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» 

GENERALSEKRETERAREN

har varit ett utmanande år. Man kan dock kon-
statera att krisen inte har påverkat advokatbyrå-
erna märkbart negativt. Klienterna har fortsatt 
behov av hjälp vilket gäller både affärsjuridiken 
och humanjuridiken. Det är glädjande att byrå-
erna har kunnat möta behoven trots pandemin. 
Arbetet har rullat på och klientmöten har fortgått 
om än allt oftare digitalt. De digitala klientmö-
tena ställer nya krav, särskilt vid uppstart, men 
mötet med klienten är fortfarande utgångspunk-
ten för advokatuppdraget. Klientmöten är något 
som alla advokater kan känna igen sig i och som 
förenar oss. Det kräver särskilda egenskaper att 
sätta sig in i någon annans situation: lyhördhet 
och empati.  Egenskaper som bör vara framträ-
dande hos en advokat. Advokaten ska agera etiskt 
och professionellt och lyssna in för att sedan ge 
rätt biträde utifrån klientens perspektiv. Men hur 
ser mötet ut ur klientens perspektiv?

Det finns säkert lika många svar på den frågan 
som det finns klienter men låt oss leka med tan-
ken att det finns något universellt i hur klienten 
uppfattar advokatkontakten i de fall erfarenhe-
ten är positiv.

På senare tid har jag tagit del av två målande 
beskrivningar av hur viktigt advokatmötet kan 
vara för klienten, när hjälpen är som mest be-
hövlig. 

Den första beskrivningen handlar om en 
klient som får hjälp av en advokat på en 
av Sveriges största affärsjuridiska byråer. 

Klienten är ett mindre företag som på grund av 
oriktiga anklagelser och ryktesspridning riskerar 
att förlora hela sin verksamhet. Hon känner sig 
utlämnad och hjälplös, som ett mobbat barn på 
en skolgård omringad av äldre elever som pekar 
finger. Upplevelsen av att få hjälp och biträde 
av advokat beskriver hon som att någon plöts-
ligt kommer emellan, en skyddande storasyster 
kliver in i ringen, skjuter undan mobbarna och 
förklarar att de inte har rätt att trakassera en an-
nan elev. Klienten går från en känsla av utsatthet 

Mötet med
advokaten – ur

klientens perspektiv
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» och hopplöshet till upprättelse. Efter att hon fick 
hjälp kunde anklagelserna avfärdas som oriktiga 
och affärerna återupptas. 

Som advokat är en nöjd klient det bästa kvit-
to man kan få. Man vet att man har uppfyllt sitt 
uppdrag när klienten känner en tillfredsställelse 
i ett språkrör som till hundra procent företräder 
ens egna intressen. 

År 2020 har inte bara präglats av en pandemi 
utan också av negativa skriverier i media om ad-
vokaters etiska agerande. Man kan lätt få upp-
fattningen att de flesta advokater saknar etik och 
moral. Det är olyckligt eftersom det enbart är 
ett fåtal av alla cirka 6 300 advokater som begår 
etiska övertramp. Men varför är det så lockande 
att beskriva advokaten som oetisk? Skriverierna 
känns igen även från andra länder. Kanske kan 
en av förklaringarna vara att advokatens uppdrag 
är att ifrågasätta? Den som ifrågasätter uppfattas 
lätt som besvärlig och den som är besvärlig vill 
man kritisera? En annan förklaring kan eventu-
ellt vara en utbredd misstro mot privata aktörer? 
Inte minst Sveriges coronastrategi, där Folkhälso-
myndigheten har haft en framträdande ställning, 
visar vår tilltro till myndigheter. Advokaterna blir 
därmed, som privata aktörer i rättssamhället, mer 
legitima att kritisera?

Missförstå mig inte, granskande journalis-
tik är nödvändig och bra och den ska gäl-
la också advokater men om man bara tar 

del av skriverier om oegentligheter kan det vara 
lätt att dra alltför långtgående slutsatser. Risken 
finns också att man inte förstår hur Advokatsam-
fundet arbetar hårt med att förhindra och mot-
verka etiska övertramp.

Om vi ska behålla förtroendet för advokatkå-
ren och fortsätta göra skillnad för våra klienter 
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krävs det att vi alla verkar för ett 
enat samfund. Det är en av Ad-
vokatsamfundets huvuduppgif-
ter enligt stadgarna men det an-
kommer också på var och en av 
oss advokater. I tider av ifråga-
sättande är det viktigare än nå-
gonsin att vi identifierar oss med 
vårt yrke och är stolta över alla 
advokater som faktiskt gör skill-
nad. Då kan vi vara den kraft i 
samhället som behövs och med 
auktoritet fästa uppmärksamhe-
ten på det som är fel. För det be-
hövs. Advokaten är en nödvändig 
del av samhället.

Det andra advokatmötet jag 
vill återge är det konstnä-
ren Johan Pettersson  själv 

berättar om, när han en gång 
hamnade i klammeri med rättvi-
san och fick hjälp. Beskrivning-
en illustrerar hur fördomar kan 
komma på skam och hur en ad-
vokat ikläder sig sitt ansvar när 
situationen så kräver:

”Jag var ung och fick rådet att 
skaffa mig en advokat inför förundersökningsför-
höret. Vi träffades utanför polisstationen i hör-
net Tjärhovsgatan/Östgötagatan på Södermalm. 
Vi betraktade varandra med viss betänksamhet. 
Hon var liten och tunn som en sparv. Jag var lång 
och gänglig som en vadare och ungefär lika dum. 
Vi bytte några ord och gick in till polisen som i 
sina svartvita kläder såg ut som en skata.

Nu hände det märkliga att sparven som var 
min advokat förvandlades till en respektingivan-

de och klok berguv. Jag blev den 
lilla sparven som sökte skydd un-
der hennes vingar. Skatan kraxa-
de lite inför åsynen av uven och 
det blev inget åtal. Vad lärde jag 
mig av detta?

Ny forskning om fåglar visar 
att de har stor adaptiv intelli-
gens och en förmåga att lära sig 
nya beteenden. De anpassar sig 
snabbt till varje situation för att 
nå sitt mål. Min upplevelse av 
advokaten och fågellivet inne 
på polisstationen var alltså inte 
helt fel.”

Beskrivningarna i denna 
text av advokater ur ett 
klientperspektiv kan för-

hoppningsvis tjäna som inspira-
tion kring hur unikt och väsent-
ligt advokatuppdraget är för att 
vår rättsstat ska fungera. 

Klienternas positiva erfarenhe-
ter är något vi ska ta med oss in 
i år 2021 och fokusera på för att 
behålla ett enat samfund. Advo-
kater är en viktig och nödvändig 

kraft i samhället och vi ska vara stolta över att 
vara advokater!

SE FILMEN
I en filmad intervju 
utvecklar Mia Edwall 
Insulander bland 
annat sin syn på 
varför advokater är 
viktiga i rättssam-
hället och för enskil-
da individer. Använd 
qr-koden nedan eller 
sök på Sveriges 
advokatsamfund på 
youtube.com.

mia edwall insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

I tider av ifrågasättande 
är det viktigare än 

någonsin att vi 
identifierar oss med 

vårt yrke och är stolta 
över alla advokater som 

faktiskt gör skillnad.

GENERALSEKRETERAREN

Johan Petterssons tavla ”Domherrar”  
är ett av flera samtida konstverk 
som under år 2021 kommer att 

hängas upp i Advokatsamfundets 
lokaler på Laboratoriegatan 4.
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Detta är Sveriges 
advokatsamfund

OM SAMFUNDET

veriges advokatsamfund är 
en privaträttslig samman-
slutning, som bildades på 
enskilt initiativ 1887. Advo-
katsamfundet fick officiell 

status när den nya rät-
tegångsbalken trädde i 
kraft 1948. När samfundet 
bildades hade det 38 leda-

möter. Under de senaste 
dryga 20 åren har antalet le-

damöter mer än fördubblats. I 
dag har Advokatsamfundet nära 6 300 ledamöter. 

Enligt stadgarna för Sveriges advokatsamfund 
har samfundet till ändamål 

l att till främjande av god rättsvård upprätt-
hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,

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

l att tillvarata advokaternas allmänna yrkes-
intressen samt

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

A dvokatsamfundet har även getts en i viss 
mån offentligrättslig ställning, framför allt 
i fråga om den disciplinära verksamheten 

och inträde i samfundet. Advokatsamfundet anli-
tas också i stor omfattning som remissorgan och 
avger yttranden över i stort sett alla förslag till 
central lagstiftning. 

Dessutom deltar Advokatsamfundet i den of-
fentliga debatten i ämnen som är särskilt ange-
lägna för rättsutvecklingen. ¶

SÅ REGLERAS ADVOKATSAMFUNDETS VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet rättegångsbalken. Av 1 § framgår att det ska finnas ett allmänt 
 advokatsamfund i Sverige och att samfundets stadgar fastställs av regeringen. Endast den som är leda-
mot av Advokatsamfundet får använda titeln advokat. Av rättegångsbalken framgår vidare att en advokat 
är skyldig att följa god advokatsed.

Vad som är god advokatsed framgår av Vägledande regler om god advokatsed. God advokatsed är inte 
statisk, utan förändras och utvecklas över tiden genom vägledande uttalanden av styrelsen och disciplin-
nämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att trygga allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt 
biträde av kvalificerade ombud.
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Vad är det bästa
med att vara advokat? 

”Det är ett fritt och 
självständigt yrke 

med stor variation. 
Jag känner att jag 

är en viktig del 
i ett fungerande 
rättssamhälle.”

Magnus Nedstrand 
Advokatfirman Delphi,

Linköping
Advokat sedan 1991.
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UPPDRAG
Advokatsamfundets leda-
möter deltar som ledamöter 
och experter i olika nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper, 
styrelser och utredningar. På 
så sätt kan Advokatsamfun-
det bland annat följa rätts-
utvecklingen och verka för 
att samfundets erfarenhet 
kommer rättsutvecklingen  
till godo.

Vad är advokatens
viktigaste uppgift? 

”Att ta sig an sitt 
uppdrag med ett 

engagemang, som får 
klienten att känna sig 
trygg, och att säker-
ställa att uppdraget 

får bästa möjliga, 
rättssäkra hantering.”

Pia Brink
Advokatfirman Sanner & Brink,

Kungsbacka
Advokat sedan 2009.
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OM SAMFUNDET

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken 
skyldig att följa god advokatsed. I sin verk-
samhet är advokaten underkastad Advokat-
samfundets och Justitiekanslerns tillsyn. 

Advokatsamfundets tillsyn utövas av 
samfundets disciplinnämnd. Ett disciplinärt 
ingripande kan leda till påföljderna uteslut-
ning, varning med straffavgift på maximalt 
50 000 kronor, varning utan straffavgift 
 eller erinran. 

SÅ BEVILJAS INTRÄDE
Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advo-
katsamfundet. 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 sökande 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 
advokatexamen för att inträde ska beviljas. Från den 
1 januari 2016 ingår även en skriftlig examination i kon-
stitutionell rätt som en obligatorisk del i advokatexamen.

SÅ STYRS ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geogra-
fiskt uppdelat i sju avdelningar. 
Varje avdelning har en lokal 
verksamhet och en egen styrel-
se. Avdelningsstyrelserna läm-
nar yttranden till samfundets 
styrelse bland annat i ärenden 
som gäller ansökningar om in-
träde i samfundet. Samfundets 
ledamöter utövar sitt inflytande 
över Advokatsamfundet genom 
fullmäktige, som utses av avdel-
ningarna.

Fullmäktige sammanträder en 
gång per år och väljer Advokat-

samfundets styrelse. Styrelsen 
består av en ordförande, en vice 
ordförande och arton andra 
leda möter. Fullmäktige väljer 
också en ordförande, en vice 
ordförande och sex ledamöter 
till disciplinnämnden. De åter-
stående tre  ledamöterna av 
disciplinnämnden, de offentliga 
representanterna, utses av re-
geringen.

Advokatsamfundet har sitt 
kansli på Norra Djurgården i 
Stockholm. Kansliet leds av 
 generalsekreteraren. 

I Advokatsamfundets 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 juri-
dikstuderande.

På samfundets kansli finns 
även den redaktion och informa-
tionsavdelning som producerar 
Advokatsamfundets tidskrift 
 Advokaten och driver samfun-
dets webbplatser.

REMISSER 
Advokatsamfundet är en av de 
viktigaste aktörerna i rättssam-
hället, och samfundet är en av 
de instanser som lämnar in flest 
remissvar i Sverige. År 2020 
besvarades 116 remisser. Re-
missarbetet utgör en viktig del i 
stadgarnas ändamålsformulering 
om att samfundet ska ”följa rätts-
utvecklingen och verka för att 
samfundets erfarenhet kommer 

denna till godo” (1 §). Remisserna 
behandlas normalt av en arbets-
grupp, bestående av en ordfö-
rande från styrelsen, en förfat-
tare och en opponent (som regel 
ledamöter). Arbetsgruppens 
förslag till yttrande granskas av 
kansliet och presidiet innan det 
avges. Enligt instruktionen för 
remissarbetet ska remissvaren 
huvudsakligen ta sin utgångs-

punkt i uppgifterna att värna den 
goda rättsstaten och att tillvarata 
advokaternas yrkesintressen. 
Samtliga inkomna remisser 
publiceras på Advokatsamfun-
dets webbplats. Alla ledamöter 
inbjuds att lämna synpunkter på 
remisserna.

Samtliga remiss yttranden 
finns att läsa i sin helhet på  
www.advokatsamfundet.se.
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OM SAMFUNDET

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

BYRÅSTORLEK
Mindre advokatbyråer utgör den 
största andelen av landets byråer. 
Av landets totalt 2 004 advokat-
byråer var 1 262 enmansbyråer, 
vilket motsvarar knappt 63 pro-
cent. 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 byråer 
sysselsätter emellertid drygt 
22 procent av den verksamma ad-
vokatkåren och 40 procent av de 
verksamma biträdande juristerna.

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

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

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyr-
ket fortsätter att långsamt 
öka och uppgick vid utgången 
av 2020 till drygt 34 procent. 
Motsvarande siffra 2019 var 
drygt 33 procent. För fem-
tonde året i rad översteg dock 
antalet kvinnliga biträdande 
jurister antalet manliga. An-
delen kvinnor bland de biträ-
dande juristerna uppgick vid 
utgången av 2020 till knappt 
58 procent. 

BITRÄDANDE JURISTER*   
Tillväxten bland biträdande jurister var under första halvan av 2010-talet lägre än den var före 2009. Under 
2014–2019 ökade dock antalet biträdande jurister åter. Under 2020 ökade antalet med 31 till sammanlagt 
2 592 biträdande 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.  * I detta sammanhang avses här även trainees och konsulter. 

LEDAMÖTER
Vid utgången av 2019 hade Ad-
vokatsamfundet 6 117 ledamöter. 
Under 2020 ökade antalet leda-
möter med 140 personer till sam-
manlagt 6 257 ledamöter (varav 
5 579 är verksamma). Av det 
totala antalet ledamöter är 4 117 
män och 2 140 kvinnor. Antalet 
ledamöter ökade med 30 manliga 
ledamöter och 110 kvinnliga leda-
möter.

KÅREN VÄXER
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.

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

EU-ADVOKATER
Vid utgången av 2020 fanns 36 
EU-advokater, alltså advokater 
verksamma i Sverige men aukto-
riserade i ett annat land, regist-
rerade hos Advokatsamfundet. 
Av dem är 19 män och 17 kvinnor. 
Det totala antalet EU-advokater 
ökade därmed något under året.
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Vad är viktigast 2021? 

”Att arbeta för 
att förtroendet för 

advokaterna är fortsatt 
högt. Det är väldigt 
viktigt för kåren.”

Johanna Näslund
Advokatfirman Lindahl,

Örebro
Advokat sedan 2002.
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» 

ORDFÖRANDEN

Nyttan av
affärsadvokater

ag har ägnat hela mitt yr-
kesliv, 30 år, åt affärsjuri-

diken. Första halvan bestod 
till största delen av löpande 
rådgivning och transaktio-
ner av olika slag. Under an-
dra halvan har det mest blivit 
tvistelösning, som ombud och 
skiljedomare. Jag har således 
ett långt och ganska brett per-

spektiv på affärsjuridiken.
Mot den bakgrunden tänkte 

jag här något lite tala om den nytta som affärs-
advokater gör inom näringslivet. Med ett mode-
ord i affärskretsar skulle man kunna säga: Det 
mervärde som den skicklige och erfarne advo-
katen skapar för företagen.

V i kan börja med den löpande rådgivning-
en. En affärsadvokat ägnar ju hela sin ar-
betstid åt att hantera olika affärsjuridiska 

frågeställningar, ibland över ett brett fält, andra 
gånger mera specialiserat. Efter några år i yrket 
har advokaten byggt upp ett omfattande erfaren-
hetsförråd. När klienten X vill ha råd i en fråga 
är det därför oftast inte första gången som advo-
katen stöter på problemet. Det är det nog däre-
mot i regel för klienten. Här kan advokaten med 

sin expertis på området ge klienten råd som gör 
att frågan kan lösas snabbt och på ett bra sätt 
för klienten. 

Särskilt värdefull kan den löpande rådgivning-
en bli för klientföretaget om advokaten och fö-
retaget har en lång relation. Advokaten har ju då 
lärt känna klientföretagets verksamhet och kan 
ge sina råd i ljuset av vad han erfarit under åren.

Ibland kan det till och med vara så att det är ad-
vokaten som står för kontinuiteten. Ledande be-
fattningshavare hos klientföretaget kommer och 
går medan advokaten består i sin rådgivarroll och 
genom sin långa erfarenhet av klientens verk-
samhet kan vara ett stort stöd för de nya ledan-
de befattningshavarna. Advokaten blir så att säga 
det institutionella minnet: ”Så här gjorde vi då.”

Den idealiska situationen för ett klientföretag 
är att man har en så lång och djup relation till sin 
advokat att advokaten kan fungera som en slags 
consigliere (utan maffiakonnotationer!), det vill 
säga inte bara ge juridiska råd och hantera rätts-
liga frågeställningar utan också vara en bredare 
strategisk rådgivare åt företaget.

Detta om löpande rådgivning.

T ransaktionsjuridiken innefattar förstås en 
mängd olika situationer som sinsemellan 
är mycket olika. Det jag själv har störst er-
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farenhet av är företagsöverlåtelser och jag tänkte 
därför uppehålla mig något vid dessa.

Vid företagsöverlåtelser är advokaterna – den 
som företräder säljaren och den som represen-
terar köparen – centrala figurer. Ofta kommer 
huvudmännen bara överens om köpeskillingen 
och ett fåtal andra avtalsvillkor. Resten överläm-
nas till advokaterna att sköta mer eller mindre på 
egen hand (även om de förstås fortlöpande av-
rapporterar till och stämmer av med respektive 
huvudman). 

Detta är i hög grad en situation där advokaten 
kan göra skillnad för sin huvudman. Den skick-
lige advokaten ser till att avtalet utformas på ett 
sådant sätt att klienten uppnår det han vill och – 
inte minst – att han skyddas mot obehagliga över-
raskningar i efterhand. 

Vid företagsöverlåtelseavtal är advokatens er-
farenhet på området av mycket stor betydelse. 
Det finns många fällor att gå i. Den som inte har 
varit med förr kan lätt missa något som kan få 
stora negativa följder för klienten. Det kan bli 
extra olyckligt i den ganska vanliga situationen 
att en entreprenör säljer sitt livsverk, det företag 
han ägnat kanske hela yrkeslivet åt att bygga upp. 
Där vill det till att hans rådgivare, advokaten, har 
de kunskaper och erfarenheter som krävs för att 
minimera risken för att köparen kommer tillbaka 
med anspråk. 

D et område jag numera nästan uteslutande 
ägnar mig åt är tvistelösning. Här är det 
mycket påtagligt vilken värdeskapande 

roll advokater har för företag som hamnat i tvist. 
Vi kan börja med advokaten som ombud. Här är 

det nästan ännu tydligare än inom transaktions-
juridiken vilken betydelse advokatens skicklighet 
och erfarenhet har för klientens möjlighet att nå 
framgång med sin talan. Jag menar att en överläg-
sen advokat kan vinna ett mål där sak- och rätts-
läget är 40/60 till klientens nackdel, medan ett 
mindre skickligt ombud kan tappa ett mål trots 
att läget är 60/40 till klientens förmån.

Men på tvisteområdet spelar advokater också 

en annan roll, nämligen som skiljedomare. Det 
är vad jag huvudsakligen ägnar mig åt numera.

Det är nog inte särskilt känt utanför juristkret-
sar men faktum är att det svenska näringslivet 
nästan uteslutande använder sig av privatdom-
stolar – skiljenämnder – vid tvister av någon be-
tydenhet. Det finns säkert flera skäl till det, till 
exempel sekretess och snabbhet, men för min del 
tror jag att huvudskälet är att man på det sättet 
kan välja vem som ska döma över ens tvist. Man 
vill helt enkelt ha domare som man vet har kun-
skaper på området och erfarenhet av liknande 
tvister, vilket man ju inte kan vara säker på blir 
fallet vid domstol.

O ch det är här advokaterna kommer in. En 
skiljenämnd består oftast av tre personer, 
de så kallade partsutsedda skiljedomarna 

och ordföranden. De partsutsedda skiljedomar-
na är så gott som alltid advokater, ofta med en 
mycket lång yrkesbana bakom sig (trots att jag 
fyller 60 i år är det inte sällan så att jag är yngst 
i skiljenämnden!). 

Men i allt mer tilltagande grad, vill jag hävda, är 
även den som utses till ordförande i skiljenämn-
den en advokat. I mina tio senaste skiljeförfaran-
den har ordföranden varit en advokat i nio, och 
det tror jag är ganska representativt för markna-
den. Går man 15–20 år tillbaka var ordföranden 
ofta en verksam eller pensionerad domare. Här 
har det skett en påtaglig förändring.

Således: Det är i allt väsentligt advokater som 
kommersiella parter väljer att anlita som doma-
re när de tvistar. Man skulle kanske lite tillspet-
sat kunna säga att rättsväsendet här utgörs av 
advokater. 

F ör att knyta an till rubriken till denna text: 
På detta område har det svenska närings-
livet således mycket stor nytta av affärs-

advokater.

 christer danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Det är i allt 
väsentligt 

advokater som 
kommersiella 
parter väljer 

att anlita som 
domare när de 

tvistar. Man 
skulle kanske 
lite tillspetsat 

kunna säga att 
rättsväsendet 
här utgörs av 

advokater.

» 

ORDFÖRANDEN

SE FILMEN
I en filmad intervju 
utvecklar Christer 
Danielsson sin syn 
på affärsadvokater-
nas roll och betydel-
se för ett fungerande 
näringsliv. Använd 
qr-koden nedan el-
ler sök på Sveriges 
advokatsamfund på 
youtube.com.
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Vad är det bästa
med att vara advokat? 

”Att kunna bidra 
till att förändra 

människors liv till 
det bättre. Privilegiet 
att få träffa så många 

olika människor och ta 
del av deras livsöden.”

Sait Umdi
Umdi Advokatbyrå AB, Malmö.

Advokat sedan 2015.
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STYRELSEN

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, Eva-Maj Mühlenbock, Rebecka Lewis,
Mia Edwall Insulander samt Christer Danielsson.
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STYRELSEN

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och arton 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 general-
sekreteraren biträdda av samfundets 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 remisser.

STYRELSEN 2020
Ordförande
Christer Danielsson, Stockholm.

Vice ordförande
Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Ledamöter
Emil Andersson, Göteborg.
Pia Brink, Kungsbacka.
Johan Eriksson, Stockholm.
Åsa Erlandsson, Stockholm.

Anna Ulfsdotter Forssell,  
Stockholm.

Christina Griebeler, Frankfurt am 
Main, Tyskland.

Petter Hetta, Umeå.
Rebecka Lewis, Stockholm.
Christina Malm, Stockholm.
Magnus Nedstrand, Linköping.
Johanna Näslund, Örebro.
Sven A. Olsson, Helsingborg.

Kristoffer Ribbing, Stockholm.
Erik Sjöman, Malmö.
Sait Umdi, Malmö.
Fredrik Ungerfält, Göteborg.
Klas Wennström, Stockholm.
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, 

Stockholm.

Styrelsens sekreterare
Lisa Jäderbrink.
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å var det då dags att skriva 
några rader igen. Även den 
här gången har chefredak-
törens önskemål varit en 
”framåtsyftande, visionär, 

mer filosofisk” text. Och 
även den här gången 
känns det osäkert om jag 
kan möta det önskemå-

let. Vi får se hur det blir.
Det går knappast att kom-

ma ifrån att de av oss advoka-
ter som ägnar sin verksamhet åt att företräda 
människor som misstänks för att ha begått brott, 
alltså försvarsadvokaterna, har kommit att stå i 
rampljuset, såväl i hedrande som i kanske min-
dre hedrande sammanhang, på ett sätt och i en 
omfattning som inte riktigt har varit fallet tidi-
gare. Det känns därför följdriktigt och relevant 
att i den här texten helt kort – ämnet är enligt 
min uppfattning stort, komplext och viktigt men 
utrymmet nu begränsat – göra några reflexioner 
beträffande försvarsadvokaterna och då med fo-
kus på deras betydelse för synen på advokatkå-
ren som helhet (merparten av landets drygt 6 000 
advokater sysslar med helt andra saker än brott-
mål) och kanske framför allt deras betydelse för 
Advokatsamfundets möjligheter att även i fram-

tiden få vara ett samfund av fria, självständiga 
och oberoende advokater. Jag vill påstå att för-
svarsadvokaterna har lite av en nyckelroll i det 
sammanhanget.

Innan jag reflekterar lite närmare kring för-
svarsadvokaterna, deras situation och deras roll, 
ser jag i sammanhanget en poäng i att knyta an till 
den text som jag skrev till den tryckta versionen 
av verksamhetsberättelsen för år 2018. Den fick 
rubriken ”Sammanhållningen och kärnvärdena är 
avgörande”. För den osannolika händelse att nå-
gon i ett anfall av självplågeri skulle vilja läsa den 
texten i dess helhet så finns den bland alla andra 
verksamhetsberättelser på samfundets hemsida. 

T exten för 2018 tog avstamp i den ”deklara-
tion” som inleder det första kapitlet i de 
vägledande reglerna om god advokatsed 

(VRGA). Där kan man läsa att en fri och själv-
ständig advokatkår som verkar enligt sunda reg-
ler utvecklade av advokaterna själva är en viktig 
del av rättssamhället och en förutsättning för att 
enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas 
och att advokaterna därför har en särskild ställ-
ning och ett särskilt ansvar. Det är stora ord som 
förpliktar. Men för två år sedan tyckte jag att jag, 
utan att darra på pennan, kunde konstatera att 
vi är fria och självständiga och att vi har ett väl 

Försvarsadvokaternas 
betydelse för synen 
på advokatkåren

DISCIPLINNÄMNDEN

» 
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DISCIPLINNÄMNDEN

fungerande system av regler för vår verksam-
het som vi själva som ett oberoende samfund för 
alla advokater har utvecklat och som i grunden 
bygger på våra för alla advokater gemensamma 
kärnvärden.

I texten för två år sedan pekade jag emeller-
tid också på att vår ställning inte är ohotad och 
på att det under årens lopp hela 
tiden återkommande har funnits 
krafter som har velat beskära ad-
vokaternas självständighet och 
oberoende eller som rent av har 
velat ställa advokaterna under 
direkt statlig kontroll. Måltavlan 
för attackerna har då oftast och i 
första hand varit den disciplinära 
verksamheten som man har ve-
lat frånta advokaterna kontrollen 
över. Men för två år sedan kon-
staterade jag att vi så långt hade 
lyckats stå emot sådana framstö-
tar och jag tyckte då att vi stod 
väl rustade inför framtiden bara 
vi förmådde hålla sammanhåll-
ningen i kåren intakt och bara vi 
förmådde hålla fast vid våra ge-
mensamma kärnvärden.

M en hur ter sig framtiden nu? Två år är 
så klart ett väldigt kort tidsperspektiv 
och det är nog klokt att vara försiktigt 

med att göra några säkra prognoser om vart ut-
vecklingen är på väg. Men ändå. Jag är nog inte 
beredd – i vart fall inte förbehållslöst – att nu 
upprepa den tillförsikt som jag gav uttryck för 
2018. Även om det känns dystert att skriva, tyck-
er jag i själva verket att det ser ut att mörkna en 
smula vid horisonten. Och det är väl klart. I ett 
samhällsklimat som – det är i alla fall så jag ser 
det – med tilltagande hastighet och i allt högre 
grad domineras av auktoritära strömningar och 
synsätt, inte minst när det gäller frågor om lag 
och ordning, brott och straff, rättssäkerhet och 
rättsstatens roll, så har en fri, självständig och 

oberoende advokatkår knappast högsta prioritet. 
Samtidigt är en sådan advokatkår naturligtvis all-
deles särskilt viktig i ett sådant samhällsklimat.

Då har jag – det var på tiden, kanske någon 
tänker – kommit fram till vad just försvarsadvo-
katerna har med saken att göra. De har mycket 
med saken att göra, för om alla advokater har en 

särskild ställning och ett särskilt 
ansvar så vill jag påstå att det nog 
i särskilt hög grad gäller försvars-
advokaterna. Folk i allmänhet – i 
alla fall väldigt många – kan näm-
na ett antal advokater vid namn 
och känna igen dem på bild. Men 
då är det så gott som undantags-
löst fråga om försvarsadvokater. 
Det är mycket få som – om de inte 
av ett eller annat skäl har haft en 
egen konkret kontakt med en så-
dan – kan nämna namnet på en 
advokat som sysslar med, för att 
ta några exempel, bolagsrätt, ar-
betsrätt, arvsrätt eller entrepre-
nadrätt. Skälet till att det förhål-
ler sig så är helt uppenbart. Även 
om intresset för hithörande äm-

nen alltid har varit stort så har intresset och ut-
rymmet i radio, tv, traditionella och nytillkomna 
medier när det gäller frågor rörande brott och 
straff och framför allt rörande rättegångar när-
mast exploderat under senare år. Det finns snart 
inte en tv-kanal som inte har ett varje vecka åter-
kommande program som tar upp sådana frågor 
och där experter av olika slag, bland andra ad-
vokater, uppträder och lämnar kommentarer och 
synpunkter på sakernas tillstånd. Och även på 
den politiska arenan står frågor rörande lag och 
ordning samt brott och straff mycket högt, för att 
inte säga allra högst, på dagordningen.

Som en helt ofrånkomlig följd av den situation 
som jag nämnt ovan, har försvarsadvokaterna i 
ännu högre grad än tidigare kommit riktigt i fo-
kus och därmed också blivit advokatkårens an-
sikte utåt, både i förhållande till folk i allmänhet 

Det är svårt att undgå 
intrycket att man från 

åklagarhåll på ett mera 
”strukturerat” sätt än 
tidigare har bestämt 

sig för att anmäla 
advokater som man 
tycker har gjort sig 

skyldiga till allvarliga 
övertramp.

» 
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och i förhållande till politiker och andra besluts-
fattare. Det medför samtidigt, som jag ser det, 
att försvarsadvokaternas sätt att agera och utfö-
ra sina uppdrag och deras sätt att agera i andra 
sammanhang, exempelvis vid marknadsföring av 
sina tjänster, får stor, för att inte säga avgöran-
de, betydelse för advokatkårens och samfundets 
möjligheter att rida spärr mot dem som driver 
uppfattningen att advokatkårens och samfundets 
självständighet och oberoende bör, eller måste, 
minskas och ersättas med en mer eller mindre 
långtgående statlig kontroll över advokatkåren. 
Jag tror inte att vi kan kosta på oss att genom vårt 
eget agerande bidra med bränsle till den brasan.

D ärmed återstår den ofrånkomliga frågan. 
Hur sköter sig försvarsadvokaterna och 
finns det några skäl att vara bekymrad in-

för framtiden? Jag vill då framhålla att jag inte 
själv har sysslat med brottmål överhuvudtaget 
under de senaste 20–25 åren. Mina synpunkter 
bygger därför i stället med nödvändighet på er-
farenheter och intryck av snart 13 år i disciplin-
nämnden, på samtal med försvarsadvokater, inte 
minst med mina två kompanjoner som är ren-
odlade försvarsadvokater, och förstås på att jag 
följer medierapporteringen i ämnet. En allmän 
reflexion är i alla fall att min tid som försvarsad-
vokat framstår som rena idyllen jämfört med den 
miljö i vilken dagens försvarsadvokater verkar.

Det utförs ett mycket stort antal försvararupp-
drag varje år och den fullständigt dominerande 
andelen av dessa utförs säkert på ett fullt god-
tagbart sätt och i många fall mycket förtjänstfullt 
och med stor skicklighet. Dessa föranleder nor-
malt inte något medialt intresse. Så bordsduken 
är nog i allt väsentligt vit (den här metaforen har 
jag lånat från en av generalsekreterarens kröni-
kor i tidningen Advokaten under hösten 2020). 
Det som ställer till det är att det finns fläckar på 
den vita duken och att fläckarna syns och upp-
märksammas så lätt och då hjälper det inte att 
duken till allra största delen är vit för man ser 
och uppmärksammar bara fläckarna. Dessa fläck-

ar landar ibland på disciplinnämndens bord. An-
talet ärenden som rör olika former av övertramp 
från försvarsadvokaters sida har ökat. När det 
gäller påståenden om mera allvarliga brott mot 
god advokatsed är det inte en ökad anmälnings-
benägenhet hos försvarsadvokaternas klienter 
som ligger bakom utan en ökad anmälningsakti-
vitet från åklagare och polis. Jag har naturligtvis 
inte något belägg för det, men det är svårt att 
undgå intrycket att man från åklagarhåll på ett 
mera ”strukturerat” sätt än tidigare har bestämt 
sig för att anmäla advokater som man tycker har 
gjort sig skyldiga till allvarliga övertramp. Den 
”kategori” som nämnden ser allra allvarligast på 
gäller när en försvarsadvokat har agerat på ett 
sätt som har stått i strid med restriktioner som 
gällt för en häktad klient. I dessa fall håller nämn-
den oftast muntlig förhandling och påföljden blir 
oftast uteslutning eller varning med hög straffav-
gift. En annan kategori ärenden som kan nämnas 
är den som rör försvarsadvokaters sätt att mark-
nadsföra sig i olika sammanhang. De flesta som 
läser den här texten är säkert bekanta bland an-
nat med de ärenden som gällde flera försvarsad-
vokaters deltagande i en videoinspelning med 
en känd rapartist. Gemensamt för många av de 
ärenden som rör försvarsadvokater är att advo-
katernas agerande har varit föremål för medial 
uppmärksamhet redan innan något ärende kom-
mit till nämnden och att nämndens avgöranden 
sedan blir föremål för fortsatt betydande medial 
uppmärksamhet. Den sammantagna bilden blir 
förtroendeskadlig och då hjälper det inte att dis-
ciplinnämnden i enskilda fall tilldelar advokater 
påföljder och till och med ibland utesluter advo-
kater ur samfundet. Det är illa när Expressen för 
en tid sedan – uppenbarligen utan att ha en aning 
om vilka lagregler som disciplinnämnden har att 
tillämpa i sammanhanget – kunde ha en ledare 
med rubriken ”Advokatsamfundet måste bli bätt-
re på att kasta ut gangsteradvokaterna”. Exem-
plen på sådan och liknande negativ uppmärksam-
het i media kan flerfaldigas och ger naturligtvis 
advokatkårens belackare ”vatten på sin kvarn”.

DISCIPLINNÄMNDEN

SE FILMEN
I en filmad intervju 
utvecklar Börje 
Samuelsson sin syn 
på varför försvars-
advokater har så 
stor betydelse för 
hur advokatkåren 
uppfattas i samhäl-
let. Använd qr-koden 
nedan eller sök på 
Sveriges advokat-
samfund på youtube.
com.

» 
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Om det nu finns fläckar på den vita bordsdu-
ken som i värsta fall kan äventyra advokatkårens 
självständighet och oberoende, varför har det 
blivit så och vad finns att göra? Ämnet är stort 
och komplext och måste behandlas i ett annat 
sammanhang. Bara nu några helt korta funde-
ringar. Brottmålen och därmed försvararuppdra-
gen ser helt annorlunda ut nu än 
vad som var fallet när jag var för-
svarsadvokat för flera decennier 
sedan. I åtskilliga brottmål pågår 
huvudförhandlingen under ett 
stort antal dagar. Förundersök-
ningarna är ofta utomordentligt 
omfattande och fortsätter under 
tiden för huvudförhandlingen. 
Det finns ofta ett flertal tilltala-
de i samma mål och därmed ett 
flertal försvarsadvokater. Medie-
intresset är ofta stort. Klienter-
na sitter ofta häktade under lång, 
för att inte säga mycket lång, tid 
och därtill med restriktioner. Att 
vara försvarsadvokat i en sådan 
miljö innebär åtskilliga utmaning-
ar och ställningstaganden som är 
mycket svåra och som sätter ad-
vokatens etiska kompass på svå-
ra prov. Särskilt när klienten sit-
ter häktad med restriktioner, kan 
man nog inte bortse från risken för att advoka-
ten kan få en alltför nära relation till sin klient 
och att advokaten i allra värsta fall kan komma 
i någon form av beroendeställning till klienten. 
För dessa uppdrag i stora omfattande brottmål 
måste rimligen framstå som mycket attraktiva 
för advokaterna, som gärna vill ha fler uppdrag 
av det slaget och som absolut inte vill bli av med 
ett pågående sådant uppdrag genom att klien-
ten begär byte av försvarare. Och det kan säkert 
hända, särskilt om advokaten är förhållandevis 
oerfaren, att advokaten tillgodoser önskemål el-
ler krav från klientens sida – och även från olika 
närstående till klienten – på tjänster av olika slag 

som inte är förenliga med advokatens uppdrag 
som försvarare och i vissa fall direkt förbjudna 
för försvararen att bistå med. Och jag har fått in-
trycket av att det finns kategorier av brottmåls-
klienter som i första hand ser sin försvarare som 
vad som skulle kunna beskrivas med uttrycket 
”nyttig idiot” och den rollen får naturligtvis ing-

en försvarsadvokat komma ens i 
närheten av.

T ill min stora tillfredsstäl-
lelse har jag noterat att det 
nu kommer att anordnas 

särskilda kurser (Advokatsam-
fundets kurs ska dessutom vara 
avgiftsfri) som ska behandla för-
svarsadvokatens roll och situa-
tion när klienten är häktad med 
restriktioner. En annan medicin i 
sammanhanget är enligt min upp-
fattning att försvarsadvokaterna 
är solidariska med varandra så att 
ingen är beredd att erbjuda klien-
terna tjänster som inte är fören-
liga med försvararuppdraget och 
de regler som försvararen i egen-
skap av advokat har att hålla sig 
till. För visserligen är trohet och 
lojalitet mot klienten advokatens 
främsta skyldighet men lojalitets-

plikten har sina gränser eftersom den ska utövas 
inom ramen för gällande rätt och god advokatsed. 
Den inledande ”deklarationen” i VRGA innehål-
ler också att advokaten ska utöva sin verksamhet 
med integritet och på ett sätt som främjar det 
goda rättssamhället samt så att förtroendet för 
advokatkåren upprätthålls. Om vi alla försöker 
komma ihåg det i advokatvardagens alla bestyr 
tror jag att vi har kommit rätt långt. Och då kan-
ske vi även i framtiden kan få vara fria, självstän-
diga och oberoende. Jag hoppas att det blir så.

börje samuelsson
Ordförande i disciplinnämnden

DISCIPLINNÄMNDEN

» 

En annan medicin 
i sammanhanget är 

enligt min uppfattning 
att försvarsadvokaterna 

är solidariska med 
varandra så att ingen 
är beredd att erbjuda 

klienterna tjänster som 
inte är förenliga med 
försvararuppdraget 

och de regler som 
försvararen i egenskap 

av advokat har att 
hålla sig till.
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Vad är advokatens viktigaste uppgift?

”Engagemang, kunskap 
och integritet. Att alltid 
stå upp för sin klient.”
Silvia Ingolfsdottir Åkermark

Brottsbyrån Advokaterna Åkermark & Lodin,
Stockholm

Advokat sedan 2017.
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DISCIPLINVERKSAMHETEN 2020
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 545 
anmälningar mot advokater under 2020. Det är 
20 procent fler än under 2019; under samma tid 
ökade antalet advokater med nära 2 procent. Advo-
katsamfundets styrelse tog också upp 38 disciplin-
ärenden på initiativ av generalsekreteraren under 
2020.

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinan-
mälningarna blir färre, trots att Sveriges advokat-
kår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in 
till disciplinnämnden, mot 545 anmälningar under 
2020. Det innebär att antalet anmälningar under 
den tiden har minskat med 10 procent, trots att 

advokaterna har blivit 78 procent fler – från 3 535 
advokater år 2000 till 6 293 advokater år 2020.

Totalt 705 ärenden behandlades inom disciplin-
nämnden under 2020. De flesta av ärendena avgjor-
des av någon av de tre prövningsavdelningar 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 advo-
katen 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.

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 mot-
part. Om disciplinnämnden anser att en advokat 
har brutit mot god advokatsed, kan nämnden 
besluta att tilldela advokaten en disciplinär 
påföljd.

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

Disciplinnämnden består av elva ledamöter 
varav tre utses av regeringen (offentliga repre-
sentanter). Nämnden är indelad i tre prövnings-
avdelningar. 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.

DISCIPLINNÄMNDEN
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DISCIPLINNÄMNDEN

DISCIPLINNÄMNDEN 2020

Advokatsamfundets 
generalsekreterare
Mia Edwall Insulander.
Generalsekreteraren 
deltar i disciplin- 
nämndens möten 
och har rätt att skriva 
sig skiljaktig.

Disciplinnämndens 
sekreterare 
Sofia Rahm.

Ledamöter utsedda av regeringen  (offentliga representanter) 

Helene Petersson, 
Ljungby.

Stefan Strömberg, 
Täby.

Per Westerberg, 
Nyköping.

Ordförande Vice ordförande
Ledamöter valda av 
Sveriges advokatsamfunds fullmäktige

Börje Samuelsson, 
Helsingborg.

Leif Ljungholm, 
Malmö.

Staffan Bergqvist, 
Stockholm.

Ulrika Borg, 
Stockholm.

Ledamöter valda av Sveriges advokatsamfunds fullmäktige

Polyana Jensell, 
Göteborg.

Biörn Riese, 
Stockholm.

Anna Steén, 
Malmö.

Magnus Wallander, 
Stockholm.
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Nätverket Hilda
stöder och utvecklar

ätverket Hilda är och 
har varit viktigt för 

att stödja kvinnliga ju-
rister i deras professio-
nella utveckling. Under 
åren med Hilda har anta-
let kvinnliga chefer ökat 
kraftigt. Nätverket Hilda 
skapades 2006. Hildas 
grundare, som bestod av 
ett trettiotal kvinnor från 
advokatkåren och rätts-

väsendet, konstaterade att rättsväsendet och ad-
vokatkåren går miste om en mängd skickliga ju-
rister på ledande poster, eftersom många av de 
kompetenta kvinnorna inte får chefsuppgifter el-
ler blir delägare på advokatbyråerna.

När Hilda bildades antogs programförklaring-
en att Hilda ska vara ett nätverk för att stödja 
kvinnor i deras professionella utveckling inom 
advokatkåren och rättsväsendet. Hildas mål är att 

skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i 
respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga 
chefer och delägare.

Å r 2016 visade två av varandra oberoende 
studier att Hilda och de två mentorpro-
grammen Ruben och Sofia hade påverkat 

kvinnliga jurister positivt i deras yrkeskarriär. 
Andelen kvinnliga chefer har ökat kraftigt inom 
juristyrkena under åren med Hilda. Skillnaderna 
är dock fortfarande stora mellan olika branscher 
och yrkesgrupper. 

I nätverket ingår ett femtiotal framstående 
kvinnliga jurister från advokatkåren, rättsväsen-
det och förvaltningen.

Hilda driver flera olika projekt för att nå sitt 
mål (se nedan). Med anledning av coronapan-
demin har Hildas projekt tyvärr fått bedrivas i 
något mindre omfattning än vanligt under 2020. 
Hilda kvarstår däremot och kommer att fortsätta 
sitt viktiga arbete även framöver. ¶

Ruben – mentorskap i grupp är ett mentorprogram som riktar sig 
till både kvinnliga och manliga jurister med det övergripande målet 
att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i 
grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.

Hildary består av lunchklubbar, 
frukostseminarier och andra till-
ställningar där kvinnliga jurister kan 
mötas, inspireras och utbyta erfaren-
heter samt lyssna till föreläsningar.

Rakel är en årlig konferens 
om kvinnligt ledarskap. Konfe-
rensen brukar locka omkring 
300 deltagare från rättsväsen-
det och advokatkåren.

Sofia är ett individuellt mentor- och praktikprogram 
för kvinnliga jurister som ger ökad insikt om chefs-
rollen inom olika delar av advokatkåren, rättsväsen-
det och förvaltningen, och som syftar till att moti-
vera fler kvinnor att vilja bli chefer och delägare.

Ruben är ett nätverk av manliga jurister i ledande po-
sitioner inom advokatkåren, rättsväsendet och förvalt-
ningen som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta 
steget att bli chefer eller delägare.

HILDA
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Mia Edwall Insulander 
talar på Rakelkonferensen 
2020, som sändes digitalt 

från samfundets kansli.
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Percy Bratt har 
genom hela sin 
advokatkarriär 
drivit rättig- 
hetsfrågor.



31

ADVOKATSAMFUNDETS PRIS

SE FILMEN
I samband med pris-
utdelningen hölls ett 
filmat samtal mellan 
pristagaren, ordfö-
randen i Högsta för-
valtningsdomstolen 
Helena Jäderblom 
och Mia Edwall 
Insulander. Använd 
qr-koden nedan el-
ler sök på Sveriges 
advokatsamfund på 
youtube.com.

Percy Bratt fick priset
för framstående insatser 
inom advokatyrket

dvokat Percy Bratt tilldelades Ad-
vokatsamfundets pris för fram-
stående insatser inom advokat-
yrket 2020.

Percy Bratt har genom 
hela sin advokatkarriär dri-
vit rättighetsfrågorna och 
är en av de advokater 
som medverkat till att 

göra mänskliga rät-
tigheter till en ju-
ridisk realitet. I en 

intervju i tidskriften Advokaten tryckte han sär-
skilt på just advokaternas ansvar och betydelse 
för rättsstaten.

– Advokattiteln är nära förbunden med rättssta-
ten. En fri och obunden advokatkår är grundläg-
gande för att fri- och rättigheterna och de konsti-
tutionella principerna ska bli verklighet. Den som 
har en sådan titel måste kunna företräda dessa 
principer och värden, ha kunskap om dem och 
engagemang för dem, fastslog Percy Bratt.

Enligt priskommitténs motivering fick Percy 
Bratt priset ”för sina framstående insatser inom 
advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklig-
het som advokat med ett stort engagemang för 
och kunskap om tryck- och yttrandefrihetsfrågor 
samt konstitutionell rätt. Årets advokat perso-
nifierar vikten och värdet av den demokratiska 
rättsstaten, vars innehåll och grundläggande rät-

tighetsprinciper i dag är mer angelägna än nå-
gonsin. Genom sitt stora engagemang för Advo-
katsamfundet i remissfrågor och utbildning har 
pristagaren också bidragit till att upprätthålla en 
etisk och yrkesskicklig advokatkår”.

A dvokatsamfundets pris instiftades i sam-
band med Advokatsamfundets 125-årsjubi-
leum 2012 och utdelades år 2020 för nionde 

gången. Nytt för året var att pristagaren fick peka 
ut ett pro bono-projekt som får 100 000 kr. Per-
cy Bratts prispengar skänktes till Rättsstatspro-
jektet, 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 advokat-
yrket delas i vanliga fall ut vid öppnandet av Ad-
vokatdagarna. 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 Ad-
vokatsamfundets generalsekreterare Mia Ed-
wall Insulander med pristagaren och ordfö-

randen i Högsta förvaltningsdomstolen, Helena 
Jäderblom, om mänskliga rättigheter och om fö-
rekomsten av klaner som lever utanför rättssta-
ten. Samtalet filmades och kan ses på Advokat-
samfundets webbplats. ¶FO
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Det internationella         arbetet allt viktigare
et internationella arbetet 

har under lång tid varit 
högt prioriterat för Ad-
vokatsamfundet, men 
har under senare tid 
blivit allt viktigare. 
Ett internationellt 
engagemang är inte 

viktigt enbart för att 
kunna påverka rättsut-

vecklingen inom EU, utan 
även för att nationellt kunna 

bevaka intressen rörande advokatrollen och upp-
rätthålla advokatetiska kärnvärden. Ett långsiktigt 
och initierat internationellt engagemang, liksom 
goda kontakter och ett väl fungerande samarbete 
med andra länders advokatsamfund och interna-
tionella advokatorganisationer, krävs för att effek-
tivt och framgångsrikt kunna påverka advokatens 
vardag på bästa sätt. 

M änniskor, tjänster och varor rör sig i dag 
mellan länder i en aldrig tidigare skådad 
omfattning. Landsgränser har på många 

sätt kommit att suddas ut. Detta har gett både posi-
tiva och negativa effekter. Juridiken har fått anpas-

sas därefter och har kommit att bli gränsöverskri-
dande i allt större utsträckning. I Sverige berörs 
och styrs vi numera ofta av beslut och lagstiftning 
som fattas inom Europeiska unionen och det inter-
nationella samfundet. Ett internationellt engage-
mang och ett väl fungerande internationellt samar-
bete är mot den bakgrunden avgörande också för 
att kunna påverka den lagstiftning som fattas av 
andra än vår egen lagstiftande församling. 

Även en samhällsutveckling där vi återkom-
mande blir påminda om terrorism och annan grov 
organiserad brottslighet, ofta med repressiva na-
tionella och europeiska lagstiftningsåtgärder som 
följd, sammantaget med ett ökat utbyte av juridis-
ka tjänster över landsgränserna och en allt öpp-
nare juridisk tjänstemarknad med starkt konsu-
mentintressefokus, gör det nödvändigt att aktivt 
delta i det internationella samarbetet för att kun-
na bibehålla våra advokatetiska kärnvärden och 
upprätthålla den unika ställning som advokater 
har och måste ha i den demokratiska rättsstaten. 
Till detta kommer att det internationella arbetet 
är av avgörande betydelse för att vi i Sverige ska 
kunna vidmakthålla vårt smått unika oberoende, 
vår självreglering och tillsyn. Att proaktivt agera 
internationellt har därför blivit allt viktigare för 

HILDAINTERNATIONELLT
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Det internationella         arbetet allt viktigare
att förhindra inskränkningar i våra advokatetiska 
kärnvärden och försämrade verksamhetsvillkor 
för svenska advokater. 

Advokatsamfundets internationella arbete be-
drivs på både det nordiska, det europeiska och 
det internationella planet och utförs såväl på egen 
hand som kollektivt med andra nationella advo-
katsammanslutningar inom de ledande europe-
iska och internationella advokatorganisationerna. 

D et internationella arbetet under 2020 har, 
i likhet med tidigare år, i stor utsträckning 
inriktats på rättssäkerhetsfrågor, migra-

tionsfrågor och frågor om rätten till advokat, 
men även frågor rörande socialt ansvarstagande 
och mänskliga rättigheter. Frågan om hur Brex-
it kommer att påverka möjligheten att bedriva 
advokatverksamhet i Storbritannien och på den 
inre EU-marknaden har också varit i fokus un-
der det gångna året. I efterdyningarna av terror-
attacker såväl i vårt eget land som i andra länder 
inom och utanför EU, med efterföljande debatt 
och lagstiftningsinitiativ om ökad övervakning, 
hemliga straffprocessuella tvångsmedel och en 
kriminaliseringsiver för att på olika sätt förhindra 
gränsöverskridande terrorism, är det uppenbart 

att EU:s advokatorganisationer gemensamt har en 
viktig roll att fylla till värnande av de rättsstatli-
ga principerna och grundläggande rättigheterna. 
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 samhälls-
klimat av rädsla, otrygghet och polarisering, har 
det internationella 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. 

M ed en fortsatt pågående allvarlig pan-
demi, ett nyligen framförhandlat utträ-
desavtal mellan EU och Storbritannien, 

liksom vitt skilda uppfattningar i olika EU-län-
ders syn på grundläggande rättsstatliga princi-
per samt fortsatta utmaningar i frågor rörande 
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, hållbarhet, 
miljö, digitalisering/AI etc., kommer med största 
sannolikhet det internationella arbetet för advo-
katorganisationer, advokatbyråer och advokater 
i såväl Europa som globalt att innehålla stora ut-
maningar under 2021. Det finns goda förutsätt-
ningar för oss att här göra skillnad. ¶

Johan Sangborn,  
chefsjurist, är ansva-
rig för det interna-
tionella arbetet på 
Sveriges advokat-
samfund.

INTERNATIONELLT
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Hina Jilani fick Stockholm 
Human Rights Award 2020

ina Jilani, banbry-
tande advokat, för-

kämpe för demokrati 
och ivrig aktivist för 
medborgerliga rättig-
heter, tilldelades Stock-
holm Human 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 rät-
tigheterna och folkrätten, och i mitt land Pakis-
tan bidrar det till mitt arbete, sa Hina Jilani när 
hon intervjuades i Advokaten nr 1 2021.

Hina Jilanis engagemang för mänskliga rättig-
heter väcktes tidigt. 

En avgörande händelse, som enligt Jilani kom 
att forma hennes liv, var när regimen i Pakistan 
1977 på ett hårdhänt sätt införde undantagstill-
stånd och andra åtgärder som inte enbart rikta-
de sig mot landets medborgare i allmänhet. De 
ville eliminera allt politiskt motstånd i Pakistan, 

enligt Jilani, och förtrycket riktades särskilt mot 
kvinnor.

– Det var det avgörande ögonblicket. Jag be-
stämde mig för att jag var tvungen att se till att 
jag kämpade för kvinnors rätt att leva ett liv där 
de har möjlighet att uppnå sina grundläggande 
rättigheter på grundval av jämställdhet, berättade 
Hina Jilani i Advokaten. 

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

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

OM PRISTAGAREN
Hina Jilani är advokat, auktoriserad att uppträda inför Pakistans högsta domstol sedan 1992. Hon är för 
närvarande ordförande för Världsorganisationen 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 advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor för att tillhandahålla 
rättslig hjälp till kvinnor. Hennes verksamhet utvidgades till att omfatta undervisning om juridiska frågor, 
forskning och skydd mot utnyttjande. Jilani har också, på flera olika sätt, fortsatt att arbeta för mänskliga 
rättigheter i allmänhet och kvinnors rättigheter i synnerhet inom hemlandet.
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Vad är det bästa
med att vara advokat? 

”Åh, det finns massor. 
Men nog är det 

 fantastiskt att ha 
förmånen att få vara 

en viktig del i vårt 
samhälle och rätts- 
samhälle. Det är jag 

ödmjuk inför – och stolt 
över – varenda dag.”

Åsa Erlandsson
Setterwalls advokatbyrå,

Stockholm
Advokat sedan 2002.
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HÄNDELSER

Händelser under året
Länsförsäkringar ny försäkringsgivare 
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. 
Resultatet av upphandlingen var enligt såväl WTW som 
Advokatsamfundets försäkringsgrupp mycket gott: bättre 
villkor i försäkringarna till oförändrade eller sänkta premier. 

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 uppdaterad promemo-
ria om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter.

Avsnitt 2.8 i promemorian handlar om försvarare. Styrelsen konstaterar där att en advokat har en 
långtgående skyldighet att förvissa sig om huruvida klienten vill överklaga eller inte, enligt praxis från 
Advokatsamfundets disciplinnämnd. Om klienten inte går att nå ska advokaten överväga att ändå 
överklaga för att undvika rättsförlust. Samtidigt måste advokaten också beakta om ett överklagande 
riskerar att försätta klienten i ett sämre läge än tidigare – till exempel genom att åklagaren anslut-
ningsöverklagar, 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 advokatens utgångspunkt alltid vara att klienten vill överklaga beslut som har gått klienten 
emot.

Sommarjobbare fick höra 
om advokatyrket
”Beredskapslyftet: sommar” skapades 
för att ge sommarjobb åt 1 000 ungdo-
mar i Stockholms stad. Utöver praktiskt 
arbete fick deltagarna ta del av olika 
teoretiska avsnitt, däribland en föreläs-
ning om försvarsadvokatens roll. Totalt 
medverkade åtta advokater via länk för 
ungdomarna som var indelade i mindre 
grupper.

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 inne-
hållet hade också uppdaterats och utformningen omarbetats något för att för-
bättra 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.
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HÄNDELSER

Advokatsamfundet 
i dialog om Juno
Den juridiska informations-
tjänsten Juno, ägd av Nor-
stedts Juridik, lanserades 
2019. Redan under lanserings-
året fick Advokatsamfundet 
signaler från ledamöter om 
de olika problemen med Juno 
och inledde en dialog med 
Norstedts Juridik om proble-
men.

Efter kontakter mellan sam-
fundet och Norstedts Juridik 
beslutade Norstedts om ett tak 
på prishöjningar, lägre priser 
för byråer som köpte många 
licenser och flera olika paket 
av tjänster. Samtalen fortsatte, 
och Advokatsamfundet ställde 
krav på en rad åtgärder.

Advokatsamfundets kritik 
riktade in sig mot prissätt-
ningen och den dåliga tillgäng-
ligheten hos kundtjänsten. 
Här har Norstedts gjort vissa 
förbättringar, och från och 
med december återinförs en 
särskild prismodell som ska 
sänka kostnaden för byråer 
med 1–10 anställda.

Samfundet kritiserade också 
de allmänna villkoren för Juno, 
som ger en mycket begränsad 
möjlighet för användare att 
kräva rättelse eller ersättning 
för fel i tjänsten och de skador 
som dessa kan leda till.

David Baas fick Advokatsamfundets journalistpris
2020 års journalistpris tilldelades David Baas, journalist på Expres-
sen. Priset offentliggjordes vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte, 
som hölls via videolänk, den 11 juni.

David Baas fick priset för sin granskande journalistik kring olika ty-
per av extremistiska rörelser. Priskommittén skriver i sin motivering 
att: ”David Baas avslöjar med beundransvärd envishet nazister, rasis-
ter och islamister och ställer dem till svars utan att blinka. I en tid då 
antidemokratisk nationalism och radikal islamism vinner mark fort-
sätter David Baas oförtrutet att arbeta på tydlig humanistisk grund.”

David Baas är född i Luleå 1980 och har fått flera prestigefyllda pri-
ser, bland annat Föreningen grävande journalisters pris Guldspaden 
två gånger och Stora Journalistpriset. På grund av pandemin var han 
inte på plats vid fullmäktigemötet. I stället fick han ta emot priset vid 
en mindre ceremoni på Advokatsamfundet. I samband med priset in-
tervjuades David Baas av generalsekreteraren Mia Edwall Insulander 
och Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson. Intervjun 
filmades och kan ses på Youtube. » FO
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» Ett år av omställning
Corona påverkade byråer 
och rättssäkerhet
Coronapandemin har inneburit och innebär en eko-
nomisk påfrestning för många advokatbyråer. Det 
visade en undersökning genomförd på uppdrag av 
Advokatsamfundet, som presenterades i maj. 

53 procent av de svarande advokatbyråerna 
uppgav i undersökningen 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 byråer med inriktning på 
migrationsrätt, men även brottmålsbyråer, human-
jurister och allmänpraktiserande byråer upplevde 
kännbara minskningar.  De affärsjuridiska byråerna 
drabbades minst.

I undersökningen ingick också frågor om hur 
rättssäkerheten påverkats av pandemin. Ungefär en 
fjärdedel av de svarande upplevde att rättssäkerhe-
ten har påverkats negativt. Lika många var osäkra, 
medan hälften inte såg några sådana försämringar. 
Bland brottmålsbyråerna upplevde hela 37 procent 
rättssäkerhetsproblem. Framför allt var det inställ-
da förhandlingar som äventyrade rättssäkerheten.

Coronainformation samlades 
på nätet
Behovet av information och vägledning var 
stort bland advokater och i samhället i stort, 
när coronapandemin i början av året drab-
bade Sverige. För att möta behoven lanserade 
 Advokatsamfundet redan i början av april en 
särskild coronavirussida på sin webbplats  
www.advokatsamfundet.se. 

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

Annat innehåll var samlade svar på återkom-
mande frågor som har ställts till Advokatsam-
fundets kansli om virusutbrottets inverkan på 
advokatverksamheten och några korta intervjuer 
med ett antal advokater om hur coronavirus-
situationen har påverkat deras arbete.

Utbildningskravet togs tillfälligt bort
Advokatsamfundets styrelse beslöt den 16 april att efterge kravet på 
18 timmars professionell vidareutbildning för yrkesverksamma advoka-
ter för år 2020. Syftet var att underlätta 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.

2020 blev året då Advokatsamfundet – som alla an-
dra – ställde om. Coronapandemin satte djupa spår 
i verksamheten, men tack vare en snabb omställ-
ning kunde många aktiviteter ändå genomföras.
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Historiskt med coronaanpassat fullmäktigemöte
Den digitala närvaron var god när Advokatsamfundet höll sitt fullmäktigemöte – det första via länk – den 
11 juni. I Industrisalen i Näringslivets hus, Stockholm, fanns endast ett fåtal deltagare, medan de valda full-
mäktige och andra åhörare medverkade via videolänk.

Sommarnotarier lärde om advokatyrket
I spåren av coronapandemin hade många byråer 
svårt att hitta givande sysselsättning till sina som-
marnotarier. Efter en dialog med ett flertal byråer 
tog Advokatsamfundet fram en föreläsningsserie 
som var uppdelad på fyra pass med syfte att infor-
mera om advokatens roll, hur man blir advokat 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 genomför-
des digitalt.

Advokater får tillgodoräkna 
direktsända kurser
På grund av pandemin började såväl Advokat-
samfundets utbildningsavdelning som andra 
utbildningsinstitut under året att erbjuda en allt 
större del av sina utbildningar som direktsända 
kurser. Som en följd av utvecklingen beslutade 
Advokatsamfundets styrelse i december att 
revidera samfundets riktlinjer för professionell 
vidareutbildning. Justeringen innebär att det 
framgår att direktsända kurser, där kursdelta-
garna är närvarande genom digitala lösningar, 
får tillgodoräknas på samma sätt som annan 
strukturerad utbildning för att uppfylla det år-
liga utbildningskravet för advokater.FO
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Kansliet ger stöd
och information

dvokatsamfundets kansli sva-
rar för att ge stöd och infor-
mation till advokaterna, 
men har också omfattande 
kontakter med allmänhe-
ten och med beslutsfat-
tare inom det rättspo-
litiska området. 

Advokatsamfun-
dets kansli finns 
i Tryggerska 
villan på Norra 

Djurgården i Stockholm. Under året har kansliets 
arbete mycket kretsat kring att stödja advokatkå-
ren och att försöka trygga rättssäkerheten under 
den pågående pandemin. Samtidigt har den lö-
pande verksamheten, med bland annat handlägg-
ningen av inträdes- och disciplinärenden samt 
konsumenttvistärenden och advokatexamen för-
stås fortsatt. 

Kansliets dagliga verksamhet leds av samfun-
dets generalsekreterare som också är chef för 
kansliet. Kansliets grundläggande organisation 
och placering i Stockholm regleras i Advokat-
samfundets stadgar 17 §.

Vid kansliet arbetar cirka 40 personer, varav 
16 jurister. Juristavdelningen sysselsätter också 
7 administrativa assistenter. Avdelningen hand-
lägger varje år över ett tusen ärenden inom 
det offentligrättsliga området. Den spelar ock-
så en betydande roll i remissarbetet, samt ger 
advokater stöd i yrkesfrågor. Ekonomiavdelning-

en sysselsätter tre personer, som svarar för löner, 
avgifter, bokföring och liknande. Ekonomiche-
fen ingår dessutom i samfundets försäkrings-
grupp. Registraturen, med tre personer anställda, 
 fungerar som stödfunktion till Advokatsamfun-
dets alla delar, med matrikeln som ett nav i verk-
samheten.

Även kursavdelningen sysselsätter tre perso-
ner, som tillsammans administrerade 132 kurstill-
fällen 2020, med 3 187 deltagare. På kansliet finns 
också tidskriften Advokatens redaktion med tre 
medarbetare. Redaktionen ansvarar, förutom för 
tidskriften, för alla samfundets webbplatser, ny-
hetsbrev, verksamhetsberättelser, bokproduktio-
ner samt annan information.

Juridiska biblioteket har sina lokaler i samfun-
dets hus. Här arbetar en bibliotekarie. Till allt 
detta kommer reception, fastighetsskötsel och 
övriga administrativa funktioner. ¶

SE FILMEN
Följ med in bakom 
dörrarna – använd 
qr-koden nedan eller 
besök samfundets 
Youtubekanal.

KANSLIET
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Vad är det bästa
med att vara advokat? 

”Att vara advokat är en 
del av mig. Möten med 
människor och deras 
livsöden skänker mitt 

liv mening.”
Johan Eriksson

Försvarsadvokaterna,
Stockholm

Advokat sedan 1994.



42

Vad är advokatens
viktigaste uppgift? 

”Oberoende, 
etisk rådgivare 

i klientens 
intresse.”

Sven A. Olsson
Advokat Sven A Olsson AB,

Helsingborg
Advokat sedan 1974.
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verksamhets- 
berättelsen 2020 
som pdf

Använd qr-koden 
nedan eller besök 
Advokatsamfundets 
webbplats för att ta 
del av den fullständi-
ga digitala verksam-
hetsberättelsen.
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