
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DISCIPLINVERKSAMHETEN 2020
Advokatsamfundets disciplinnämnd 
tog emot 545 anmälningar mot advo
kater under 2020. Det är 20 procent 
fler än under 2019; under samma tid 
ökade antalet advokater med nära 
2 procent. Advokatsamfundets styrel
se tog också upp 38 disciplin ärenden 
på initiativ av generalsekreteraren 
under 2020.

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

kraftigt. År 2000 kom 604 anmälning
ar in till disciplinnämnden, mot 545 
anmälningar under 2020. Det innebär 
att antalet anmälningar under den 
tiden har minskat med 10 procent, 
trots att advokaterna har blivit 78 
procent fler – från 3 535 advokater år 
2000 till 6 293 advokater år 2020.

Totalt 705 ärenden behandlades 
inom disciplinnämnden under 2020. 
De flesta av ärendena avgjordes av 
någon av de tre prövningsavdelning

ar som finns inom disciplinnämnden. 
Disciplinnämnden i plenum avgjorde 
totalt 227 ärenden under 2020. 
Av dem ledde 159 ärenden till att 
advokaten fick en påföljd. I de flesta 
fall (102) blev påföljden för advokaten 
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.

DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2020
Börje Samuelsson
Ordförande. F. 1952. Advokat 1985. 
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg.

Leif Ljungholm
Vice ordförande. F. 1945. Advokat 
1977. Ljungholm & Boström Advokater 
AB, Malmö.

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

Ulrika Borg
Ledamot. F. 1961. Advokat 2001. 
KRIM advokater HB, Stockholm.

Polyana Jensell
Ledamot. F. 1969. Advokat 2011. 
Advokatbyrån Urgell AB, Göteborg.

Biörn Riese
Ledamot. F. 1953. Advokat 1985. 
Jurie Advokat AB, Stockholm.

Anna Steén
Ledamot. F. 1972. Advokat 2001. 
Advokatbyrån Sigeman & Co AB, 
Malmö.

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

Helene Petersson
Offentlig representant. F. 1956. 
Ljungby.

Stefan Strömberg
Offentlig representant. F. 1950. Täby.

Per Westerberg
Offentlig representant. F. 1951. 
Nyköping.

Sofia Rahm
Disciplinnämndens sekreterare. 
F. 1973.

Helene Petersson. Stefan 
Strömberg.

Per Westerberg. Sofia Rahm.

Börje 
Samuelsson.

Leif Ljungholm. Staffan Bergqvist. Ulrika Borg. Polyana Jensell. Biörn Riese.

Anna Steén. Magnus 
Wallander.
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dvokatsamfundet har sedan början av 
2016 bedrivit ett systematiserat proak-
tivt tillsynsarbete över advokater och 
advokatbyråer i syfte att säkerstäl-
la regelefterlevnad avseende såväl 
lag som advokatetiska regler. Det-
ta tillsynsarbete har fortsatt även 
under 2020. 

Tillsynsarbetet har ut-
förts genom att Advokat-
samfundet har tillställt 

advokatbyråerna en granskningsrapport och ombett 
dessa att besvara ett antal frågor avseende hur advokat-
byråernas organisation förhåller sig till gällande rätt och 
det advokatetiska regelverket (se cirkulär nr 28/2015). 
Frågorna har kategoriserats under följande områden:

l  Allmän organisation av advokatbyrån
l  Informationssäkerhet
l  Klientmedel med mera
l  Ansvarsförsäkringar
l  Intressekonflikter
l  Obligatorisk fortbildning
l  Särskilda frågor om motverkande av penningtvätt 

och finansiering av terrorism
l  Insiderinformation
l  GDPR
l  Uppgifter om advokattjänster
l  EU-advokater
l  Arbetsmiljö och diskriminering
l  Övrigt
Granskningen har genomförts i olika omgångar där 

25 advokatbyråer vid varje omgång har ombetts besva-
ra de frågor som ställs i granskningsrapporten. Svaren 
har därefter sammanställts och analyserats. I de fall där 
det bedömts finnas behov av kompletterande uppgif-
ter eller där brister har ansetts föreligga, har en dialog 
inletts med dessa byråer för att på bästa sätt åtgärda 
förhållandena.

Tillsynsarbetet inleddes under 2016 med en gransk-
ning av de största byråerna och har sedan systematiskt 
fortsatt i storleksordning, med den långsiktiga målsätt-
ningen att alla advokatbyråer ska komma att omfattas 
av granskningen. Fram till slutet av 2020 har totalt 250 
av landets advokatbyråer underställts denna proaktiva 
tillsyn. Totalt har därmed 5 574 jurister, varav 3 361 ad-
vokater och 2 213 biträdande jurister, omfattats av Ad-
vokatsamfundets tillsynsåtgärder.

Arbetet är en viktig del av Advokatsamfundets till-
syn över advokatbyråers efterlevnad av regelverket  an-

gående åtgärder för att förhindra penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. Inom ramen för tillsynsarbetet 
har vissa brister avseende de krav som uppställs enligt 
penningtvättslagstiftningen identifierats hos en del av 
advokatbyråerna, varefter åtgärder har vidtagits för att 
avhjälpa dessa. Tillsynsarbetet har därigenom resulterat 
i att advokatbyråerna har åtgärdat konstaterade brister, 
kompletterat sin administration eller infört nya rutiner 
som uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftning och 
advokatetiska regler.

Tillsynsarbetet har under 2020 utvidgats till att även 
avse advokatbyråernas efterlevnad av GDPR. Vidare har 
frågor avseende arbetsmiljö och diskriminering tillförts 
granskningsrapporten som ett led i det arbete som Ad-
vokatsamfundet bedriver mot sexuella trakasserier och 
för jämställdhet. Frågorna tar sin utgångspunkt i be-
stämmelserna i diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen 
och Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Vissa brister har överlag kunnat konstateras exempel-
vis i fråga om intressekonfliktskontroll, informationssä-
kerhet och uppgifter angående tillhandahållna tjänster. 
I flera fall har de uppgiftslämnande advokatbyråerna 
genom besvarande av frågorna i granskningsrapporten 
själva identifierat brister och på eget initiativ åtgärdat 
dessa i samband med uppgiftslämningen. 

Den proaktiva tillskrivningen fyller en betydelsefull 
funktion för genomgång av advokatverksamhetens or-
ganisation och kontroll att advokatbyråernas bolags-
struktur är förenlig med god advokatsed, att eventuella 
samarbeten är korrekt registrerade i Advokatsamfun-
dets matrikel samt att identifiera eventuella behov av 
dispens.

Den dialog som förts mellan advokatbyråerna och 
kansliet har gett god effekt och inneburit att syftet med 
tillsynen har kunnat uppnås, det vill säga att säkerställa 
regelefterlevnad avseende såväl lag som advokatetis-
ka regler. Det har även gett Advokatsamfundet en bra 
möjlighet att stödja advokatbyråerna och de enskilda 
ledamöterna i deras verksamhet och på så vis bidra till 
att upprätthålla en hög kompetensnivå på landets ad-
vokatbyråer.

Resultatet av granskningen har överlag varit positivt, 
och det kan konstateras att de tillskrivna advokatbyrå-
erna till övervägande del har en god efterlevnad av lag 
och advokatetiska regler samt andra krav som uppställs 
på verksamheten.

Tillsynsarbetet kommer att fortsätta under 2021.
johan sangborn 

Chefsjurist och ansvarig för den proaktiva tillsynen

En effektiv tillsyn av advokatbyråer 2020
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dvokatsamfundets konsumenttvist-
nämnd (KTN) inrättades den 1 janua-
ri 2016 och har således fem verksam-
hetsår bakom sig. KTN erbjuder ett 
smidigt och kostnadseffektivt sätt 
för en konsument att få en tvist 
prövad med en advokat eller 
advokatbyrå om en tjänst som 

advokaten eller advokatby-
rån tillhandahållit kon-
sumenten. Ansöknings-

avgiften som konsumenten har att erlägga är endast 
100 kr. Tvister angående arvodesersättningar till ad-
vokater eller till andra jurister på advokatbyråer har 
alltid varit mycket sällan för att inte säga nästan aldrig 
förekommande vid de allmänna domstolarna. Det är 
därför inte ägnat att förvåna att antalet ärenden hos 
KTN har varit tämligen få under samtliga år. Under 
det första verksamhetsåret var antalet ärenden en-
dast 41. Året därpå ökade antalet inkomna ärenden 
markant till 70 för att år 2018 ligga på unge-
fär samma nivå. Därefter har antalet inkom-
na ärenden ökat till 80 år 2019 och till 88 år 
2020. Numerärt har det således under alla år 
handlat om ett litet antal ärenden även om 
det år 2020 är mer än en fördubbling av an-
talet ärenden jämfört med det första verk-
samhetsåret. Detta får anses glädjande med 
beaktande av den enorma mängd arvodes-
räkningar som under ett år ställs ut av Sve-
riges advokatbyråer. Om vad detta beror på 
har KTN inte någon särskild uppfattning, 
men det kan antagas att en bidragande or-
sak till att det är få tvister som hamnar hos 
KTN är att KTN inte prövar ett ärende om 
konsumenten inte har försökt att uppnå en 

samförståndslösning med advokaten och att därför ett 
inte ringa antal tvister angående ersättningsanspråk 
har bilagts genom att konsumenten och advokaten/
advokatbyrån har kommit överens. Den huvudsakli-
ga orsaken till att ärendena är få torde dock vara att 
konsumenten som regel är nöjd med det arbete som 
utförts och finner arvodesanspråket skäligt, vilket det 
ringa antalet arvodesmål vid domstolarna innan KTN 
inrättades får anses vittna om. Handlingarna som har 
getts in till KTN har varit sakliga och i stort utförli-
ga. Någon tendens till så kallat rättshaveri har såle-
des inte förekommit. 

Sammanlagt har KTN under det gångna året av-
gjort 86 ärenden, vilket är en markant ökning 
jämfört med år 2019 då 64 ärenden avgjordes. I 

16 ärenden har konsumenten fått fullt bifall eller del-
vis bifall till sitt yrkande och i 53 ärenden har kon-
sumenten fått avslag på sitt yrkande. 12 ärenden har 
avvisats med stöd av 61 § stadgarna för Sveriges ad-

vokatsamfund; bland annat fyra ärenden in-
komna senare än ett år efter att konsumenten 
skriftligen framställt klagomål till advokaten 
och ett ärende eftersom konsumenten inte 
försökt uppnå en samförståndslösning med 
advokaten. Tre ärenden har avskrivits efter 
återkallelse, och några ärenden har avvisats 
på kanslinivå på grund av uteblivna begärda 
kompletteringar.  

Samtliga beslut har varit enhälliga och fat-
tats inom föreskriven tid; enligt 62 § i stad-
garna för Sveriges advokatsamfund vad gäl-
ler avvisning inom tre veckor från det att 
ärendet togs emot och enligt 65 § i stadgarna 
vad gäller beslut i sak inom 90 dagar från det 
att ärendet var färdigt för beslut.

Trots ökning
– fortfarande fåtal 

ärenden

» 

Göran Nilsson
Ordförande  

Advokat
samfundets 
konsument
tvistnämnd
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Det arvode som en advokat debiterar ska vara 
skäligt, vilket framgår av punkt 4.1.1 i Sveriges 
advokatsamfunds vägledande regler om god 

advokatsed. Regeln ska inte uppfattas på sådant sätt 
att den utgör hinder mot en advokats frihet att med 
viss marginal bestämma sitt arvode. Det är advokaten 
som har bevisbördan för att det begärda arvodet är 
skäligt, vilket ställer krav på en utförlig arbetsredogö-
relse. Detta har KTN särskilt framhållit när det faktu-
rerade arvodet har varit högt. I flera ärenden har KTN 
bedömt att begärt arvode inte har varit skäligt efter-
som advokaten redovisat knapphändiga 
uppgifter om vad som förekommit vid 
utförandet av uppdraget och då advo-
katen inte bemödat sig om att fullt ut 
bemöta konsumentens invändningar.

En betydande del av ärendena har 
gällt arvoden till advokater för 
uppdrag som bodelningsförrät-

tare. Det är komplexa uppdrag av högst 
skiftande slag som regelmässigt ställer 
höga krav på bodelningsförrättaren vad 
bland annat gäller ställningstagande till 
kostnadsdrivande åtgärder, skyndsam-
het och noggrannhet och som inte säl-
lan leder till ifrågasättande av resul-
tatet och faktureringen. I ett sådant 
ärende fann KTN att advokaten inte 
hanterat ärendet med tillbörlig skynd-
samhet, vilket ledde till nedsättning av 
det begärda arvodet. I ett annat ärende 
angående bodelning fann KTN att konsumenter bör, 
om inte annat sagts, kunna utgå från att timarvodet 
inte obetydligt avviker från tillämplig timkostnads-
norm för rättshjälp/rättsskydd. Bristfällig information 
vid uppdragets mottagande angående tillämplig tim-
kostnadsnorm har därför i ett ärende medfört att be-
gärt timarvode inte befunnits skäligt. I ett annat bo-
delningsärende underlät advokaten trots att parterna 
var eniga om detta att rätta felaktiga uppgifter i ett 
bodelningsbeslut, vilket enligt KTN hade som följd 
att det begärda arvodet inte fullt ut var skäligt. En 
advokat som i ett bodelningsärende begått vissa räk-
nefel beträffande en fastighet fick sitt arvode nedsatt.  

I ett ärende har en advokat som var förordnad 
som god man enligt samäganderättslagen fått sitt  
arvode nedsatt på grund av att arbete hade lagts 

ned efter att advokaten fått vetskap om att förord-
nandebeslutet var överklagat. KTN bedömde att en 
advokat i en situation när förordnandebeslutet inte 

vunnit laga kraft ska vara restriktiv med vilka åtgär-
der som vidtas.

Enligt 4.1.4 Sveriges advokatsamfunds vägledan-
de regler om god advokatsed ska en advokat i 
anslutning till att uppdraget antas ange prin-

ciperna för sin debitering samt upplysa klienten om 
vilka faktureringsrutiner som advokaten avser att till-
lämpa. Vidare ska advokaten enligt samma bestäm-
melse upplysa klienten om tillgängliga möjligheter att 
få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner 

och försäkringsskydd samt upplysa om 
villkoren för detta. KTN har med be-
aktande av de angivna bestämmelser-
na konstaterat att advokatens informa-
tions- och undersökningsplikt när det 
gäller möjligheten till rättsskydd eller 
rättshjälp är omfattande och att advo-
katen har en skyldighet att klargöra för 
klienten om advokaten avser att avvika 
från ersättningsnormen i förekomman-
de försäkringsvillkor. Brister i sådant 
avseende har bland annat i ett ärende 
medfört en högst betydande nedsätt-
ning av det begärda arvodet.

Brister vad gäller omsorg och 
noggrannhet utgör självfallet 
skäl för ifrågasättande av det 

fakturerade arvodet. I ett ärende sattes 
arvodet ned med hänsyn därtill då det 
hade debiterats för arbete med ansökan 

om rättsskydd trots att det på advokatbyråns hemsi-
da framgick att sådant arbete utfördes utan kostnad. 
Arvodet sattes också ned eftersom advokaten hade 
summerat antalet timmar fel med åtskilliga timmar 
och trots påpekande underlåtit att vidtaga rättelse. 

I ett par ärenden har KTN haft att bedöma om ad-
vokatens klient har varit att bedöma som konsu-
ment enligt 58 § Advokatsamfundets stadgar; det 

vill säga en fysisk person som agerar för ett ändamål 
som faller utanför den egna närings- eller yrkesverk-
samheten. 

K TN har haft ett sammanträde schemalagt varje 
månad. Beroende på det förhållandevis ringa 
antalet ärenden har två sammanträden ställts 

in. Nämnden har således haft 10 sammanträden. Sam-
manträdena har varit väl förberedda med av kansliet 
skrivna utförligt motiverade förslag till beslut; emel-
lanåt med alternativa förslag. ¶

KTN har haft ett 
sammanträde 

schemalagt varje 
månad. Beroende 
på det förhållan-

devis ringa antalet 
ärenden har två 
sammanträden 

ställts in. Nämnden 
har således haft 

10 sammanträden. 

» 
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et internationella arbetet har 
under lång tid varit högt prio-

riterat för Advokatsamfun-
det. Ett internationellt en-
gagemang är inte viktigt 
enbart för att kun-
na påverka rätts-

utvecklingen inom 
EU, utan även för 

att nationellt kunna 
bevaka intressen röran-

de advokat rollen och upprätthålla advokat-
etiska kärnvärden. Ett långsiktigt och initie-
rat internationellt engagemang, liksom goda 
kontakter och ett väl fungerande samarbe-
te med andra länders advokatsamfund och 
internationella advokatorganisationer, krävs 

för att effektivt och framgångsrikt kunna påverka ad-
vokatens vardag på bästa sätt. 

Människor, tjänster och varor rör sig i dag mellan 
länder i en aldrig tidigare skådad omfattning. Lands-
gränser har på många sätt kommit att suddas ut. Detta 

har gett både positiva och negativa effekter. 
Juridiken har fått anpassas därefter och har 
kommit att bli gränsöverskridande i allt stör-
re utsträckning. I Sverige berörs och styrs vi 
numera ofta av beslut och lagstiftning som 
fattas inom Europeiska unionen och det in-
ternationella samfundet. Ett internationellt 
engagemang och ett väl fungerande inter-
nationellt samarbete är mot den bakgrun-
den avgörande också för att kunna påverka 
den lagstiftning som beslutas av andra än vår 
egen lagstiftande församling. 

Det internationella 
arbetet 2020

Johan Sangborn 
Chefsjurist » 
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Även en samhällsutveckling där vi återkomman-
de blir påminda om terrorism och annan grov 
organiserad brottslighet, ofta med repressiva 

nationella och europeiska lagstiftningsåtgärder som 
följd, sammantaget med ett ökat utbyte av juridiska 
tjänster över landsgränserna och en allt öppnare ju-
ridisk tjänstemarknad med starkt konsumentintres-
sefokus, gör det nödvändigt att aktivt delta i det in-
ternationella samarbetet för att kunna bibehålla våra 
advokatetiska kärnvärden och upprätt-
hålla den unika ställning som advokater 
har och måste ha i den demokratiska 
rättsstaten. Till detta kommer att det 
internationella arbetet är av avgörande 
betydelse för att vi i Sverige ska kun-
na vidmakthålla vårt smått unika obe-
roende, vår självreglering och tillsyn. 
Att proaktivt agera internationellt har 
därför blivit allt viktigare för att förhin-
dra inskränkningar i våra advokatetiska 
kärnvärden och försämrade verksam-
hetsvillkor för svenska advokater. 

Advokatsamfundets internatio-
nella arbete bedrivs på både det 
nordiska, det europeiska och det 

internationella planet och utförs såväl 
på egen hand som kollektivt med andra 
nationella advokatsammanslutningar 
inom de ledande europeiska och in-
ternationella advokatorganisationerna. 

Det internationella arbetet under 
2020 har, i likhet med tidigare 
år, i stor utsträckning inriktats 

på rättssäkerhetsfrågor, migrationsfrågor och frågor 
om rätten till advokat, men även på frågor rörande 
socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter. Frå-
gan om hur Brexit kommer att påverka möjligheten 
att bedriva advokatverksamhet i Storbritannien och på 
den inre EU-marknaden har också varit i fokus under 
det gångna året. I efterdyningarna av terrorattacker 
såväl i vårt eget land som i andra länder inom och ut-
anför EU, med efterföljande debatt och lagstiftnings-
initiativ om ökad övervakning, hemliga straffprocess-
uella tvångsmedel och en kriminaliseringsiver för att 
på olika sätt förhindra gränsöverskridande terrorism, 
är det uppenbart att EU:s advokatorganisationer ge-
mensamt har en viktig roll att fylla till värnande av 

de rättsstatliga principerna och grundläggande rättig-
heterna. Dessa har under senare tid och det gångna 
året i tilltagande omfattning kommit att ifrågasättas av 
olika populistiska och illiberala krafter i Europa (till 
exempel i Ungern och Polen). I ett samhällsklimat av 
rädsla, otrygghet och polarisering, har det interna-
tionella advokatsamarbetet en särskilt viktig roll att 
fylla för att skydda rättssäkerheten och den enskildes 
fri- och rättigheter både på det nationella och på det 

internationella planet. 

Advokatsamfundet bedriver även 
internationellt arbete på hem-
maplan. Mot bakgrund av olika 

europeiska lagstiftningsförslag under 
året har Advokatsamfundet avgett ett 
stort antal remissyttranden, exempel-
vis i fråga om rättssäkerhet och enskil-
das skydd mot statens maktutövning. 
Advokatsamfundet har under året även 
deltagit med sin expertis i flertalet ut-
redningsuppdrag där lagstiftningsför-
slag med direkt inverkan på advokat-
verksamhet har övervägts, till exempel 
på skatte- och penningtvättsområdet, 
det straffrättsliga området samt röran-
de hemliga tvångsmedel med mera. 

Som vanligt har året också präg-
lats av en mängd internationella 
besök. Delegationer från de eu-

ropeiska institutionerna och från olika 
europeiska medlemsstater har välkom-
nats, liksom företrädare för advokator-
ganisationer och rättsväsenden från 

länder i hela världen. 

Med en fortsatt pågående allvarlig pandemi, 
ett nyligen framförhandlat utträdesavtal mel-
lan EU och Storbritannien, liksom vitt skilda 

uppfattningar i olika EU-länders syn på grundläggan-
de rättsstatliga principer samt fortsatta utmaningar i 
frågor rörande rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, 
hållbarhet, miljö, digitalisering/AI etc., kommer med 
största sannolikhet det internationella arbetet för ad-
vokatorganisationer, advokatbyråer och advokater i 
såväl Europa som globalt att innehålla stora utma-
ningar under 2021. Det finns goda förutsättningar för 
oss att här göra skillnad. ¶

I ett samhällsklimat 
av rädsla, otrygghet 

och polarisering, 
har det inter- 

nationella advokat-
samarbetet en 

särskilt viktig roll 
att fylla för att 
skydda rätts- 

säkerheten och 
den enskildes fri- 

och rättigheter både 
på det nationella 
och på det inter- 

nationella planet. 

» 

» 
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IBA AGERAR GLOBALT
IBA (International Bar Association), 
bildades 1947 och är den största 
globala sammanslutningen av ad
vokatorganisationer och enskilda 
advokater. Drygt 80 000 individuella 
advokater och ca 190 advokatorgani
sationer i mer än 160 länder är med
lemmar i organisationen. IBA består 
av kommittéer och arbetsgrupper 
som täcker alla rättsliga områden, 
advokatetiska frågor och yrkesintres
sefrågor. Organisationen styrs av ett 
särskilt råd med representanter från 
samtliga medlemsorganisationer (IBA 
Council). IBA har även ett särskilt in
stitut för rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter (IBA Human Rights Insti
tute). IBA:s huvudsakliga målsättning 
är att utgöra ett forum för informa
tionsutbyte mellan advokatsamman

slutningar världen över, att globalt 
stödja advokaters oberoende och 
övriga kärnvärden samt att stå upp 
för grundläggande fri och rättigheter. 
Mänskliga rättigheter, rättssäkerhet 
(rule of law), advokaters oberoende 
och andra kärnvärden samt yrkesin
tressefrågor av olika slag är några 
av de frågor som varit särskilt viktiga 
under 2020. 

Sveriges advokatsamfund re
presenteras i IBA av styrelsens 
ordförande Christer Danielsson och 
generalsekreteraren Mia Edwall Insu
lander. Chefsjuristen Johan Sangborn 
ingår i IBA:s Bar Issues Commission 
och är ledamot av IBA:s Bar Executive 
Committee. För ytterligare informa
tion om organisationen IBA och dess 
verksamhet, se www.ibanet.org.

Sveriges advokatsamfund samarbe
tar även med andra advokatsamfund 
inom ramen för CEEBA (Chief Execu
tives of European Bar Associations) 
och IILACE (International Institute of 
Law Association Chief Executives). 
Det nordiskbaltiska samarbetet är 
också omfattande. Samarbete sker 
även med ILAC (International Legal 
Assistance Consortium), ECBA (Euro
pean Criminal Bar Association), ABA 
(American Bar Association), AIJA (As
sociation Internationale des Jeunes 
Avocats), CEELI (Central European 
and Eurasian Law Initiative Institute), 
ELI (European Law Institute) samt ICJ 
(International Commission of Jurists), 
för att nämna några.

» CCBE SPELAR EN VIKTIG ROLL
Mycket av Advokatsamfundets arbete på det europeiska 
planet bedrivs inom CCBE (Rådet för de europeiska ad
vokatsamfunden; Council of Bars and Law Societies of 
Europe), som är en sammanslutning av huvudsakligen 
EESmedlemsstaternas nationella advokatorganisationer. 
CCBE, som grundades 1960, består i dag av 45 nationella 
medlemsorganisationer. Sammantaget företräder CCBE 
drygt en miljon europeiska advokater. 

Den svenska CCBEdelegationen består av advokaten 
Jan E. Frydman, delegationschef, chefsjuristen Johan 
Sangborn, informationstjänsteman, samt generalsekre 
teraren Mia Edwall Insulander som ständig delegations
medlem. 

Under 2020 har arbetet inom CCBE särskilt kommit att 
inriktas på bland annat frågor om Brexitavtalets inverkan 
på möjligheten för EUadvokater att fortsatt bedriva ad
vokatverksamhet i Storbritannien och vice versa, vissa 
medlemsstaters (till exempel Ungern och Polen) bristande 
efterlevnad av EUfördraget och unionens rättighetsstadga, 
grundläggande fri och rättigheter samt övriga rättssä

kerhetsfrågor, hot och våld mot advokater, övervakning 
och tvångsmedel, dataskydd och itsäkerhet, AI med mera. 
 Några andra frågor som har behandlats under året är 
frågor kring den omfattande och ständigt föränderliga pen
ningtvättsregleringen samt annan lagstiftning som inom 
olika rättsområden ålägger advokater informationsskyl
dighet i strid med advokatetiska kärnvärden (till exempel 
på skatteområdet), förbättrade processuella rättigheter 
för misstänkta, rättshjälp, migration etc. CCBE har under 
året även intervenerat i principiellt viktiga processer i oli
ka EUländers nationella domstolar. Vidare har materiell 
europeisk lagstiftning analyserats och diskuterats utifrån 
det faktum att CCBE är en av de viktigaste europeiska re
missinstanserna i fråga om EUkommissionens lagförslag. 
Dessutom har olika framtidsfrågor och organisatoriska frå
gor tagit upp en ansenlig del av arbetet. 

För mer ingående information om CCBE och det arbete 
som bedrivs hänvisas till www.ccbe.eu, liksom till den 
information om CCBE:s aktuella arbete (CCBEInfo) som 
publiceras varje månad i Advokatsamfundets nyhetsbrev.

www.ccbe.eu
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STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

ina Jilani, banbrytande 
advokat, förkämpe för de-

mokrati och ivrig aktivist för 
medborgerliga rättigheter, 
tilldelades Stockholm Hu-
man Rights Award 2020, det 
tolfte i ordningen.

– Det är inte bara ett pris till 
mig, utan på många sätt en 

uppskattning av arbetet 
för de mänskliga rättig-

heterna och folkrätten, och i mitt land Pakistan bi-
drar det till mitt arbete, sa Hina Jilani när hon inter-
vjuades i Advokaten nr 1 2021.

Hina Jilanis engagemang för mänskliga rättigheter 
väcktes tidigt. 

En avgörande händelse, som enligt Jilani kom att 
forma hennes liv, var när regimen i Pakistan 1977 på 
ett hårdhänt sätt införde undantagstillstånd och an-
dra åtgärder som inte enbart riktade sig mot landets 
medborgare i allmänhet. De ville eliminera allt poli-
tiskt motstånd i Pakistan, enligt Jilani, och förtrycket 
riktades särskilt mot kvinnor.

– Det var det avgörande ögonblicket. Jag bestäm-
de mig för att jag var tvungen att se till att jag käm-
pade för kvinnors rätt att leva ett liv där de har möj-
lighet att uppnå sina grundläggande rättigheter på 
grundval av jämställdhet, berättade Hina Jilani i Ad-
vokaten. 

På grund av coronapandemin kunde ingen pris-
ceremoni hållas under 2020. Hina Jilani kommer där-
för att få ta emot sitt pris vid 2021 års ceremoni. ¶

Hina Jilani fick Stockholm 
Human Rights Award 2020

OM PRISTAGAREN
Hina Jilani är advokat, auktoriserad att uppträda 
inför Pakistans högsta domstol sedan 1992. Hon 
är för närvarande ordförande för Världsorgani
sationen mot tortyr, en av ordförandena i World 
Refugee and Migration Council, Världsrådet för 
flyktingar och migration, och en av ordförandena 
i Arbetsgruppen för rättvisa. 

1980 grundade Hina Jilani den första advokat 
firman i Pakistan med enbart kvinnor för att till
handahålla rättslig hjälp till kvinnor. Hennes  
verksamhet utvidgades till att omfatta under 
visning om juridiska frågor, forskning och skydd 
mot utnyttjande. Jilani har också, på flera olika 
    sätt,  fortsatt att arbeta för mänskliga rättig 
         heter i allmänhet, och kvinnors rättigheter 
             i synnerhet inom hemlandet.
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början av 2020 drabbades världen av ett 
nytt influensavirus och en pandemi, som 

när året var slut hade lett till drygt 90 miljo-
ner smittade och nästan 2 miljoner döda glo-
balt. I Sverige smittades under året ungefär 
en halv miljon människor och omkring 9 000 
dog av det nya coronaviruset. Det skulle bli 
en av de värsta pandemierna sedan spanska 

sjukan 1918, och i skrivande stund (januari 
2021) visar smittspridningen inga tecken 
på avmattning. Smittan påverkade, och 

fortsätter påverka, vårt sätt att leva på ett genomgri-
pande sätt. Att i det sammanhanget beskriva svårig-
heterna att planera och genomföra utbild-
ningar kan förstås tyckas oväsentligt. Men 
det går inte att beskriva det som hänt under 
året utan att se den större bilden.   

OMSTÄLLNING TILL DIGITAL 
UTBILDNING
Traditionell utbildning med fysiska möten 
har under året fått ge plats åt digitala, direkt-
sända kurser och examinationer med lärare, 
elever, examinatorer och examinander upp-
kopplade från sina datorskärmar. Det har va-

rit en stor omställning på kort tid. Skiftet till digital 
utbildning – som diskuterats långt innan pandemin – 
har sannolikt gått mycket snabbare än det skulle ha 
gjort under normala omständigheter, helt enkelt för 
att det blev nödvändigt. Det finns flera fördelar med 
digital utbildning – eller direktsänd undervisning som 
det handlar om i första hand (kurser som sänds via 
till exempel Zoom eller Teams) – förutom att undvika 
smitta. Det gäller inte minst tillgängligheten, särskilt 
för dem som bor långt från kurslokalen. Miljöaspek-
ten med färre resor ska inte heller underskattas. Det 
finns också en skalbarhet i digitala kurser som gör att 
det går snabbt att anpassa utbildningsverksamheten 

till efterfrågan.
Även efter coronapandemin kommer 

distansutbildning att fortsätta vara en vik-
tig del av Advokatsamfundets kursutbud. 
Det senaste året har visat att den digitala 
utbildningen, rätt genomförd, har sin givna 
plats i utbudet. Men det ska samtidigt sä-
gas att många, både lärare och kursdeltaga-
re, saknar det fysiska mötet i traditionella 
kurser, med värdefulla samtal och diskus-
sioner. De kurserna kommer tillbaka så snart 
det är möjligt. 

Distansutbildning
är här för att stanna

» 
Jonas Olbe

Utbildningschef
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UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 
I SAMMANFATTNING
Det totala antalet deltagare inom Advokatakademiens 
utbildningsverksamhet 2020 minskade kraftigt på 
grund av pandemin till 3 187 deltagare från 5 365 året 
innan, fördelade på 132 (164) utbildningstillfällen. Till 
följd av smittspridning och myndigheternas riktlinjer 
ställde Advokatsamfundet in alla fysiska kurser och 
examinationer från mitten av mars till slutet av juni. 
Även under resten av året påverkades sådana kurser 
negativt och ett flertal fick ställas in under hösten. 
Efter vissa lättade restriktioner återupptogs fysiska 
kurser under några sommarveckor och under hösten 
fram till slutet av november, både fortbildning och 
advokatexamenskurser, liksom examinationer. Det 
skedde med olika säkerhetsåtgärder för att minska 
smittspridningen. 

Myndigheternas rekommendationer och riktlinjer 
låg till grund för samfundets beslut om fysiska kurser 
och examen kunde genomföras eller inte. När de väl 
genomfördes var anmälningarna inom fortbildning-
en betydligt färre än vanligt, vilket inte var fallet med 
advokatexamensutbildningen. En viktig förklaring till 
det är att samfundets styrelse den 16 april beslutade 
att under 2020 efterge kravet på professionell vidare-
utbildning för advokater.

Ingen av de två årliga konferenserna, Rakel och Ad-
vokatdagarna, som tillsammans brukar samla närma-
re 1 000 deltagare, kunde genomföras i fysisk form. 
Advokatdagarna ställdes in helt medan Rakelkonfe-
rensen genomfördes i digitalt format den 5 oktober. 

MER OM ADVOKATSAMFUNDETS 
DIGITALA UTBILDNINGAR
Den 21 april genomförde samfundet den första direkt-
sända kursen (Advokatetik och god advokatsed) och 
den 24 april genomfördes den första digitala advo-
katexamen med examinatorer, censorer och exami-
nander uppkopplade. Det skulle bli 27 direktsända 
kurser (fortbildning och delkurser) och 11 digitala ex-
amenstillfällen under året. Några av de digitala exa-
minationerna genomfördes i Malmö och Göteborg i 
samarbete med Södra respektive Västra avdelningen. 

Digitala advokatkurser (delkurs 1–3) startade i slutet 
av november med direktsändning från kansliets hör-
sal. Kursmaterial har skickats ut digitalt och gruppöv-
ningar har genomförts i digitala grupprum. Erfaren-
heten och utvärderingar har visat att det har varit ett 
väl fungerande alternativ till fysiska delkurser, även 
om interaktiviteten inte blir densamma. Många har 
saknat att kunna träffa kursledare och andra biträ-
dande jurister. 

 
ADVOKATKURSER OCH EXAMEN 
Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs 1–3) 
minskade markant till 1 300 från 1 976 föregående år, 
fördelade på 46 kurstillfällen, jämfört med 70 året 
innan. Det var ett kraftigt trendbrott som förklaras 
av vårens många inställda kurstillfällen på grund av 
smittspridningen. Omfattningen av advokatkurserna 
hade dessförinnan ökat varje år från 2016 upp till re-
kordnivåer 2019. 

Antalet examinander på den muntliga examen i ad- » 

Diagram: 
Advokatsamfundets/ 
Advokatakademiens 

antal deltagare på alla 
utbildningar 2016–2020

» 
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vokatetik minskade till 408 från 464 året innan, förde-
lade på 4 fysiska och 11 digitala examenstillfällen. Av 
dessa var 234 kvinnor och 174 män, jämfört med 259 
kvinnor och 205 män året innan. Av årets 408 exami-
nander underkändes 39 personer, varav 20 kvinnor 
och 19 män. Motsvarande siffror 2019 var 52 under-
kända, 25 kvinnor och 27 män. Två underkända exami-
nander överklagade beslutet, men utbildningsnämn-
den biföll inte något av dessa överklaganden. Under 
året skrev 434 personer examen i konstitutionell rätt 
(som är en del av delkurs 3), en minskning från 605 
personer året innan. 

 
FORTBILDNING
Advokatakademien genomförde sammanlagt 53 fort-
bildningskurser och konferenser, varav 29 kostnads-
fria, med sammanlagt 1 045 deltagare. Det var en kraf-
tig minskning jämfört med föregående år både vad 
gäller antalet kurstillfällen (86 stycken år 2019) och 
antalet deltagare i dessa kategorier (2 924). Minsk-
ningen berodde, återigen, på effekterna av pandemin 
och på styrelsens beslut om att tillfälligt efterge kra-
vet på professionell vidareutbildning.

Meriterande kurser (kurser som visas i uppdrags-
listorna för domstolsförordnanden på samfundets 
webbplats) var under året: Brottmålskurs 1 och 2, Det 
offentliga biträdet i tvångsvårdsmål (ny meritkurs), 
Ekobrottsprocessen 1 och 2, Förhörsteknik i brottmål, 
Medling och konflikthantering i familjemål, Måls-
ägandebiträde och särskild företrädare samt Upp-
draget som bodelningsförrättare. 

En ny uppdragstyp tillkom från den 1 september i 
uppdragslistorna för domstolsförordnanden: Offent-
lig försvarare med kvällsberedskap. Advokat som skri-

ver upp sig på den listan ska vara tillgänglig för för-
svararuppdrag alla dagar kl. 17–24 och kunna infinna 
sig till förhör vid jourdomstol inom två timmar.

Övriga nya kurser under året var bland annat AI 
och juridiken; Att läsa och förstå årsredovisningar för 
jurister; Framgång, effektivitet och välbefinnande för 
advokater; Klientpsykologi; Konkurs och ackord; Ska-
deståndsansvar för styrelseledamöter och VD; samt 
Sociala medier i advokatverksamheten.

KOSTNADSFRIA KURSER
Utbudet av kostnadsfria kurser under året var Advo-
katetik och god advokatsed; Stresshantering och ett 
hållbart arbetsliv; Penningtvättslagstiftningen – ett ad-
vokatperspektiv; samt den nya kursen Sociala medier i 
advokatverksamheten. Den sistnämnda kursen tillkom 
efter att advokaters agerande på sociala medier varit 
föremål för diskussion såväl inom kåren som i me-
dia och behandlar förhållningsregler för advokater på 
sociala medier och en diskussion om gränsdragning. 

Sammanlagt genomfördes 29 kostnadsfria kurser 
med 778 deltagare i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Advokatsamfundet har sedan 2008 genomfört nästan 
400 kostnadsfria kurser med sammanlagt drygt 9 000 
deltagare. Utbudet har hela tiden varit fokuserat på 
områden av stort allmänt intresse för alla advokater 
och biträdande jurister, oavsett verksamhetsinrikt-
ning, främst Advokatetik, Stresshantering och Pen-
ningtvättslagstiftningen. 

ADVOKATDAGARNA       
Advokatdagarna, som skulle ha firat 10-årsjubileum, 
kunde inte genomföras under året på grund av pan-
demin. ¶

» 
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CORONAINFORMATION SAMLADES 
PÅ NÄTET
Behovet av information och vägledning var stort bland 
advokater och i samhället i stort, när coronapandemin i 
början av året drabbade Sverige. För att möta behoven 
lanserade Advokatsamfundet redan i början av april en 
särskild coronavirussida på sin webbplats www.advokat
samfundet.se. 

På den nya sidan samlades information och konkreta råd 
till advokater och advokatbyråer kring ämnen som klient
kontakter, kontakter med domstolar och myndigheter samt 
Advokatsamfundets initiativ i ledamöternas intressen.

Annat innehåll var samlade svar på återkommande frågor 
som har ställts till Advokatsamfundets kansli om virusut
brottets inverkan på advokatverksamheten och några korta 
intervjuer med ett antal advokater om hur coronavirussitu
ationen har påverkat deras arbete.

UTBILDNINGSKRAVET TOGS 
TILLFÄLLIGT BORT
Advokatsamfundets styrelse beslöt den 16 april att efterge 
kravet på 18 timmars professionell vidareutbildning för 
yrkesverksamma advokater för år 2020. Syftet var att un
derlätta för advokater att ta sig igenom den exceptionella 
situation som coronaviruspandemin skapade.

Styrelsen beslöt också att utbildningar som en advokat 
redan har genomgått under 2020, eller genomgår någon 
gång under kalenderåret, får överföras till 2021. Högst 
12 timmars utbildning får överföras.

Enligt Advokatsamfundets riktlinjer för professionell 
vidareutbildning av advokater är alla yrkesverksamma 
advokater skyldiga att genomgå 18 timmars strukturerad 
utbildning varje år.

CORONA PÅVERKADE BYRÅER 
OCH RÄTTSSÄKERHET
Coronapandemin har inneburit och innebär en ekonomisk 
påfrestning för många av advokatbyråerna. Det visade en 
undersökning genomförd på uppdrag av Advokatsamfun
det, som presenterades i maj. Studien visade dessutom att 
många advokater upplevde att krisen påverkat klienternas 
rättssäkerhet.

53 procent av de svarande advokatbyråerna uppgav i un
dersökningen att ärendetillströmningen minskat på grund 
av pandemin. Mer än var tionde advokatbyrå hade sett en 
minskning med över 50 procent. 39 procent av byråerna 
hade inte märkt någon minskning, och en liten del beskrev 
till och med en ökning (7 procent). Värst drabbade var by
råer med inriktning på migrationsrätt, men även brottmåls
byråer, humanjurister och allmänpraktiserande byråer upp
levde kännbara minskningar. De affärsjuridiska byråerna 
drabbades minst, även om svaren här var ojämnt fördelade.

Drygt hälften av byråerna uppgav också att de debiterat 
färre timmar under mars och april, jämfört med månaderna 
innan, och över 60 procent vittnade om minskad omsättning.

I undersökningen ingick också frågor om hur rättssäker
heten påverkats av pandemin. Ungefär en fjärdedel av de 
svarande upplevde att rättssäkerheten har påverkats nega
tivt. Lika många var osäkra, medan hälften inte såg några 
sådana försämringar. Bland brottmålsbyråerna var det fler 
som upplevde rättssäkerhetsproblem, hela 37 procent. 
Framför allt var det inställda förhandlingar som äventyrade 
rättssäkerheten, enligt de svarande.

Undersökningen genomfördes av företaget Regi på upp
drag av Advokatsamfundet under perioden 26 maj och 
9 juni 2020. En webbenkät skickades till 2 012 företrädare 
på advokatbyråerna, varav totalt 1 097 svarade. Svars
frekvensen blev därmed 55 procent.

Ett år av omställning

2020 blev året då Advokatsamfundet – som alla andra – ställde om. Coronapandemin satte djupa spår
i verksamheten, men tack vare en snabb omställning kunde många aktiviteter ändå genomföras.



31

ÅRET SOM GÅTT

» 

» 

SOMMARNOTARIER LÄRDE 
OM ADVOKATYRKET
I spåren av coronapandemin hade många byråer svårt att 
hitta givande sysselsättning till sina sommarnotarier. Efter 
en dialog med ett flertal byråer tog Advokatsamfundet fram 
en föreläsningsserie som var uppdelad på fyra pass med 
syfte att informera om advokatens roll, hur man blir advo
kat och samfundets arbete för rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter. 

Tanken kring innehållet i föreläsningsserien var att ge 
notarierna en inblick i det unika med att vara advokat och 
förhoppningsvis uppmuntra dem att fortsätta arbeta på 
byrå. Föreläsningarna genomfördes digitalt. 

ADVOKATER FÅR TILLGODORÄKNA 
DIREKTSÄNDA KURSER
På grund av pandemin började såväl Advokatsamfundets 
utbildningsavdelning som andra utbildningsinstitut under 
året att erbjuda en allt större del av sina utbildningar som 
direktsända kurser.

Som en följd av utvecklingen beslutade Advokatsamfun
dets styrelse i december att revidera samfundets riktlinjer 
för professionell vidareutbildning. Justeringen innebär att 
det framgår att direktsända kurser, där kursdeltagarna är 
närvarande genom digitala lösningar, får tillgodoräknas på 
samma sätt som annan strukturerad utbildning för att upp
fylla det årliga utbildningskravet för advokater.

HISTORISKT MED CORONAANPASSAT FULLMÄKTIGEMÖTE
Den digitala närvaron var god när Advokatsamfundet höll sitt fullmäktigemöte – det första via länk – den 11 juni. I Industri
salen i Näringslivets hus, Stockholm, fanns endast ett fåtal deltagare, medan de valda fullmäktige och andra åhörare med
verkade via videolänk.
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SOMMARJOBBARE FICK 
HÖRA OM ADVOKATYRKET
”Beredskapslyftet: sommar” skapa
des för att ge sommarjobb åt 1 000 
ungdomar i Stockholms stad. Utöver 
praktiskt arbete fick deltagarna ta del 
av olika teoretiska avsnitt, däribland 
en föreläsning om försvarsadvokatens 
roll. Totalt medverkade åtta advokater 
via länk för ungdomarna som var inde
lade i mindre grupper.

DAVID BAAS FICK ADVOKATSAMFUNDETS JOURNALISTPRIS
2020 års journalistpris tilldelades David Baas, journalist på 
Expressen. Priset offentliggjordes vid Advokatsamfundets 
fullmäktigemöte, som hölls via videolänk, den 11 juni.

David Baas fick priset för sin granskande journalistik 
kring olika typer av extremistiska rörelser. Priskommittén 
skriver i sin motivering: ”David Baas avslöjar med be 
undransvärd envishet nazister, rasister och islamister 
och ställer dem till svars utan att blinka. I en tid då anti
demokratisk nationalism och radikal islamism vinner 
mark fortsätter David Baas oförtrutet att arbeta på tydlig 
humanistisk grund.”

David Baas är född i Luleå 1980 och har fått flera  
prestigefyllda priser, bland annat Föreningen grävande 
journalisters pris Guldspaden två gånger och Stora  
Journalistpriset.

På grund av pandemin var han inte på plats vid full
mäktigemötet. I stället fick han ta emot priset vid en mindre 
ceremoni på Advokatsamfundet. 

I samband med priset intervjuades David Baas av  
generalsekreteraren Mia Edwall Insulander och Advokat 
samfundets ordförande Christer Danielsson. Intervjun  
filmades och kan ses på Youtube.

» 

Detta är en PDF-version av den tryckta boken. PDF-versionen är inte helt identisk med originalutgåvan på så vis att vissa inledande sidor och blanka blad tagits bort eller omarbetats. Sidnumren följer dock de i boken och allt relevant innehåll är det samma.
Notera även att innehållsförteckningarna gjorts interaktiva, d.v.s. du kan klicka i innehållsförteckningen för att komma direkt till önskad sida.

”REGLER FÖR ADVOKATVERKSAMHET” I NY UTGÅVA
I början av hösten var den färdig, Advokatsamfundets 
nya och fjärde utgåva av regelsamlingen Regler för 
advokatverksamhet. 

Det mesta av innehållet i boken kändes igen från 
tidigare utgåvor, men innehållet hade också uppda
terats och utformningen omarbetats något för att 
förbättra användarvänligheten.

Regler för advokatverksamhet skickades ut till alla 
Sveriges advokater och biträdande jurister under 
september. Den finns också i en digital version på 
Advokatsamfundets webbplats. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2Fxo9ub8jI
https://www.youtube.com/watch?v=N2Fxo9ub8jI
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/regler-for-advokatverksamhet-2020.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/regler-for-advokatverksamhet-2020.pdf
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KRITIK MOT KRIMINALVÅRDENS 
HANTERING AV INTAGNAS 
PENNINGMEDEL
Advokatsamfundet riktade i en skrivelse till Kriminalvården 
i februari stark kritik mot Kriminalvårdens beslut om att 
personer som är intagna i häkte eller anstalt inte längre 
skulle få ta emot eller inneha andra medel än sådana som 
utgör utbetalning från Kriminalvården eller som utgör er
sättning enligt socialförsäkringsbalken.

Enligt Advokatsamfundet kunde beslutet ifrågasättas 
bland annat utifrån de intagnas rättighetsperspektiv. Det 
riskerade dessutom att leda till en rad komplikationer för 
offentliga försvarare.

NEJ TILL FÖRSLAG OM INFORMATIONS-
UTBYTE INOM SKATTEVERKET
Advokatsamfundet pekade i sitt remissvar över regering
ens utkast till proposition om ett effektivare informations
utbyte inom Skatteverket i april på ”avsevärda brister 
i fråga om skyddet för den personliga integriteten och 
oskulds presumtionen”. Advokatsamfundet ansåg också att 
förslaget byggde på ”idén att det fiskala intresset hos det 
allmänna generellt sett ska anses väga tyngre än rätts
säkerhetsintresset för enskilda”.

FORTSATT KRITIK MOT SLOPAD 
 ”UNGDOMSRABATT”
Advokatsamfundet avstyrkte i oktober ännu en gång i ett 
remissvar regeringens förslag om att sluta beakta myndiga 
unga lagöverträdares ålder vid straffmätningen när det gäl
ler allvarliga brott. I remissvaret vidhöll Advokatsamfundet 
sin principiella inställning att unga människor bör särbe
handlas i straffrättsligt hänseende. Särbehandlingen av 
unga myndiga lagöverträdare grundar sig på biologiska och 
psykologiska hänsynstaganden och på att unga människor 
har en outvecklad ansvarsförmåga och en större känslighet 
för straff och sanktioner. Dessa förutsättningar motiverar 
en större tolerans i bemötandet av unga lagöverträdare.

NEJ TILL LÄNGRE HÄKTNINGSTIDER
Advokatsamfundet avstyrkte i augusti justitieutskottets 
förslag om förlängning av tidsgränsen för häktning till nio 
månader. Tidsgränsen borde i stället, som regeringen före
slagit i en proposition (prop. 2019/20:129), vara sex måna
der, ansåg Advokatsamfundet.

RISK FÖR RÄTTSSÄKERHETEN 
MED  TIDIGA FÖRHÖR
Ett förslag från 2018, om att i stör
re utsträckning använda uppgifter 
från tidiga förhör i brottmålsrät
tegångar, fick under året nytt liv 
i debatten. I flera sammanhang 
kommenterade generalsekretera
re Mia Edwall Insulander förslaget 
och pekade på riskerna med det. 
Bland annat pekade hon i augusti 
i TV4 på rättssäkerhetsproble
men med att frångå omedelbar
hets och muntlighetsprinciperna i 
brottmålsprocessen. Tidskriften Advokaten belyste också 
diskussionen i ett fokus (i nr 9 2020).

ADVOKATSAMFUNDET OM 
CORONALAGSTIFTNING
Regeringen föreslog i ett utkast till lagrådsremiss i april att 
det i smittskyddslagen skulle införas bestämmelser som 
gav regeringen, inom grundlagens ramar, rätt att meddela 
vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder 
med anledning av det virus som orsakar covid19.

Advokatsamfundet fick inte utkastet på remiss, men valde 
att ändå avge ett yttrande med flera kritiska synpunkter på 
förslaget, bland annat på den rekordkorta remisstiden. 

I december fick Advokatsamfundet ta ställning till den 
föreslagna nya covid19lagen. Samfundet pekade i sitt 
 remissvar på vikten av att snabbt få lagstiftningen på 
plats, och förespråkade ett snabbare ikraftträdande än 
regeringen föreslagit.

» 

» 

Rättspolitik 2020

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

NUMMER 9 2020 ÅRGÅNG 86

”Folkmord är den yttersta konsekvensen av diskriminering.”  
 lars arrhenius, sveriges nye diskrimineringsombudsman

Tidiga förhör 
skapar konflikt 
i Rättssverige

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

Samfundet storsatsar 
på digitala kurser

Percy Bratt prisas för
framstående insatser

Gästkrönikör: 
Parul Sharma

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-9-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-9-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-9-2020-argang-86/
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ÅRET SOM GÅTT YRKESINTRESSEN

TIMKOSTNADSNORMEN HÖJDES 
MED 21 KRONOR
Timkostnadsnormen bestämdes för 2021 till 1 425 kr ex 
klusive moms för den som är godkänd för Fskatt och 
1 084 kr exklusive moms för den som inte är godkänd för 
Fskatt. Den nya normen innebar en höjning på 21 kronor 
för den som har Fskatt, eller knappt 1,5 procent.

ADVOKATSAMFUNDET SKREV TILL 
FÖRSÄKRINGSBOLAGEN OM 
FÖRSKOTTSHANTERING
Advokatsamfundet sände den 7 april en skrivelse till alla 
försäkringsbolag som är anslutna till Ombudskostnads
nämnden. I skrivelsen tog Advokatsamfundet upp frågan om 
försäkringsbolagens hantering av förskottsutbetalningar till 
rättsliga biträden med anledning av coronavirusets sprid
ning.

Bakgrunden var att många av landets domstolar som en 
följd av coronavirusets spridning ställde in eller flyttade 
rättegångar, vilket fick till följd att tvister mellan enskilda 
tog längre tid än vanligt. Detta fick negativa konsekvenser 
främst för mindre advokatbyråer som i huvudsak sysslar 
med rådgivning i tvister mellan privatpersoner och där 
förutsättningen för att kunna åta sig uppdraget vilar på den 
enskildes rätt till rättsskydd. Advokatsamfundet framhöll i 
skrivelsen behovet av att advokater skulle få möjlighet till 
förskottsbetalning för den tid de redan har lagt ner.

KVÄLLSBEREDSKAP FICK SKJUTAS UPP
Under 2020 trädde en efterlängtad reform i kraft, när en 
jourberedskap infördes vid domstolarna för att kunna för
ordna offentliga försvarare under kvällar och nätter. 
Reformen var ursprungligen tänkt att genomföras den 
1 april, men senarelades på grund av coronapandemin till 
den 1 september.

I och med den nya ordningen fick också brottmålsadvoka
ter möjlighet att, via Advokatsamfundets matrikel, sätta upp 
sig för uppdrag under kvällar och nätter.

VÄGLEDNING KRING ÖVERKLAGANDE NÄR 
KLIENTEN INTE GÅR ATT NÅ
I september meddelade Advokatsamfundet att styrelsen 
sett över frågan om hur en advokat ska agera när det gäller 
överklagande av en dom eller ett beslut som i någon del går 
klienten emot, när advokaten inte får kontakt med klienten. 
Den nya vägledningen presenterades i form av en uppda
terad promemoria om advokatens uppdrag för svaga eller 
utsatta klienter.

Avsnitt 2.8 i promemorian handlar om försvarare. Sty
relsen konstaterar där att en advokat har en långtgående 
skyldighet att förvissa sig om huruvida klienten vill över
klaga eller inte, enligt praxis från Advokatsamfundets disci
plinnämnd. Om klienten inte går att nå ska advokaten ändå 
överväga att överklaga för att undvika rättsförlust. Samti
digt måste advokaten också beakta om ett överklagande ris
kerar att försätta klienten i ett sämre läge än tidigare – till 
exempel genom att åklagaren anslutningsöverklagar, och 
klienten därmed kan bli dömd till ett strängare straff.

Avsnitt 5.2.6 i promemorian handlar om asylärenden. När 
det gäller uppdrag för en klient som söker asyl bör advo
katens utgångspunkt alltid vara att klienten vill överklaga 
beslut som har gått klienten emot. 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR NY FÖRSÄKRINGS-
GIVARE FÖR ADVOKATSAMFUNDETS 
GRUPPFÖRSÄKRINGAR
Under våren 2020 upphandlade Advokatsamfundet med 
hjälp av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson 
(WTW) Advokatsamfundets grund, tilläggs och kontors
försäkringar. Resultatet blev att Länsförsäkringar Sak är ny 
försäkringsgivare för dessa program per 1 januari 2021. Re
sultatet av upphandlingen var enligt såväl WTW som Advo
katsamfundets försäkringsgrupp mycket gott: bättre villkor i 
försäkringarna till oförändrade eller sänkta premier. 

ADVOKATSAMFUNDET I DIALOG OM 
INFORMATIONSTJÄNSTEN JUNO
Den juridiska informationstjänsten Juno, ägd av Norstedts 
Juridik, lanserades 2019. Redan under lanseringsåret fick 
Advokatsamfundet signaler från ledamöter om de olika 
problemen med Juno, och inledde en dialog med Norstedts 
Juridik om problemen som fortsatte under 2020.

Advokatsamfundets kritik riktade in sig mot prissättningen 
och den dåliga tillgängligheten hos kundtjänsten. Efter kon
takter mellan samfundet och Norstedts Juridik beslutade 
Norstedts om flera åtgärder för att förbättra tjänsten. 

NY GRAFISK PROFIL LANSERADES
I december lanserades nya versioner av Advokatsamfundets 
logotyp, den blåa paragrafen. Samtidigt kom även en grafisk 
profil, med goda råd och anvisningar om hur logotypen och 
andra kännetecken för Advokatsamfundet kan användas i 
marknadsföringen. 

Att använda sig av Advokatsamfundets kännetecken för 
ledamot/ledamöter är ett bra och tydligt sätt att lyfta fram 
att man är just en advokat eller advokatbyrå och vad detta 
innebär för befintliga och presumtiva klienter.

Yrkesintressen 2020
» 
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ADVOKATSAMFUNDETS PRIS

Percy Bratt fick priset för 
framstående insatser inom advokatyrket

dvokat Percy Bratt tilldelades Advokat-
samfundets pris för framstående in-
satser inom advokatyrket 2020.

Percy Bratt har genom hela sin 
advokatkarriär drivit rättighets-

frågorna och är en av de advoka-
ter som medverkat till att göra 
mänskliga rättigheter till en ju-

ridisk realitet. I en intervju 
i tidskriften Advokaten 
tryckte han särskilt på 

just advokaternas ansvar och betydelse för rättsstaten.
– Advokattiteln är nära förbunden med rättsstaten. 

En fri och obunden advokatkår är grundläggande för 
att fri- och rättigheterna och de konstitutionella prin-
ciperna ska bli verklighet. Den som har en sådan titel 
måste kunna företräda dessa principer och värden, 
ha kunskap om dem och engagemang för dem, fast-
slog Percy Bratt.

Enligt priskommitténs motivering fick Percy Bratt 
priset ”för sina framstående insatser inom advokat-
yrket genom att kombinera yrkesskicklighet som ad-
vokat med ett stort engagemang för och kunskap om 
tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt konstitutionell 
rätt. Årets advokat personifierar vikten och värdet av 
den demokratiska rättsstaten, vars innehåll och grund-
läggande rättighetsprinciper idag är mer angelägna än 

någonsin. Genom sitt stora engagemang för Advokat-
samfundet i remissfrågor och utbildning har prista-
garen också bidragit till att upprätthålla en etisk och 
yrkesskicklig advokatkår”.

A dvokatsamfundets pris instiftades i samband 
med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 
och utdelades år 2020 för nionde gången. Nytt 

för året var att pristagaren fick peka ut ett pro bo-
no-projekt som får 100 000 kr. Percy Bratts prispeng-
ar skänktes till Rättsstatsprojektet, som syftar till att 
hjälpa skolor och lärare att levandegöra rättsstatens 
principer och, genom konkreta fall, skapa engagemang 
för rättsstaten.

Priset för framstående insatser inom advokatyrket 
delas i vanliga fall ut vid öppnandet av Advokatdagar-
na. Eftersom Advokatdagarna ställdes in på grund av 
coronapandemin fick Percy Bratt i stället ta emot sitt 
pris vid en mindre ceremoni på Advokatsamfundet. 

I samband med prisceremonin samtalade advokat-
samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insu-
lander med pristagaren och ordföranden i Högsta 

förvaltningsdomstolen, Helena Jäderblom, om mänsk-
liga rättigheter och om förekomsten av klaner som le-
ver utanför rättsstaten. Samtalet filmades, och kan ses 
på Advokatsamfundets webbplats. ¶

I samband 
med prisut
delningen 
hölls ett 
filmat sam
tal mellan 
pristagaren 
Percy Bratt, 
ordföranden 
i Högsta för
valtnings
domstolen 
Helena 
Jäderblom 
och Mia 
Edwall 
Insulander. 
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Tom Knutson
Chefredaktör 

och informations
ansvarig

tt påstå att det första året i 2020-talet 
för många blev dystert är en under-
drift. För att uttrycka det milt. Inte 
heller att det blev som nog någon 
hade kunnat föreställa sig. Redak-
tionen följde Folkhälsomyndig-
hetens rekommendation och 
redaktörerna arbetar hemi-

från sedan mitten av mars 
2020. Liksom många ad-
vokater har redaktionen 

erfarit att arbetet flyter på förvånansvärt bra tack vare 
olika digitala verktyg, bland annat för de dagliga re-
daktionsmötena via Teams.

Med det nya decenniet införde vi i tidskriften 
Advokaten vissa nyheter. Det tidigare redak-
tionsrådet, som lades ner för flera år sedan, 

startade på nytt. Redaktionsrådets nya medlemmar, 
förutom redaktionen och Mia Edwall Insu-
lander, är advokaterna Sandra Danowsky 
Prytz, Hanna Larsson och Carl Svernlöv. I 
december hade rådet sitt första möte. Digi-
talt så klart. Trots det blev det ett möte fyllt 
av kreativa tankar, spännande uppslag och 
kloka tankar. 

I tidskriften Advokaten infördes även två 
nya vinjetter. Den ena är Advokat i Sverige, 
där är det tänkt att advokater runt om i Sve-
rige porträtteras och berättar om sin vardag. 
Den andra är Ny advokat, där en nybliven 
advokat får berätta kort om sig och sin syn 
på advokatuppdraget. 

Under året genomfördes även en stor enkätun-
dersökning bland advokater och biträdande ju-
rister. Undersökningen som redovisades i Ad-

vokaten nr 4 visade att Advokatsamfundet är på rätt 
väg. Men det finns mer och nya saker att göra. Den 
allmänna uppfattningen bland de svarande var att de 
vill att Advokatsamfundet med sin unika roll ska vara 
en stark och enande kraft för sina ledamöter. Samfun-
det ska ha en tydlig och samtidigt neutral och opo-
litisk röst i medier och i den rättspolitiska debatten.

Ylva Gnosse vid analysföretaget Regi, som ansvarat 
för enkätundersökningen, konstaterade att Advokat-
samfundet har en dubbel roll. Först och främst ska 
samfundet verka för advokatkåren. Samtidigt vill ad-
vokaterna att Advokatsamfundet vidtar disciplinära 
åtgärder mot dem som inte sköter sig. Advokatetikens 
centrala betydelse för advokatkåren kom fram tydligt 
i undersökningen. Det är den gemensamma advoka-
tetiken som skapar sammanhållningen. 

En del av undersökningen handla-
de om Advokatsamfundets informa-
tionsarbete. En av två centrala frågor 

var: Tycker du att den information du får  
(tidning, nyhetsbrev, hemsida, event och ut-
bildningar) är relevant för dig? 82 procent  
av de tillfrågade svarade ja. På frågan: An-
ser du att du får tillräcklig information från 
 Advokatsamfundet? svarade 91 procent ja. 
Undersökningsföretagets Ylva Gnosse be-
skrev det som ”fantastiska siffror.” De visar, 
enligt henne, att samfundet lyckas mycket 
väl med sitt arbete att förse ledamöterna 

Tidskriften Advokaten 
viktigaste kanalen för 
fördjupad information

» 
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med tillräcklig och relevant information. På frågan 
om vilken av samfundets informationskanaler man 
brukar följa för att få information om samfundet kom-
mer cirkulären, med information om nya ledamöter 
och yrkesrelaterade frågor, i topp med 66 procent. 
Därefter följer tidskriften Advokaten, tryckt version, 
med 57 procent. En hög siffra för en organisations-
tidning, kommenterade Gnosse. Även i den förra un-
dersökningen fick tidskriften höga värden, Advokaten 
nr 1 2018. Tidskriften Advokaten i tryckt form brukas 
alltså av 57 procent för att få information om Advo-
katsamfundet. Bland dem som är 55+ år är siffran ännu 
högre, 67 procent. Allmänpraktiserande jurister och 

de med inriktning familjerätt har också högre vär-
den än snittet.

Advokaten i tryckt form är alltså fortsatt den vik-
tigaste kanalen för fördjupad information för Advo-
katsamfundet. 

Även Advokatsamfundets hemsida uppskattas av 
merparten tillfrågade. Ledamöterna tyckte ge-
nerellt sett att den innehåller mycket och rele-

vant information samt att det är enkelt att navigera. 
I undersökningen framkom skillnader mellan yngre 
och äldre ledamöter i användningen av samfundets 
informationskanaler. ¶

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

l Pressmeddelanden
l Advokatsamfundets verksamhetsberättelse
l Bokproduktioner
l Filmproduktioner
l Riktade tematidningar och bilagor
l Broschyrer och informationsblad

Förberedelser för filminspelning i januari 2021. Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, i Helsingborg, ska strax intervjuas på distans av 
Advokatens chefredaktör Tom Knutson, som befinner sig på Advokatsamfundets kansli.
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ÅRETS PRAKTISK JURIDIK-SKRIBENTER
1. Per Furumo, konsult i muntlig framställning
2. Sara Landström, docent i psykologi
3. Advokat Peter Nordquist
4. Advokat Robert Oldenstam
5. Advokat Peter Savin och Malin Kulander

6. Caroline Nordklint, jur. dr i finansrätt
7. Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt
8. Ulf Bergquist, advokat
8. Alice Kuzmina, biträdande jurist
9. Ylva Kassander, affärspedagog/ businesscoach

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER:
1.  Helena Jäderblom, justitieråd och ordförande i Högsta 

förvaltningsdomstolen
2.  Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt, 

 Sveriges dispaschör
3.  John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders
4.  Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt
5.  Richard Sannerholm, forskare och avdelningschef, 

 International Legal Assistance Consortium

6.  David Baas, journalist på Expressen och årets mottagare 
av Advokatsamfundets journalistpris

7.  Mikael Mellqvist, f.d. lagman, Gotlands tingsrätt
8.  Natali Engstam Phalén, generalsekreterare, Institutet 

Mot Mutor
9.  Parul Sharma, vd för The Academy for Human Rights 

in Business och styrelseordförande för Amnesty 
International Sverige

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 1 2020 ÅRGÅNG 86

”London som affärscentrum har visat stor motståndskraft sedan omröstningen.”  
månadens advokat lisa göransson, svensk advokat och engelsk solicitor, om brexit

Spaning 
mot den tid 

som gryr

FOKUS: ADVOKATERNA PÅ 2020-TALET

Anmälningarna 
blir allt färre

Styrelsearvoden beskattas
som inkomst av tjänst

Gästkrönikör: Helena 
Jäderblom, ordförande i HFD

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 2 2020 ÅRGÅNG 86

”Konsekvenserna i Kevinutredningen är förödande.” 
 sara landström, docent i psykologi, praktisk juridik om kevinfallet 

Brottsmålsadvokater
behövs för ny kvällsjour

Ny vägledning för
migrationsärenden

Gästkrönikör: Magnus Widebeck, 
lagman vid Nyköpings tingsrätt

Starkt uppåt för idrottsjuridiken
FOKUS: IDROTTENS ADVOKATER

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2020 ÅRGÅNG 86

”Det absolut bästa med att vara advokat är att vara i rättssalen. Det är där 
det händer.”  petter hetta, advokat och ledamot av samfundets huvudstyrelse

Urholkad rättshjälp 
skapar obalans 

i processen

FOKUS: ACCESS TO JUSTICE

Råd till advokater
i coronatider

Advokater med
livet som insats

Gästkrönikör: John Stauffer, 
chefsjurist, Civil Rights Defenders

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2020 ÅRGÅNG 86

”Advokatetikens centrala betydelse för advokatkåren kommer fram tydligt 
i undersökningen.”  ylva gnosse, analysföretaget regi

Den nya 
vardagen 

i coronans 
tidevarv

FOKUS: CORONAKRISEN

Vidareutbildningskrav
tas tillfälligt bort i år

Så tycker advokaterna
om Advokatsamfundet

Gästkrönikör: Ove Bring, 
professor emeritus

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 5 2020 ÅRGÅNG 86

”Det viktiga att låta paralegaln göra det som den kan, att man förstår vad en 
paralegal är utbildad för.”  advokat anna öster

David Baas – mottagare
av årets journalistpris

Migrationsverket skärper
kompetenskraven

Gästkrönikör: Richard 
Sannerholm, ILAC

Så ökar vi
förtroendet för
advokatkåren

FOKUS: FÖRTROENDE I FARA?

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2020 ÅRGÅNG 86

”För att värna rättssäkerheten kan de bevisrättsliga frågorna behöva 
hanteras annorlunda i skatteprocessen.”   caroline nordklint, jur. dr

Ny arbetsrätt 
tar form

FOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING

Bättre uppföljning
behövs vid upphandling

I spåren av pandemin – färre
ärenden och sämre rättssäkerhet

Gästkrönikör: 
David Baas

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2020 ÅRGÅNG 86

”Det är inte svårt att starta en podd. Kom på en idé, skaffa utrustning, pake-
tera på ett snyggt och bra sätt. Sedan är det bara att köra.”  carl fhager, advokat

Prisad 
konflikt-
lösning 

med förhinder

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR

Nya råd om uppdrag för 
svaga eller utsatta klienter

Advokatprotest mot
Migrationsverket

Gästkrönikör: Mikael Mellqvist, 
f.d. lagman, Gotlands tingsrätt

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2020 ÅRGÅNG 86

”Det finns en enorm potential. Men det kan leda till bakslag, och det finns 
fällor.”   arbetspsykolog jens näsström om distansarbete, på årets rakelkonferens

Eviga stiftelser 
i otakt med 

tiden?

FOKUS: STIFTELSERÄTT

Advokatprotester
mot juridiktjänst

Advokat Hina Jilani 
årets SHRA-pristagare

Gästkrönikör: Natali Engstam 
Phalén, generalsekreterare, IMM

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2020 ÅRGÅNG 86

”Folkmord är den yttersta konsekvensen av diskriminering.” 
  lars arrhenius, sveriges nye diskrimineringsombudsman

Tidiga förhör 
skapar konflikt 
i Rättssverige

FOKUS: STRAFFPROCESSEN

Samfundet storsatsar 
på digitala kurser

Percy Bratt prisas för
framstående insatser

Gästkrönikör: 
Parul Sharma

TIDSKRIFTEN OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN» 

Intervju med Mia 
Edwall Insulander.

Intervju med 
Christer Danielsson.

Presentation av 
kansliet.

Samtal med Percy 
Bratt.

Intervju med 
Börje Samuelsson.

Samtal med David 
Baas.

FILMPRODUKTIONER WEBBPLATSER

» 

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-1-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-2-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-3-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-4-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-5-2020/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-6-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-7-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-8-2020-argang-86/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2020/nr-9-2020-argang-86/
https://www.youtube.com/channel/UCL72QK3fX1dlkngKI1ezpJw/videos
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/advokatsamfundets-verksamhetsberattelse-2019-tryck-vb1.pdf
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» 

» 

TOTALT 2020 FÖR ADVOKATSAMFUNDETS 
WEBBPLATSER
1 343 725 besök under året

2019: 1 218 694 besök
3 710 255 sidvisningar

2019: 3 624 846 sidvisningar
839 497 unika besökare

2019: 730 283 unika besökare

ADVOKATSAMFUNDETS SVENSKA 
WEBBPLATS
610 871 besök under året

2019: 610 032 besök
1 669 besök/dag

2019: 1 671 besök/dag
2 519 576 sidvisningar under året

2019: 2 531 025  sidvisningar
6 884 sidvisningar/dag

2019: 6 934 sidvisningar/dag
281 854 unika besökare

2019: 280 208 unika besökare
Flest besök
60 139 besök under mars 2020
5 585 besök den 10 mars 2020

ADVOKATSAMFUNDETS ENGELSKA 
WEBBPLATS
319 285 besök under året

2019: 247 872  besök
872 besök/dag

2019: 679 besök/dag
567 064 sidvisningar under året

2019: 501 456 sidvisningar
1 549 sidvisningar/dag

2019: 1 374 sidvisningar/dag
236 995 unika besökare

2019: 179 605 unika besökare
Flest besök
31 682 besök under september 2020
1 724 besök den 9 juni 2020

ADVOKATAKADEMIEN
43 149 besök under året

2019: 57 044 besök
118 besök/dag

2019: 156 besök/dag
142 378 sidvisningar

2019: 185 592 sidvisningar
389 sidvisningar/dag

2019: 508 sidvisningar/dag
22 111 unika besökare

2019: 27 198 unika besökare
Flest besök
5 893 besök under september 2020
1 114 besök den 23 september 2020

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
292 821 besök under året

2019: 222 166 besök
800 besök/dag

2019: 609 besök/dag
355 143 sidvisningar under året

2019: 271 740 sidvisningar
970 sidvisningar/dag

2019: 744 sidvisningar/dag
232 974 unika besökare

2019: 174 082 unika besökare
Flest besök
33 486 besök under september 2020
2 588 besök den 9 december 2020

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS 
WEBBPLATS PÅ SVENSKA
798 besök under året

2019: 1 114 besök
2 besök/dag

2019: 3 besök/dag
1 430 sidvisningar under året

2019: 2 440 sidvisningar
4 sidvisningar/dag

2019: 7 sidvisningar/dag
661 unika besökare

2019: 913 unika besökare
Flest besök
196 besök under oktober 2020
56 besök den 7 oktober 2020

Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 10 procent under 2020.
Antalet besökare ökade med 15 procent.

Statistik webb,
nyhetsbrev med mera 2020
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» STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARDS 
WEBBPLATS PÅ ENGELSKA
445 besök under året

2019: 663 besök
1 besök/dag

2019: 2 besök/dag
944 sidvisningar under året

2019: 1 608 sidvisningar
3 sidvisningar/dag

2019: 4 sidvisningar/dag
367 unika besökare

2019: 520 unika besökare
Flest besök
98 besök under oktober 2020
25 besök den 7 oktober 2020

JURIDISKA BIBLIOTEKET
12 720 besök under året

2019: 10 446 besök
35 besök/dag

2019: 29 besök/dag
20 884 sidvisningar under året

2019: 17 929 sidvisningar
57 sidvisningar/dag

2019: 49 sidvisningar/dag
9 981 unika besökare

2019: 8 206 unika besökare
Flest besök
1 485 besök under januari 2020
82 besök den 23 januari 2020

HILDA
19 150 besök under året

2019: 24 553 besök
52 besök/dag

2019: 67 besök/dag
31 897 sidvisningar under året

2019: 42 374 sidvisningar
87 sidvisningar/dag

2019: 116 sidvisningar/dag
16 446 unika besökare

2019: 21 204 unika besökare
Flest besök
2 134 besök under oktober 2020
401 besök den 1 oktober 2020

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
6 691 besök

2019: 6 352 besök
18 besök/dag

2019: 17 besök/dag
17 676 sidvisningar

2019: 16 994 sidvisningar
48 sidvisningar/dag

2019: 47 sidvisningar/dag
4 599 unika besökare

2019: 4 287 unika besökare
Flest besök
638 besök under oktober 2020
53 besök den 30 januari 2020

ADVOKATJOUREN
37 795 besök

2019: 38 452 besök
103 besök/dag

2019: 105 besök/dag
53 263 sidvisningar

2019: 53 688 sidvisningar
146 sidvisningar/dag

2019: 147 sidvisningar/dag
33 509 unika besökare

2019: 34 060 unika besökare
Flest besök
3 774 besök under oktober 2020
205 besök den 7 december 2020

MIA EDWALL INSULANDERS BLOGG
Sedan start den 2 september 2019: 14 088 visningar
Från start den 2 september till den 31 december 2019: 
8 128 visningar
År 2020: 5 960 visningar
Den 2 september – 31 december 2019: 67 visningar/dag i 
medeltal
År 2020: 16 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS NYHETSBREV
Öppnade brev
Januari 2020: 3 856 av 8 619 sända (45 %)
10 mars 2020: 4 149 av 8 732 sända (48 %)
30 mars 2020: 4 774 av 8 727 sända (55 %)
Maj 2020: 4 344 av 8 731 sända (50 %)
Augusti 2020: 5 188 av 8 735 sända (60 %)
Oktober 2020: 4 214 av 8 821 sända (48 %)
November 2020: 5 000 av 8 821 sända (57 %)
December 2020: 3 359 av 8 804 sända (38 %)
(Procentsiffran anger andel öppnade brev av icke-studsade 
brev. Brev som läses direkt i läsfönster i e-postprogram, 
mobiltelefon etc. utan att öppnas räknas inte. Den verkliga 
andelen lästa brev är alltså högre än angivet.)
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Bitte Wölkert
Juridiska 

bibliotekets 
bibliotekarie

tiftelsen Juridiska biblioteket, grun-
dat 1935, är ett specialbibliotek vars 
samlingar omfattar cirka 55 000 vo-
lymer svensk och utländsk littera-

tur, tidskrifter, rättsfallssamling-
ar, offentligt tryck och tillgång 
till svenska och nordiska rätts-
databaser. Tyngdpunkten ligger 
på svensk och nordisk juridik. 
Biblioteket som ligger i Advo-

katsamfundets lokaler, håller öppet 
för alla med juristexamen och för juridikstudenter. 
Verksamheten har under året påverkats av de åtgär-
der som var tvungna att vidtas till följd av coronapan-
demin. Under hösten begränsades antalet besökare 
och från och med november har biblioteket varit helt 
stängt för besökare. Man har dock fortsatt kunnat be-
ställa material och låna litteratur. 

INKÖP, KATALOG OCH WEBB
I stort sett all ny svensk juridik köps in, ett 
urval från övriga Norden och enstaka stan-
dardverk från andra länder. Cirka 325 titlar 
förvärvades under året. 

Stora delar av den äldre boksamlingen är 

inte digitalt katalogiserad utan enbart sökbar i en gam-
mal kortkatalog eller direkt i bokhyllorna. Under sen-
hösten har retrospektiv katalogisering av äldre svensk 
juridik påbörjats så att även detta material blir sökbart 
digitalt. På bibliotekets webbplats – advokatsamfun-
det.se/Juridiska-biblioteket/ – finns bland annat ka-
talogen som ligger fritt tillgänglig på nätet och som 
under året hade 76 568 besök (5 615 unika besök), en 
kraftig ökning jämfört med tidigare år.  

BESÖK OCH LÅN
Drygt 550 personer besökte biblioteket och 1  105 tit-
lar lånades ut. Juridikstudenter står, liksom tidigare 
år, för de flesta besöken.  

STIFTELSENS STYRELSE
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse vars fem ledamö-
ter utses av Sveriges advokatsamfund, Juristförening-
en i Stockholm, Föreningen för utgivande av Svensk 
Juristtidning och Emil Heijnes stiftelse för rättsve-

tenskaplig forskning. Styrelsen hade under 
året följande sammansättning: Svante O. Jo-
hansson, ordförande, Mia Edwall Insulander, 
Christina Malm, Hedvig Trost och Mårten 
Schultz. ¶

Stiftelsen 
Juridiska biblioteket

https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
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Sara Kihlberg
Ekonomichef

ÅRETS RESULTAT
Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveri-
ges Advokaters Service AB redovisar ett positivt re-
sultat för 2020 om 1,3 Mkr (−1,1 Mkr). Spridningen av 
coronaviruset har påverkat koncernens omsättning 
och verksamhet.

RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelsens intäkter för verksamhetsåret uppgick till 
111,6 Mkr, en minskning med 17,4 Mkr jämfört med 2019.

Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinansie-
rat. Utvecklingen av antal beviljade inträden har varit 
fortsatt god och under 2020 beviljades 401 advokater 
inträde i samfundet. Antalet advokater var därmed 
6 257 per den 31 december 2020. Antalet biträdande 
jurister ökade med 31 till 2 592 per den 31 december 
2020, vilket innebär en påtagligt lägre tillväxt än 2019.

Advokatsamfundets fullmäktige beslutar årligen om 
avgifternas storlek och för 2020 beslutades årsavgif-
ten samt serviceersättningen vara oförändrad 5 700 
respektive 6 300 kronor. Huvuddelen av serviceer-
sättningen, 5 750 kronor, utgör premien i den obliga-
toriska ansvars- och förmögenhetsbrottsförsäkringen.

Årsavgifter och serviceersättningar utgjorde 77 pro-
cent av de totala intäkterna (65 %).

Fjolårets siffror anges inom parentes.

ÖVRIGA INTÄKTER
2020 har präglats av pandemin och anpass-
ningar till myndigheternas åtgärder. I april 
beslöt Advokatsamfundets styrelse att ta 
bort utbildningskravet för advokater 2020. 
Större kurser och sammankomster var inte 
genomförbara. Kursverksamheten har under 
2020 skiftat en stor del av sin verksamhet till 
att bli digital, men omsättningen har kraftigt 
påverkats av pandemin, och kursintäkterna 
för 2020 uppgick till 19,8 Mkr, en minskning 

med 18,1 Mkr jämfört med 2019. Kursverksamheten 
gjorde ett resultat på −260 tkr för 2020 (5 Mkr).

Annonserna i tidskriften Advokaten har mins-
kat mot 2019 och totalt omsatte tidningen 1,8 Mkr 
(2,2 Mkr). Tidskriften mottog även 2020 ett mycket ge-
neröst bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Min-
nesfond om 1,8 Mkr (1,8 Mkr).

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick till 110,9 Mkr, en minsk-
ning med 20 Mkr eller 15 procent. Minskningen för-
klaras främst av inställda kurser och sammankomster 
till följd av pandemin.

FÖRSÄKRINGAR
Försäkringsbolaget Zurich är försäkringsgi-
vare för den obligatoriska försäkringen un-
der ett treårsavtal för perioden 2018–2020. 
Premien är 5 750 kronor per jurist och år, 
med samma premie för alla tre åren. Försäk-
ringen omfattar anspråk upp till 3 Mkr per 
skada, jurist och år. Zurich är för 2018–2020 
även försäkringsgivare i den frivilliga till-
läggsförsäkringen som Advokatsamfundet 
erbjuder. Försäkringen omfattar skydd på 
valfri nivå inom intervallet 3–50 Mkr. ¶

Ekonomin 2020
i sammanfattning

» 

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2020, m.h.t. KPI-förändring 

Avgifter exkl.
försäkringar

− 21 %

Obligatoriska
försäkringar

21 %

Avgifter
− 5 %
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FÖRDELNING KOSTNADER 2020
l Personalkostnader 29 %
l Kontorskostnader 5 %
l Rese och sammanträdeskostnader 0 %
l Kurskostnader 18 %
l Tidskriften 3 %
l Obligatoriska försäkringar 37 %
l Fastigheten 1 %
l Avskrivningar 2 %
l Övriga kostnader 4 %

FÖRDELNING INTÄKTER 2020
l Årsavgifter 30 %
l Serviceersättningar 48 %
l Kursintäkter 18 %
l Tidskriften 2 %
l Övriga intäkter 3 %

» 

» 
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RESULTATRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   1/1–31/12 2020   1/1–31/12 2019   1/1–31/12 2020   1/1–31/12 2019
            

Intäkter   111 623 129 032 51 769 50 104
            

Externa kostnader −76 959 −94 868 −13 559 −15 520
Personalkostnader   −32 136   −34 120   −32 136   −34 120
Avskrivningar     −1 860   −1 935   −1 482   −1 582
Summa rörelsens kostnader −110 955 −130 923 −47 177 −51 222
            

Rörelseresultat   668 −1 891 4 592 −1 118
            

Finansiella poster −124 −120 15 14
Skatt   710 157   —   —
            

Årets resultat   1 254 −1 854 4 607 −1 104
            

            
BALANSRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   31/12 2020   31/12 2019   31/12 2020   31/12 2019
            

Tillgångar            
Anläggningstillgångar 16 094 17 460 14 938 16 089
Omsättningstillgångar   53 278 56 666 22 494 16 149
Summa tillgångar   69 372 74 126 37 432 32 238
            

Eget kapital och skulder            
Eget kapital            
  Annat eget kapital 59 607 61 461 25 729 26 833
  Årets resultat   1 254 −1 854 4 607 −1 104
Summa eget kapital   60 861 59 607 30 336 25 729
            

Avsättningar   560 1 339 489 499
Kortfristiga skulder   7 951 13 180 6 607 6 010
Summa eget kapital och skulder   69 372 74 126 37 432 32 238
            

Ställda säkerheter   inga   inga   inga   inga
Ansvarsförbindelser   inga   inga   inga   inga

Förenklad årsredovisning
för Sveriges advokatsamfund 2020

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att
  årets resultat   4 607
  jämte balanserade medel   25 729
  summa   30 336
balanseras i ny räkning.   

Fullständig årsredovisning kommer att distribueras till samtliga advokater och biträdande jurister senast den 
15 mars 2021. Länk till fullständiga årsredovisningar för Sveriges advokatsamfund och SASAB. (Alla belopp i tkr)

» 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular_5_2021_arsredovisningar_2020.pdf
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r-2020/2362    Promemorian Omställningsstöd till företag för 
perioden augusti–december 2020

r-2020/2361     Promemorian Covid19lag

r-2020/1941     Promemorian Genomförande av ändring
ar i Solvens IIdirektivet med anledning av 
ESAöversynen

r-2020/2326     Promemorian Ytterligare anpassningar av 
 regelverket om tillfälliga anstånd

r-2020/2186   Promemorian Utvidgade regler om lättnad i 
beskattningen av personaloptioner i vissa fall

r-2020/2006   Promemorian Ändringar i smugglingslagen – 
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa 
mot brott

r-2020/1790   Betänkandet Innovation genom information 
(SOU 2020:55)

r-2020/1788   Betänkandet Att kriminalisera överträdelser av 
EUförordningar (SOU 2020:13)

r-2020/1637   Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättig
hetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

r-2020/2275   Promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa 
fall

r-2020/1956   Betänkandet En långsiktigt hållbar migrations
politik (SOU 2020:54)

r-2020/1545   Betänkandet Enhetlig och effektiv marknads
kontroll (SOU 2020:49)

r-2020/1730   Bedömning av medicinsk invaliditet avseende 
nedsatt sexualfunktion

r-2020/1510   Betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för 
tryck och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

r-2020/1330   Promemorian Ökad rättssäkerhet och snabb
are verkställighet i internationella familjemål 
(Ds 2020:18)

r-2020/1972   Promemorian Ökad säkerhet för vissa identi
tets och uppehållshandlingar – anpassning av 
svensk rätt till en ny EUförordning (Ds 2020:22)

r-2020/2041   Promemorian Undantag från sekretess för 
 vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

r-2020/1128   Betänkandet En ny mervärdesskattelag 
(SOU 2020:31)

r-2020/2083   Promemorian Information till misstänkta om 
kostnader för offentlig försvarare

r-2020/1213   Promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för 
barn i skyddat boende – förslag till bestämmel
ser rörande bl.a. omedelbar placering, sekre
tess och skolgång

r-2020/2042   Förslaget till Polismyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om information i försöksverk
samhet med snabbare handläggning av brott 
PMFS 2019:10 (FAP6191)

r-2020/1587   Betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid 
köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51)

r-2020/1721   Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut 

r-2020/1224   Betänkandet Översyn av insatser enligt LSS 
och assistansersättningen (SOU 2018:88)

r-2020/1272   Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt 
för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

r-2020/1332   Promemorian Genomförandet av MKBdirekti
vet i plan och bygglagen (Ds 2020:19)

r-2020/2008   Kompletterande promemoria till promemorian 
Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifi
kationer (dnr UD2020/04338/HI)

Advokatsamfundet anser
Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden.

Här är en förteckning över de 116 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2020.
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

» 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Remissvar1/
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» 

r-2020/1121   Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny 
myndighet för att förebygga, förhindra och upp
täcka felaktiga utbetalningar från välfärdssys
temen (SOU 2020:35)

r-2020/1921   Förslag om ändring av Domstolsverkets före
skrifter om tidsspillan

r-2020/1681   Polismyndighetens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om elchockvapen

r-2020/1217   Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare 
(SOU 2020:38)

r-2020/1881   Promemorian Omsättningsstöd till enskilda 
 näringsidkare

r-2020/1102   Promemorian Registrering av kontantkort, 
m.m. (Ds 2020:12)

r-2020/1589   Betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all 
kollektivtrafik (SOU 2020:25)

r-2020/1917   Promemorian Förlängning av de tillfälliga åt
gärderna för att underlätta genomförandet av 
bolags och föreningsstämmor

r-2020/1053   Promemorian Genomförande av arbetsvillkors
direktivet (Ds 2020:14)

r-2020/1216   Utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och sä
kerhet i frivården

r-2020/1127   Promemorian Stärkt skydd för vissa geografis
ka beteckningar och ändringar i den känneteck
ensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

r-2020/1096   Betänkandet En moderniserad arbetsrätt 
(SOU 2020:30)

r-2020/1412   Kommissionens förslag till direktiv om ändring 
av direktiv 2011/16/EU om administrativt sam
arbete i fråga om beskattning

r-2020/1572   Promemorian Omställningsstöd till företag för 
perioden maj–juli 2020

r-2020/0996   Promemorian Direktåtkomst för Migrations
verket hos andra myndigheter

r-2020/1218   Domstolsverkets hemställan om ändringar i 
notarieförordningen (1990:469)

r-2020/1143   Promemorian Förslag till ny föreskrift om 
rättshjälp

r-2020/1115   Promemorian Förlängning av föreslagna tids
gränser för häktning

r-2020/1074   Promemorian Förslag till ändringar i föreskrif
terna om värdepappersfonder och om förvalta
re av alternativa investeringsfonder

r-2020/0909   Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning 
(Ds 2020:10)

r-2020/1095   Promemorian Förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd för vissa försäkringsföreningar 
som har undantag

r-2020/1140   Promemorian Anpassade tillståndskrav för 
tjänstepensionskassor

r-2020/0734   Betänkandet Ett effektivare regelverk för ut
länningsärenden med säkerhetsaspekter 
(SOU 2020:16)

r-2020/0726   Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för 
värdepappersbolag (SOU 2020:12)

r-2020/0959   Promemorian Skattereduktion för installation 
av grön teknik

r-2020/0861   Föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlingsID

r-2020/0859   Föreskrift (UHMFS 2020:1) om insamling av 
uppgifter för statistikändamål

r-2020/0865   Promemorian En översyn av regleringen för 
tjänstepensionsföretag

r-2020/0875   Promemorian Kompletterande förslag inför ett 
tillträde till Budapestkonventionen

r-2020/0641   Betänkandet Brott mot djur – Skärpta straff 
och ett mer effektivt sanktionssystem 
(SOU 2020:7)

r-2020/0660   Betänkandet Hållbar terrängkörning  
(SOU 2019:67)

r-2020/0816   Promemorian Omvänd skattskyldighet vid om
sättning av vissa varor och tjänster

r-2020/0514   Promemorian Utökade kontroll och stödmöjlig
heter avseende skyddstillsynsdömda

» 
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r-2020/0523   Energimarknadsinspektionens rapport med 
förslag för genomförande av EUlagstiftning på 
elmarknadsområdet samt för genomförande av 
vissa delar av det omarbetade förnybartdirekti
vet

r-2020/0944   Promemorian Omställningsstöd till företag som 
fått minskad omsättning på grund av corona
viruset

r-2020/0640   Promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande 
av yrkeskvalifikationer

r-2020/0639   Promemorian Proportionalitetsprövning av 
krav på yrkeskvalifikationer

r-2020/0519   Promemorian Ändrad tillsyn i fråga om data
rapporteringstjänster och referensvärden samt 
ändrade krav på insiderförteckningar

r-2020/0681   Promemorian Justerande bestämmelser av
seende avdrag för koncernbidragsspärrade 
underskott och avdrag för negativt räntenetto

r-2020/0904   Promemorian Förordningsändringar för att 
motverka fusk med stöd vid korttidsarbete

r-2020/0453   Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

r-2020/0642   Betänkandet Kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om utländska direktinveste
ringar (SOU 2020:11)

r-2020/0672   Promemorian Förslag till nya gruppregler och 
distributionsregler för tjänstepensionsföretag

r-2020/0668   Komplettering av promemorian Straffrättsliga 
åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra 
brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbe
handling 

r-2020/0312   Promemorian Konkurrensverkets befogenheter 
(Ds 2020:3)

r-2020/0355   Betänkandet Skärpta regler om utländska 
månggiften (SOU 2020:2)

r-2020/0313   Promemorian Ett nytt brott om olovlig befatt
ning med betalningsinstrument – genomföran
de av noncashdirektivet (Ds 2020:1)

r-2020/0646   Promemorian Motåtgärder på skatteområdet 
mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt 
vissa andra inkomstskattefrågor

r-2020/0354   Betänkandet Nya regler för skolor med konfes
sionell inriktning (SOU 2019:64)

r-2020/0292   Promemorian Ändringar i upphandlingsförord
ningen och förordningen om kollektivtrafik med 
anledning av regleringen om upphandlingssta
tistik

r-2020/0833   Utkast till proposition Ett effektivare informa
tionsutbyte inom Skatteverket

r-2020/0379   Promemorian Särskilt investeringsutrymme för 
elnätsverksamhet

r-2020/0169   Betänkandet Samlade åtgärder för korrekta 
utbetalningar från välfärdssystemen 
(SOU 2019:59)

r-2020/0809   Utkast till lagrådsremiss – Fler tillfälliga åt
gärder för att underlätta genomförandet av 
bolags och föreningsstämmor

r-2020/0807   Promemorian Anpassningar av regelverket om 
tillfälliga anstånd

r-2020/0819   Promemorian En tillfällig förstärkning av stödet 
vid korttidsarbete

r-2019/2435   Promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

r-2020/0605   Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av 
fond och depåförsäkringar

r-2019/2430   Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

r-2020/0163   Betänkandet Sverige och bankunionen  
(SOU 2019:52)

r-2020/0102   Promemorian Säkrare samordningsnummer 
och bättre förutsättningar för korrekta uppgif
ter i folkbokföringen

r-2020/0732   Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndi
gande i smittskyddslagen med anledning av det 
virus som orsakar covid19

r-2020/0225   Promemorian Uppenbart ogrundade ansök
ningar och fastställande av säkra ursprungs
länder (Ds 2020:2)

r-2020/0535   Promemorian Behandling av känsliga person
uppgifter i testverksamhet

» 
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r-2020/0593   Promemorian Behörig migrationsdomstol i vi
seringsmål

r-2020/0517   Promemorian Förslag till ändringar i föreskrif
terna om pensionsstiftelser och ändringar i 
försäkringsrörelseföreskrifterna

r-2020/0356   Promemorian Kompletterande bestämmelser 
till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket 
och EU i fråga om medborgarnas rättigheter 
(Ds 2020:5)

r-2020/0661   Utkast till lagrådsremiss, Tillfälliga åtgärder 
för att underlätta genomförande av bolags och 
föreningsstämmor

r-2019/2529   Promemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd 
mot upprepad trafikbrottslighet och en utvär
dering av den nedre promillegränsen för sjöfyl
leri (Ds 2019:22)

r-2020/0108   Promemorian Omständigheter som särskilt ska 
beaktas som skäl för att döma till livstids fäng
else för mord (2019/20:JuU31)

r-2019/2504   Betänkandet En ny terroristbrottslag  
(SOU 2019:49)

r-2019/2435   Promemorian Kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande 
om frysning och beslut om förverkande  
(Ds 2019:28)

r-2019/2453   Promemorian Ett nytt regelverk för Schengens 
informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

r-2020/0222   Domstolsverkets förslag på nya föreskrifter 
rörande underrättelser om förbud mot yrkes
mässig rådgivning, nuvarande DVFS 1986:10

r-2020/0183   Domstolsverkets förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om kvällsberedskap

r-2019/2547   Promemorian Kompletterande bestämmelser 
till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

r-2019/2159   Konkurrensverkets promemoria Förslag till 
utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

r-2019/2256   Betänkandet Ett bättre premiepensionssystem 
(SOU 2019:44)

r-2020/0103   En hemställan från Polismyndigheten om änd
ring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

r-2020/0063   Promemorian Delegation av beslutanderätt 
i vissa fall från Skatterättsnämnden och 
Forskar skattenämnden

r-2020/0126   Promemorian Förslag till ändringar i Finansin
spektionens föreskrifter om försäkringsdistri
bution

r-2020/0077   Spelinspektionens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om förbud på viss vadhållning 
för att motverka manipulation av resultat 
inom sport samt rapportering av registrerad 
misstänkt manipulation med tillhörande konse
kvensutredning

r-2020/0070   Utkast till ny föreskrift om ersättning till 
offentlig försvarare som biträder vid polis
förhör utanför ordinarie kontorstid och ändring 
i DVFS 2019:5

r-2019/2309   Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de 
allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

r-2019/2089   Promemorian Anpassade regler för under
stödsföreningar som inte är tjänstepensions
kassor

r-2019/2088   Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling 
mellan villkorlig frigivning och deltagande i 
återfallsförebyggande åtgärder

   
r-2019/2197   Promemorian Utökad möjlighet för Säkerhets

polisen att inhämta information i verksamheten 
för personskydd

r-2019/2221   Promemorian Internationellt samarbete om 
verkställighet av straff anpassas till nya regler 
i brottsbalken

r-2019/2254   Promemorian Vissa frågor om försäkring och 
tjänstepension

» 
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ADVOKATSAMFUNDETS UPPDRAG

Advokatsamfundets och 
enskilda ledamöters uppdrag

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

NATIONELLT:

Domarnämnden 
Ledamot: Mia Edwall Insulander
Ersättare: JanMikael Bexhed

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Mia Edwall Insulander 
 
Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen
Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
Styrelseledamöter: 
Anders Eka, ordförande
Tomas Nilsson, vice ordförande
Leif Ljungholm
Lennart Svensäter
Lena Frånstedt Lofalk
Peter Westberg
Axel Calissendorff

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Leif Ljungholm
 
Samordningsfunktionen mot penningtvätt
Ledamot: Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Kristoffer Ribbing

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden
Ledamöter: 
Sofia Möller
Catharina Ytterbom Schönfeldt
Per Gisslén
Karin Amédro
Andreas Victor
 
Revisorsinspektionens tillsynsnämnd 
Ledamot: Michael Frie
Ersättare: Eva Bergh

Mediernas Etiknämnd
Ledamot: Magnus Ramberg

Stockholms universitet, juridiska fakultetsnämnden,  
yrkeslivsrepresentanter
Ordinarie ledamot: Björn Lundqvist
Suppleant: Gustaf Sjöberg » 
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Kronofogdemyndighetens insynsråd 
Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd 
Ledamot: Ulrika Borg 

Integritetsskyddsombud vid Försvarsunderrättelse-
domstolen 
Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson

Polismyndighetens etiska råd 
Ledamot: Claes Lundblad

Svenska lokalstyrelsen för Nordiskt juristmöte
Styrelseledamot: Anne Ramberg

Barnrättscentrum Stockholms universitet  
Styrelseordförande: Mia Edwall Insulander

JO:s särskilda forum för dialog om frihetsberövades 
 rättigheter och situation 
Ledamot: Johan Sangborn
 
Folk och Försvar 
Styrelseledamot: Johan Sangborn

INTERNATIONELLT: 

ILAC (International Legal Assistance Consortium) 
Styrelseledamot: Mia Edwall Insulander
 
IBA (International Bar Association) Council 
Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander

IBA Human Rights Institute  
Cochair: Anne Ramberg

IBA Human Rights Trust 
Styrelseledamot: Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission 
Information officer: Johan Sangborn
 

IBA Bar Executive Committee 
Ledamot: Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden)
Delegationschef: Jan E. Frydman
Informationstjänsteman: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander

CEEBA (Chief Executives of European Bar 
 Associations) 
Mia Edwall Insulander
 
IILACE (International Institute of Law Association Chief 
Executives) 
Mia Edwall Insulander
 
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna  
(nominering av kandidater för val som ersättare  
för den ordinarie svenska domaren)
Ersättare: Anne Ramberg

REFERENSGRUPPER M.M.

Referensgruppen för ny reglering om marknadsmissbruk
Erik Sjöman
 
Polismyndighetens referensgrupp angående förhör 
Lars Kruse

Referensgrupp om uppdrag att genomföra kunskaps-
stödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov 
hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har 
vistats i skyddat boende 
Oscar Hillmann
 
Brottsoffermyndighetens referensgrupp Uppdrag att 
genomföra informations- och utbildningsinsatser med 
 anledning av en ny sexualbrottslagstiftning 
(Ju2018/01290/KRIM) 
Silvia Ingolfsdottir Åkermark
 
Rådgivande nämnden för tolk- och translatorsfrågor 
vid Kammarkollegiet
Ordinarie ledamot: Anna Massarsch
Ersättare: Karin Gyllenring

» 
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UTREDNINGAR:

Utredningen om kartläggning av hur svensk lagstiftning 
och praxis överensstämmer med barnkonventionen  
(dir. 2018:20) (dir. 2019:57) 
Expert: Anne Ramberg
 
Utredningen om strängare regler om utländska mång-
giften (dir. 2018:68) 
Expert: Ulf Bergquist
 
Utredningen om effektivare regelverk för utlännings-
ärenden med säkerhetsaspekter (dir. 2018:89)  
(dir. 2018:114) 
Expert: Henrik Olsson Lilja
 
Utredningen om den framtida svenska migrationspolitiken 
(dir. 2019:32) 
Expert: Petter Aasheim
 
Utredningen om straffansvar för hedersrelaterat våld och 
förtryck (dir. 2019:43) 
Expert: Ulf Bergquist
 
Utredningen om förbud mot rasistiska organisationer 
(dir. 2019:39) (dir. 2020:134)
Expert: Percy Bratt

Utredningen om ställföreträdarskap att lita på – en över-
syn av reglerna om gode män och förvaltare (dir. 2019:44)
(dir. 2020:129) 
Expert: Per Westman
 
Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion 
(dir. 2019:60)
Expert: Hans Andersson

Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring (Ju 2019:11) (dir. 2019:85) 
Expert: Bengt Ivarsson
 
Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – 
åtgärder för ett svenskt deltagande (dir. 2019:82) 
Expert: Jonas Tamm
 
Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott (dir. 2019:103) 
Expert: Jonas Tamm
 
Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brott-
mål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott 
(Ju 2020:01) (dir. 2020:6) 
Expert: Anders Malmsten
 
Utredningen om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt 
skydd mot sexuella kränkningar (dir. 2020:5) 
(dir. 2020:75) 
Expert: Gustav Ljungström

 
Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
(Ju 2019:16) (dir. 2019:104) 
Expert: Bengt Hesselberg
 
Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gräns nära 
områden (dir. 2020:23) 
Expert: Johanna Björkman
 
Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och dom-
stolarnas oberoende (dir. 2020:11)
Expert: Percy Bratt

Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av 
brott (dir. 2020:44) 
Expert: Johan Eriksson
 
Utredningen om en parlamentarisk trygghetsberedning
(dir. 2020:32) 
Expert: Ulrika Borg
 
Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för 
vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straff-
rättsliga frågor (dir. 2020:54) 
Expert: Solveig Sörlien
 
Utredningen om effektivare möjligheter att ta brotts-
vinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om 
förverkande (dir. 2020:66) 
Expert: Jan Kyrö
 
Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel (dir. 2020:104)
Expert: Anna Björklund

Utredningen om ersättning till rättighetshavare vid 
 privatkopiering (dir. 2020:82) 
Expert: Ulf Isaksson
 
Utredningen om en översyn av den straffrättsliga 
 regleringen om preskription (dir. 2020:91) 
Expert: Elisabet Audell
 
Utredningen om en modern och effektiv miljöprövning
(dir. 2020:86) 
Expert: Johan Norman
 
Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot brott i 
 kriminella nätverk (Ju 2020:15) (dir. 2020:62) 
Expert: Ghita HaddingWiberg
 
Kommittén om skadestånd vid överträdelser av grund-
lagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)  
(dir. 2018:92) (dir. 2019:59)
Expert: Ola Wiklund

» 
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AVDELNINGARNAS STYRELSER

Södra avdelningen 
   ordförande Karin Amédro
   vice ordförande Fredrik Sandgren
   ledamöter Marcus Larsson
  Mats Ingvar
  Lina Bergqvist
  Linda Lundin
  Aron Skogman
  suppleanter Carolina Sandekjer
  Mats Nilsson
  Hanna Magnusson
  Cecilia Wachtmeister
  Liselott Bentzel
   sekreterare Viviénne Dahlstrand
   utbildningsansvarig Cecilia Wachtmeister (suppleant)

Västra avdelningen 
   ordförande Jörgen Larsson
   vice ordförande Malin Wassén
   ledamöter Lars Cronqvist
    Poly Jensell
    Roger Wier
    Martin Vildhede
    Martin Wahlin
    Sofia Hansson
   suppleanter Helena Svärd
    Fredrik Kron
    Jonas Lindblad
   sekreterare Björn Goldman
   klubbmästare Emil Andersson 

   Mellersta avdelningen 
   ordförande Anders Wallin
     vice ordförande Linda Nyström
   ledamöter Cecilia Wallin
    Mari Kilman
    Maria Stål Lindgren
   suppleanter Erik Söderman
    Ylva Lindahl Hennel
    Camilla Karapetyan
    David Halén Lindberg
    Vinita Qvist 
   sekreterare Cecilia Wallin (ledamot) 

   

Stockholmsavdelningen 
   ordförande Christel Rockström
     vice ordförande Mikael Klang
   ledamöter Theddo RotherSchirren
    Johan Ödlund 
    Anette Hansson Ahl
    Kristian Pedersen
    Jenny Grundén
   suppleanter Caroline Elander Knip
    Jennica Paulette
    Johan Lindgren
   sekreterare Emma Berglund Uväng
   klubbmästare Erik Westerberg 

   Östra avdelningen 
   ordförande David Sommestad
     vice ordförande Anna von Knorring
   ledamöter Sandra Putsén
    Emil Löfström
    Henrik Snellman
   suppleanter Johannes Gehlin
    Malin Carlsson
    Idah Fjärdhammar
   sekreterare/ Karin Carlsson
   klubbmästare 

   Norra avdelningen 
   ordförande Fredrik Burvall
     vice ordförande Andreas Victor (sekreterare/kassör)
   ledamöter Sami Hietala
    Oskar Söderberg
    Ann Bergström
    Gunilla von Wachenfeldt
   suppleanter Karolina Ikonen Huhtanen
    Solveig Aspholm
    Daniel Nordfjell
   sekreterare/kassör Andreas Victor (vice ordförande)

   Utlandsavdelningen 
   ordförande Christina Griebeler
     vice ordförande Jonas Nordgren
   ledamöter Astrid Trolle Adams
    Åsa Bittel
    Karl Woschnagg
    George Chr. Pelaghias
    AnneCécile Hansson Lecoanet
    Emelie Svensson 
   sekreterare Astrid Trolle Adams

Avdelningarna av Sveriges 
advokatsamfund 2020
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KOLLEGIERNAS STYRELSER 

Försvararkollegiet i Stockholm
Thomas Olsson 
Johan Eriksson
Slobodan Jovicic 
Nina Löwenhielm 
Sabina Böö
Kristofer Stahre
Jonas Granfelt
Sargon De Basso 
Camilla Lind

Försvararkollegiet i Göteborg
Nan Sahlén, ordförande
Ann Bark
Eric Pousard
Peter Gillberg
Thomas Håkansson
Sofia Hansson
Suzanne El Khayat Ali, sekreterare

Östergötlands försvararkollegium
IngaLill Staffansson, ordförande
Sofia Falck, sekreterare
Lina Wassler, kassör
Mikael Abrahamsson, itansvarig
Johan Ritzer
Marielle Eriksson Nygren

Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Maria Adielsson, ordförande
Pontus Peyron, sekreterare
Therese Ståhlnacke, kassör
Ulf Juhlin

Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Karin Schånberg, ordförande
Andréas Björkman, kassör
Kristoffer Ståhl, sekreterare
Anders  Elison
Lisbeth Braathen

Örebro försvararkollegium
Magnus A. Arntell, ordförande
Janette Stjernström, vice ordförande
Annelie Nordgren, sekreterare
AnnaKarin Bergström, kassör
Richard Larsson, ledamot
Carl H. Robson, suppleant
Hilda Bokvist, suppleant 

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Susanne EkbergCarlsson
Therese Ström
Liisa Tihinen

Familjerättskollegiet i Skåne 
Marie Widell Traunsberger

REKON Föreningen Rekonstruktör- och 
konkursförvaltarkollegiet
styrelseledamöter

Hans Andersson, ordförande
LarsHenrik Andersson, vice ordförande
Mathias Winge, ledamot
Magnus Nedstrand, ledamot
Bo Ransnäs, ledamot
Jörgen Wistrand, ledamot
Emma Cutting, ledamot
Robert Asplund, ledamot
Anders Lundberg, ledamot
Peter Bengtsson, ledamot
Erik Gabrielsson, ledamot
Henric Schef, ledamot
Emma Berglund Uväng, suppleant

Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
Emelie Jörwall, kassör
Sophia Djerf, sekreterare
AnnChristina Bengtsson, ledamot
August Gustavsson, ledamot
Amanda Johnson, suppleant

Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson, ordförande
Karin Gyllenring, vice ordförande

Migrationskollegiet i västra Sverige
Tomas Fridh, ordförande
Niclas Unger
Jessica Sunnervall
Petter Aasheim
Nicole Adelsson
Sven Allert
Dan Eliasson
Jur. kand. Siri Sandin

Kollegiernas styrelser 2020
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KANSLIET

generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

chefsjurist/ansvarig för internationella frågor

Johan Sangborn

senior jurist/disciplinnämndens sekreterare

Jur. kand. Sofia Rahm

jurist/handläggaransvarig

Kammarrättsassessor Hannes Grufman

hilda/styrelsens sekreterare

Jur. kand. Lisa Jäderbrink

jurist/kommunikationsstrateg

Jur. kand. Stina Karinsdotter

handläggare

Jur. kand. Jonna Berg
Jur. kand. Anna Da Silva Börjesson
Jur. kand. Christina Karvahall
Jur. kand. Hugo Leifman
Jur. kand. Silvia Lim
Jur. kand. Anton Östros
Jur. kand. Matilda Zetterdahl
Jur. kand. Lovisa Österberg
Jur. kand. Selma Al Saati Edsman (tjänstledig)
Jur. kand. Jessica Ambruson Lööw (tjänstledig)

konsumenttvistnämnden

Jur. kand. Hugo Leifman
Jur. kand. Anna Da Silva Börjesson
Jur. kand. Jonna Berg

ekonomichef

Sara Kihlberg

ekonomiassistenter

Marika Nordén
Ulrika Viberg

utbildningsansvarig

Jonas Olbe

kursadministratörer

Sofia Eriksson
Birgitta Tranströmer

registratorer

Thérèse Ideström, chefsregistrator
Kim Martinez
Lena Weidling

sekreterare

Marie Aneby
Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Anna Hjelm
Kristina Midebjörk
Linda Mogel
Charlotta Westlund

teknik- och fastighetsservice

Stefan Westlund
Mikael Uhr

receptionist

Irma Lahtinen

husfru

Lisen Hagberg

Tidskriften Advokaten 
– webbredaktionen och information
chefredaktör och informationsansvarig

Tom Knutson

webbansvarig och journalist

Magnus Andersson

journalist och webbredaktör

Ulrika Öster

Juridiska biblioteket
bibliotekarie och advokatjouren

Bitte Wölkert

Advokatsamfundets kansli 
2020–2021
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