
Verksamhetsberättelse 2021



Bästa advokat,
samtidigt som vi skickar ut vår verksamhetsberättelse 2021 pågår det 
ett krig i Europa. Ryssland har invaderat Ukraina. Det absolut viktigas-
te i rådande situation är förstås den mänskliga aspekten. Människor 
dör och flyr för sina liv och vi måste, på de sätt vi kan, hjälpa till. Ad-
vokatsamfundet har, förutom att vi tillsammans med flera större advo-
katbyråer har skänkt betydande belopp till UNHCR och Röda korset, 
fördömt invasionen. Vi samordnar också andra initiativ som förhopp-
ningsvis kan bidra. Bland annat genom ”Advokathjälpen Ukraina” som 
är en jourverksamhet med advokater som erbjuder juridiskt stöd till 
flyktingar, på pro bono-basis. 

Kriget ställer demokratin inför svåra prövningar, som Åsa och Martin 
Wikforss skriver i Dagens Nyheter den 7 mars 2022, och det är sanner-
ligen sant. Den period av avspänning mellan nationer som vi såg efter 
Berlinmurens fall är över. Det är därför mer angeläget än någonsin att 
vi med beslutsamhet argumenterar för och upprätthåller ”the rule of 
law”. Är det några som förstår vikten av demokratin och hur vi måste 
argumentera för rättssäkerhetens betydelse för demokratins upprätt-
hållande så är det vi advokater. Låt oss använda vårt fokus och vår 
kunskap till det i dessa svåra tider.

Vår verksamhetsberättelse handlar naturligen om verksamheten år 
2021. En viktig händelse var antagandet av vårt rättsstatliga program 
där Advokatsamfundet presenterar sin principiella inställning i ett an-
tal frågor som är grundläggande i en demokratisk rättsstat. Vi har all 
anledning att fortsatt fokusera på rättssäkerheten och enskildas rättig-
heter i relation till förtryck och tvång.

Trevlig läsning!

Mia Edwall Insulander
generalsekreterare sveriges advokatsamfund

I en filmad 
intervju på 

Advokatsam
fundets Youtube

kanal talar 
Mia Edwall 

Insulander om 
situationen i 
Ukraina, om 
vikten av att 

hjälpa människor 
i nöd och om tre 
viktiga insatser 
från Advokat

samfundet under 
2021.

https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/sveriges-advokatsamfundet-fordomer-den-ryska-invasionen-av-ukraina
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Det är 
en konst 
att vara 
advokat
Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander konstaterar att 
Advokatsamfundet under 2021 lyfte flera frågor 
som är viktiga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
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 D et är en konst att vara advokat. Och inte vilken 
konst som helst, utan konsten att lyfta en annan 
människa: klienten.” Så skrev jag i förordet till 
den konstbok – Samfundet och samtiden – som 
vi tog fram år 2021. 

Genom advokat Johan Carlssons unika kontaktnät med 
svenska samtidskonstnärer har Advokatsamfundet un
der år 2021 fått möjlighet att låna, hyra och köpa (företrä
desvis) svensk konst som nu hänger i Tryggerska villan. 
Konsten kan man uppleva både genom att besöka Advo
katsamfundet och genom den virtuella rundvandring som 
ligger på vår webbplats.

Syftet med att blanda upp de advokatporträtt som finns 
i huset med samtida konst är att väcka tankar: vart är vi 
på väg och varför? Advokatsamfundet är inte bara sin his
toria utan också en del av samtiden och framtiden. Det är angeläget 
både att Advokatsamfundet är relevant för sina ledamöter och att vi 
aktivt arbetar för ett fortsatt högt förtroende för advokaterna och ad
vokatyrket i framtiden. 

Konsten att vara advokat måste varje ledamot upptäcka på egen 
hand i sin dagliga verksamhet och i relation till sina klienter – Advo
katsamfundets roll är bland annat att underlätta och hjälpa till. Enligt 
stadgarna ska samfundet: 

l upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig yrkeskår
l  följa rättsutvecklingen och vara en röst i den rättspolitiska debat

ten
l tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen 
l verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.
Under det gångna året har vi verkat för ändamålen på olika sätt. En 

stor del av arbetet har handlat om etiken för att upprätthålla en rätt
rådig och yrkesskicklig advokatkår.

FÖRSTÄRKT ETIKSATSNING
Den förstärkta etiksatsningen innehåller flera delar. Vi startade året 
med att inkludera helt nya, särskilda etiksidor i vår tidskrift Advoka
ten. Syftet är att regelbundet informera om de mest angelägna etik
frågorna. Vi initierade också två kostnadsfria kurser i advokatetik: 

Principalansvaret samt Försvararen, restriktioner och ad
vokatetiken. 

Kursen om principalansvar ökar kunskapen om prin
cipalens skyldigheter, både arbetsrättsligt och advokat
etiskt, för sina biträdande jurister. 

Kursen för brottmålsadvokater är särskilt inriktad på 
hur man ska agera som försvarare när man har häktade 
klienter med restriktioner. Några disciplinärenden som 
handlade om restriktionsöverträdelser, och som omtalades 
i media, gjorde det extra angeläget att undervisa och infor
mera om de ofta ganska svåra överväganden som en för
svarare behöver göra. Utöver kursen beslutade vi också i 
december en ny vägledning för försvarare med uppdrag för 
frihetsberövade klienter som belagts med restriktioner.

inom ramen för den förstärkta etiksatsningen tillsatte styrelsen 
under året en arbetsgrupp med uppdrag att utreda om det högsta be
loppet för straffavgiften borde höjas. Den högsta straffavgiften, som 
enligt lag är 50 000 kr, har inte höjts sedan år 1997. Arbetsgruppens 
uppgift var att göra en bedömning av om straffavgiften har blivit ett 
mindre verksamt medel och om glappet blivit för stort mellan ute
slutning och den näst strängaste påföljden: varning med straffavgift. 
I oktober kom arbetsgruppen med sitt förslag som har remitterats till 
avdelningarna för synpunkter. 

Glädjande nog minskade antalet anmälningar av advokater år 2021 
jämfört med 2020. Advokatsamfundets disciplinnämnd tog under det 
gångna året emot 476 anmälningar mot advokater, jämfört med 545 un
der år 2020. Det är närmare 13 procent färre anmälningar. Under sam
ma tid ökade antalet advokater med nära 3 procent. Advokatsamfun
dets styrelse tog också upp 59 disciplinärenden under 2021, som ett led 
i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn. Det proaktiva arbetet förstärk
tes också under 2021 med utökad tillskrivning av enskilda byråer med 
en granskningsrapport där byråerna är skyldiga att bland annat lämna 
information om sin allmänna organisation, obligatorisk fortbildning, 
intressekonflikter och mångfalds och jämställdhetsarbete. 

Advokatsamfundets förstärkta och aktiva etiksatsning kan vara en 
av anledningarna till att antalet anmälningar sjönk år 2021. I ett läng

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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re perspektiv så är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, och 
det trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt1. Det är dock ange
läget med ett fortsatt aktivt etikarbete. Under år 2021 uteslöts fyra 
advokater: tre av disciplinnämnden och en av Högsta domstolen. 
Uteslutningarna har alla på olika sätt handlat om brott mot restriktio
nerna och har understrukit vikten av de aktiva satsningar på utbild
ning och vägledning som vi har gjort. Etiken är mer betydelsefull än 
någonsin.

RÄTTSSTATLIGT PROGRAM
Som ett led i att upprätthålla en rättrådig advokatkår och vara en röst 
i den rättspolitiska debatten, antog styrelsen i juni 2021 ett rättsstat
ligt program. I det presenterar Advokatsamfundet sin principiella 
inställning i ett antal frågor som bedöms grundläggande i en demo
kratisk rättsstat. Programmet ska vara vägledande i advokaternas 
verksamhet, utgöra utgångspunkt för samfundets ställningstaganden 
i lagstiftningsärenden och stimulera ledamöternas deltagande i den 
rättspolitiska debatten. Redan år 1988 utarbetade Advokatsamfundet 
ett första rättssäkerhetsprogram som nu har kompletterats och upp
daterats utifrån de förhållanden som gäller i dag. Dagens rättspolitis
ka diskussion handlar till stor del om förhållandet mellan individens 
frihet och det allmännas maktutövning. Den enskildes rättigheter 
och integritet ställs mot tvångsåtgärder och allmänhetens trygghet. 
På det kriminalpolitiska området handlar det ofta om graden av re
pression, och den rättspolitiska debatten har det senaste året hand
lat mer om effektivitet än proportionalitet. Rättssäkerhetsfrågor ska 
alltid vara i fokus för Advokatsamfundet, och ett särskilt program för 
den demokratiska rättsstaten fyller en viktig funktion för det fortsat
ta rättssäkerhetsarbetet.

REMISSVAR OCH DEN RÄTTSPOLITISKA DEBATTEN
Under år 2021 besvarade Advokatsamfundet 135 remisser. Det är en 
central uppgift för oss att följa rättsutvecklingen. Genom vårt uni
ka perspektiv yttrar vi oss om ny lagstiftning – och då främst beträf

fande rättssäkerhetsfrågor. Stort fokus låg på det kriminalpolitis
ka området där vi yttrade oss över flertalet förslag till skärpta straff 
och mer repressiv lagstiftning. Som exempel kan nämnas remiss den 
30 augusti 2021 över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminel
la nätverk (SOU 2021:68). I remissvaret framförs det problematiska 
med att föreslå straffskärpningar som tar sikte på brott som begås i 
”kriminella nätverk”. Detta eftersom det inte finns någon legaldefini
tion av begreppet. Risken med sådan lagstiftning är att den kan leda 
till oklarheter vid tillämpningen och bristande förutsebarhet samt en 
ökad risk för frihetsberövande av oskyldiga personer. 

Under 2021 blev det tydligt att Advokatsamfundet är en viktig röst i 
samhällsdebatten om hur ny lagstiftning påverkar mänskliga fri och 
rättigheter. Ett exempel är utökad användning av hemliga tvångsme
del och hur ny lagstiftning inom det området påverkar den personli
ga integriteten. Det är få aktörer i samhället som för tillfället foku
serar på den aspekten. Advokatsamfundet delar uppfattningen att 
effektiv brottsbekämpning är viktig, men den måste alltid sättas i 
proportion till de värden som ligger i den andra vågskålen. Det hän
der att det görs avkall på mänskliga fri och rättigheter vid införandet 
av ny lagstiftning som ger staten utökade befogenheter. I det sam
manhanget är det oroande att det finns en uppfattning om att Advo
katsamfundet inte ska lägga sig i dessa frågor eller agerar aningslöst 
kring vikten av rättstrygghet. Det är av största vikt att alla röster hörs 
i debatten – särskilt när det är frågan om att inskränka mänskliga fri 
och rättigheter.

advokatsamfundet har under 2021 även lyft andra frågor som är 
viktiga ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I september gjordes exempel
vis en hemställan om författningsändringar för att stärka rättssäker
heten och förutsebarheten i skatteprocessen. I oktober tillkännagav 
regeringen att den har gett Domstolsverket i uppdrag att göra en ut
värdering av lagändringen om målsägandebiträden, något som Advo
katsamfundet var först med att uppmärksamma vikten av bland annat 
i ett blogginlägg.

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

1 År 2000 kom 604 anmälningar in till Advokatsamfundet, jämfört med 476 anmälningar under 2021. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden minskade med strax över 
20 procent, trots att antalet advokater ökade med 83 procent – från 3 535 advokater år 2000 till 6 469 advokater år 2021.
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En del i att vara en röst i den rättspolitiska de
batten är också att föra dialog med andra aktö
rer i rättssamhället. Som ett led i att förbättra 
och öka förutsättningarna för ett professionellt 
uppträdande i rättssalen undertecknades i fe
bruari särskilda vägledande handlingsregler. De 
syftar till att ge de professionella aktörerna i en 
rättegång goda förutsättningar att behandla var
andra med respekt och ge förståelse för varan
dras olika yrkesroller. Detta för att på så sätt öka 
förtroendet för rättsväsendet. 

KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR ADVOKATER
Under året har vi på olika sätt arbetat med att 
förbättra kunskapen om advokater och den vik
tiga roll som de fyller i en rättsstatlig demokrati. 
Vi har också verkat för att tillvarata advokater
nas intressen. Flera konkreta åtgärder har vidta
gits. Hot och hat mot advokater har tyvärr ökat 
och mot den bakgrunden har vi tagit fram ett 
särskilt stöddokument och startat en grupp med 
advokater som själva har upplevt hot och våld, 
och som man kan få kontakt med vid behov. 

Under året gjorde vi en särskild film med 
hash taggen #väljenadvokat i syfte att öka kun
skapen om skillnader mellan en advokat och 
en jurist. Filmen delades i Advokatsamfundets 
samtliga kanaler den 7 maj 2021, samma dag som 
den delades av familjerättsadvokater. Se gärna filmen som riktar sig 
till klienter och som ringar in viktiga skillnader. 

I november lanserades Advokatsamfundets nya webbplats som 
bland annat har förbättrade sökmöjligheter och användarfunktioner. 
Tanken är att man nu lättare ska hitta rätt information med bättre 
vägledning och ingångar anpassade till vem man är som användare, 
som exempelvis klient, advokat eller journalist.

Årets advokatdagar fick av pandemiskäl genomföras digitalt, men 
bjöd som vanligt på nya insikter och intressanta samtal. Särskilt spän

nande var den politiska debatten mellan samtli
ga riksdagspartiers rättspolitiska talespersoner. 
Se den gärna här – den ger god inblick i hur de 
olika partierna ställer sig i kriminalpolitiska frå
gor. 

Jag är väldigt glad och stolt också över att jag 
under år 2021 startade Advokatsamfundspodden. 
Den modereras av journalisten Willy Silber stein 
och tillåter initierade och intressanta samtal 
mellan olika aktörer inom rättsväsendet. För
hoppningsvis bidrar den till ökad kunskap i an
gelägna frågor.

KONSTEN ATT VARA ADVOKAT
”I’M NOT LEAVING UNTIL I GET THE 
TRUTH” uttalar Jan Håfströms Mr Walker i 
konstverket som hänger i Tryggerska villans 
hall. Tavlan påminner oss, enligt Håfström, om 
hjältens ursprungliga roll: att alltid ställa sig ut
anför och betrakta världen och samhället med 
kritiska ögon. Det är till viss del också advoka
tens uppgift: att ställa sig utanför och betrakta 
det påstådda, ur klientens perspektiv med kri
tiska ögon. Advokaterna måste fortsätta att våga 
ifrågasätta. För att kunna göra det krävs ett obe
roende.

Vikten av och förståelsen för oberoende ad
vokater kan inte tas för givna. Advokaternas ar

bete för sina klienter är helt nödvändigt i en rättsstat. Om advoka
ter inte fanns skulle staten till exempel kunna utöva maktmedel mot 
människor som inte orkar eller kan försvara sig. Eller en enskild för
lora ett tvistemål mot någon utan att ha förstått vad det handlade om. 
Ett sådant samhälle vill vi inte leva i. 

Arbetet för ett fortsatt högt förtroende för advokaterna och kun
skap om advokatens roll fortsätter år 2022. Som konstnären Dan Wol
gers uttrycker det: ”Advokater behövs för att livet är viktigare än ad
vokater.” ¶

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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https://youtu.be/dRtb1RHoCo0
https://www.advokatsamfundet.se/
https://youtu.be/HIpRSAUQdMk
https://anchor.fm/advokatsamfundspodden/
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ADVOKATSAMFUNDETS 
ÄNDAMÅL
Sveriges advokatsamfund är en privat-
rättslig sammanslutning, som bildades på 
enskilt initiativ 1887. Advokatsamfundet 
fick officiell status när den nya rättegångs-
balken trädde i kraft 1948. När samfundet 
bildades hade det 38 ledamöter. Under de 
senaste dryga 20 åren har antalet ledamö-
ter mer än fördubblats. I dag har Advokat-
samfundet över 6 400 ledamöter.

Enligt stadgarna för Sveriges advokat-
samfund har samfundet till ändamål 
l att till främjandet av god rättsvård 

upprätthålla en rättrådig och yrkesskick-
lig advokatkår,
l att följa rättsutvecklingen och verka 

för att samfundets erfarenheter kommer 
denna till godo,
l att tillvarata advokaternas allmänna 

yrkesintressen samt
l att verka för sammanhållning och 

samförstånd mellan advokaterna.
Advokatsamfundet har även getts en 

i viss mån offentligrättslig ställning, 
framför allt i fråga om den disciplinära 
verksamheten och inträden i samfundet. 
Advokatsamfundet anlitas också i stor 
omfattning som remissorgan och avger 
yttranden över i stort sett alla förslag till 
central lagstiftning. Dessutom deltar Ad-
vokatsamfundet i den offentliga debatten 
i ämnen som är särskilt angelägna för 
rättsutvecklingen.

SÅ STYRS ADVOKAT- 
SAMFUNDETS VERKSAMHET
Advokatväsendet regleras i 8 kapitlet 
rättegångsbalken. Av 1 § framgår att det 
ska finnas ett allmänt advokatsamfund 

i Sverige och att samfundets stadgar 
fastställs av regeringen. Endast den som 
är ledamot av Advokatsamfundet får an-
vända titeln advokat. Av rättegångsbalken 
framgår vidare att en advokat är skyldig 
att följa god advokatsed. Vad som är god 
advokatsed framgår av de vägledande 
reglerna om god advokatsed. God advo-
katsed är inte statisk, utan den förändras 
och utvecklas över tiden genom vägle-
dande uttalanden av styrelsen och disci-
plinnämndens avgöranden.

Regleringen av Advokatsamfundet syf-
tar till att trygga allmänhetens intresse av 
att kunna få rättsligt biträde av kvalifice-
rade ombud som är oberoende och sätter 
klienten i det främsta rummet.

SÅ ORGANISERAS 
ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundet är geografiskt upp-
delat i sju avdelningar: Mellersta, Norra, 
Södra, Västra och Östra avdelningarna, 
Stockholmsavdelningen och Utlandsav-
delningen. Varje avdelning har en lokal 
verksamhet och en egen styrelse. Avdel-
ningsstyrelserna lämnar yttranden till 
samfundets styrelse bland annat i ärenden 
som gäller ansökningar om inträde i sam-
fundet. 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 ordförande, 
vice ordförande och 18 andra ledamöter. 
Fullmäktige väljer också ordförande, vice 
ordförande och sex ledamöter till disci-
plinnämnden. De återstående tre ledamö-
terna av disciplinnämnden, de offentliga 

representanterna, utses av regeringen.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Nor-

ra Djurgården i Stockholm. Kansliet leds 
av generalsekreteraren. I Advokatsamfun-
dets hus finns även Juridiska biblioteket, 
som är ett av Sveriges främsta juridiska 
fackbibliotek med en boksamling på drygt 
50 000 band. Biblioteket är öppet för alla 
som har avlagt examen vid juridiska fakul-
teter och för juridikstuderande. På samfun-
dets kansli finns även den redaktion tillika 
informationsavdelning som producerar 
Advokatsamfundets tidskrift Advokaten 
och driver samfundets webbplatser.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE 
I ADVOKATSAMFUNDET
Kraven är höga på den som vill bli leda-
mot av Advokatsamfundet. För att bli ad-
vokat krävs en omfattande teoretisk och 
praktisk utbildning. Efter fyra och ett halvt 
års juridisk utbildning och juristexamen 
vid universitet krävs tre års juridiskt arbe-
te. Under dessa tre år ska den som söker 
inträde i samfundet ha arbetat som biträ-
dande jurist vid en advokatbyrå eller ha 
drivit egen juridisk byrå. Dessutom krävs 
att sökanden har avlagt advokatexamen 
för att inträde ska beviljas, och en skriftlig 
examination i konstitutionell rätt ingår 
som en obligatorisk del i advokatexamen.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken 
skyldig att följa god advokatsed. I sin 
verksamhet är advokaten underkastad 
Advokatsamfundets och Justitiekanslerns 
tillsyn. Advokatsamfundets tillsyn utövas 
av samfundets disciplinnämnd. Ett disci-
plinärt ingripande kan leda till påföljderna 

uteslutning, varning med straffavgift på 
maximalt 50 000 kronor, varning utan 
straffavgift eller erinran. 

Vid sitt sammanträde i januari 2021  
beslutade Advokatsamfundets styrelse 
att tillsätta en arbetsgrupp med upp- 
drag att se över om det finns skäl att  
höja taket för straffavgiften. Arbetsgrup-
pen lämnade under året sin slutrapport.  
I rapporten föreslås bland annat en höj-
ning av straffavgiftens högsta belopp till 
250 000 kronor. Styrelsen beslutade i ok-
tober 2021 att förslaget ska gå på remiss 
till  Advokatsamfundets avdelningar för 
fortsatt beredning.

ADVOKATSAMFUNDETS 
STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består av 
ordförande, vice ordförande och 18 andra 
ledamöter. Styrelsen har sammanträtt tio 
gånger under 2021. Tre av styrelsesam-
manträdena var helt digitala, och ett sam-
manträde genomfördes per capsulam. Vid 
fyra av sammanträdena användes video-
konferens med hänsyn till coronapande-
min.Styrelsemötena föregås vanligtvis 
av presidiemöten, då ordföranden, vice 
ordföranden och generalsekreteraren, 
biträdda av samfundets chefsjurist och 
styrelsens sekreterare, förbereder det 
kommande mötet. Cirka en vecka 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: inträdes-
ärenden, utträdesärenden, disciplinären-
den, frågor väckta i styrelsen, inkomna 
framställningar och remisser.

9
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INTRÄDESÄRENDEN 2021
Den 1 januari 2011 justerades Advokat-
samfundets stadgar gällande det så 
kallade tidskravet från fem till tre år. Det 
året uppgick inträdesärendena till 529. 
Därefter har antalet inträdesärenden upp-
gått till cirka 400 ärenden per år fram till 
2021 då ärendena återigen översteg 500. 
Under 2021 slutbehandlade styrelsen 
538 ansökningar om inträde i samfundet 
(250 män och 288 kvinnor). Av de ansök-
ningar som behandlades 2021 bifölls 483 
(jämfört med 401 föregående år). Grunden 
för avslag var i 12 fall att sökanden inte 
hade styrkt sin lämplighet att utöva advo-
katverksamhet (15 fall föregående år). 
I 43 fall var grunden för avslag att sökan-
den inte uppfyllde tidskravet och att skäl 
för dispens från detta krav inte bedömdes 
föreligga (27 fall föregående år). 

LEDAMÖTER
Vid utgången av 2020 hade Advokatsam-
fundet 6 257 ledamöter. Under 2021 har 
antalet ledamöter ökat med 179 personer 
till sammanlagt 6 436 ledamöter (varav 
5 711 är verksamma). Av det totala antalet 
ledamöter är 4 182 män och 2 254  kvin-
nor. Antalet ledamöter har ökat med 65 
män och 114 kvinnor.

ADVOKATERNAS 
FÖRDELNING 
PÅ AVDELNINGARNA
 2021 2020 2020–2021
Stockholm 3 162 3 035 +127
Västra 1 054 1 042 +12
Södra 991 972 +19
Mellersta 510 493 +17
Östra 353 350 +3
Norra 278 281 −3 
Utland 88 84 +4 
Summa 6 436 6 257 +179

Antalet advokater fortsätter att öka och 
ökar med något fler jämfört med före-
gående år. Det är i Stockholm som den 
största tillväxten skett.

BITRÄDANDE JURISTER
Tillväxten bland biträdande jurister var 
under första halvan av 2010-talet lägre än 
den varit före år 2009. Under 2014–2019 
ökade dock antalet biträdande jurister 
återigen. Under 2021 har antalet ökat 
med 40 till sammanlagt 2 632 biträdande 
jurister, varav 2 415 är verksamma. Till-
växttakten är något högre jämfört med 
föregående år då antalet ökade med 31. 
Tillväxten är dock betydligt lägre än åren 
2017–2018 då antalet ökade med över 200 
nya biträdande jurister per år och 2019 då 
antalet ökade med 106. Antalet kvinnliga 
biträdande jurister ökade under 2021 med 
8 anställda medan antalet manliga biträ-
dande jurister ökade med 32 anställda. Av 
det totala antalet biträdande jurister är 
1 500 kvinnor och 1 132 män.

BITRÄDANDE JURISTERS 
FÖRDELNING PÅ 
AVDELNINGARNA
 2021 2020 2020–2021
Stockholm 1 644 1 645 −1
Västra 387 347 +40
Södra 357 346 +11
Mellersta 102 110 −8
Östra 80 83 −3
Norra 46 45 +1
Utland 16 16 ±0
Summa 2 632 2 592 +40

EU-ADVOKATER
Vid utgången av 2021 fanns det 27 EU- 
advokater, alltså advokater verksamma i 
Sverige men auktoriserade i ett annat  
EU-land, registrerade hos Advokatsam-
fundet. Av dessa är 16 män och 11 kvin-
nor. Det totala antalet EU-advokater har 
därmed minskat under året (vid utgången 
av 2020 var det totala antalet EU-advo- 
kater 36, varav 19 män och 17 kvinnor). 
En del av minskningen beror sannolikt 
på följderna av Storbritanniens utträde 
ur EU, och Advokatsamfundet beviljade 
under 2021 ett flertal personer som 
tidigare varit registrerade som EU- 
advokater, med auktorisation i Stor- 
britannien, inträde som ordinarie leda- 
möter av samfundet.

ADVOKATSAMFUNDET
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ÅLDERSFÖRDELNING

Advokater
l Män  65 %
l Kvinnor  35 %

Biträdande 
jurister
l Män  43 %
l Kvinnor  57 %

KVINNOR I YRKET
Andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att långsamt öka och uppgick vid utgången av 
2021 till drygt 35 procent. Motsvarande siffra 2020 var drygt 34 procent. För sextonde 
året i rad översteg dock antalet kvinnliga biträdande jurister antalet manliga. Andelen 
kvinnor bland de biträdande juristerna uppgick vid utgången av 2021 till 57 procent, vil-
ket är en liten minskning i förhållande till föregående år.
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Av det totala antalet ledamöter är drygt 
2 procent (156 av 6 436) i åldern 25–29 år, 
drygt 25 procent (1 628 av 6 436) i åldern 
30–39 år, knappt 23 procent (1 450 av 
6 436) i åldern 40–49 år, knappt 18 procent 
(1 157 av 6 436) i åldern 50–59 år, knappt 
16 procent (1 016 av 6 436) i åldern 
60–69 år och knappt 16 procent (1 029 av 
6 436) över 70 år.

Av det totala antalet biträdande jurister 
är drygt 56 procent (1 488 av 2 632) i ål-
dern 20–29 år, drygt 34 procent (907 av 
2 632) i åldern 30–39 år, drygt 5 procent 
(138 av 2 632) i åldern 40–49 år, drygt 
2 procent (62 av 2 632) i åldern 50–59 år, 
1 procent (27 av 2 632) i åldern 60–69 år 
samt knappt en halv procent (10 av 2 632) 
över 70 år.
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Ledamöter Biträdande jurister

BYRÅSTORLEK
Mindre advokatbyråer utgör den största 
andelen av landets byråer. Av landets 
totalt 2 032 advokatbyråer var 1 282 en-
mansbyråer, vilket motsvarar 63 procent. 
Många av dessa har dock kontorsge-
menskap med andra advokater. På 690 
advokatbyråer fanns det mellan 2 och 20 
jurister. Endast 15 advokatbyråer hade 
fler än 70 jurister. Dessa byråer syssel-
sätter emellertid drygt 19 procent av den 
verksamma advokatkåren och drygt 
41 procent av de verksamma biträdande 
juristerna.

Byrå- 
storlek, 
antal 
jurister
l 1  63 %
l 2–19  34 %
l 20–69  2 %
l 70–  <1 %

» 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Dags att 
återskapa 

gemenskapen
Sveriges advokatsamfunds ordförande 

Eva-Maj Mühlenbock skriver att Advokatsamfundet 
ska fortsätta sitt viktiga arbete för rättssäkerhet 

och andra rättsstatliga värden.
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» 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

D en svenska demokratin fyllde 100 år 2021. Det är ett sekel 
sedan den allmänna rösträtten, även för kvinnor, tillämpa
des för första gången.

Detta är verkligen värt att uppmärksamma. Riksdagen har 
firat detta på olika sätt, flera utställningar har tagits fram 

som handlar om rösträttens historia och demokratins genombrott i 
Sverige. Säkert hade firandet fått större uppmärksamhet och kunnat 
dra mer publik om inte också detta år varit så präglat av pandemin.

Det finns all anledning att fira vår demokrati och att vara uppmärk
samma på att vi inte kan ta den för given. Inte minst vittnar händel
ser i vår omvärld om detta.

året 2021 har varit präglat av pandemin. De flesta av oss har i stor 
utsträckning arbetat hemifrån, bortsett från en kortvarig återgång till 
kontoren under hösten.

Samfundets olika verksamheter har under året visat en fortsatt im
ponerande förmåga att ställa om. Därmed har så gott som alla aktivi
teter som varit planerade också kunnat genomföras.

Ett litet axplock följer nedan.
l Kursverksamheten har fortsatt med digitala kurser, vilket även 

gäller de så viktiga advokatexamenkurserna. Detta har fungerat 
mycket väl.

l Advokatdagarna genomfördes digitalt men med föredragshållar
na på plats. Årets advokat Charlotta Falkman närvarade och tog emot 
sitt pris.

l Disciplinnämnden genomförde sina möten huvudsakligen digitalt 
och var lika effektiv som under ett ”vanligt” år.

l Våra styrelsemöten har med två undantag genomförts digitalt. Det 
har fungerat väldigt bra men vi har förstås saknat det fysiska mötet.

Sammanfattningsvis förtjänar hela kansliet, under ledning av vår 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander, ett stort tack för det fina 
arbete de genomförde under året.

Snart kommer landets advokater och biträdande jurister att åter
vända till sina kontor. Nu fortsätter arbetet med hur framtidens flex
ibla arbetsplats ska se ut. Är det rimligt att samtliga medarbetare ar
betar hemifrån en eller två dagar i veckan? Hur säkerställer vi den 
kreativitet som skapas vid det fysiska mötet?
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nya rutiner har vuxit fram, en del ska behållas, men en del ska er
sättas med annat. Frågorna är många och diskussionerna om det flex
ibla kontoret är nödvändiga att ta.

verksamheterna på landets advokatbyråer har under året glädjan
de nog inte bara gått bra utan mycket bra. Vi var många som i bör
jan av året var oroliga för beläggningen, inte minst för våra yngre bi
trädande jurister. I stället blev det en annan oro. Oro över hur våra, 
särskilt yngre, medarbetare mådde. Många arbetade mycket hårt och 
vi som arbetsgivare har inte haft samma koll som när vi dagligen ses 
på ett kontor. Mycket av det som är roligt på en arbetsplats försvann. 
Kollegor att äta lunch med, fika med och inte minst diskutera juridik 
med fanns plötsligt inte.

Att återskapa gemenskapen är något vi alla måste arbeta med. Det 
goda ledarskapet kommer att vara avgörande. De byråer som säker
ställer att deras unga talanger arbetar hållbart och mår bra kommer 
att sticka ut. Det är dessa byråer som på sikt kommer att vinna ta
langjakten och det är där framtidens unga advokater kommer att vilja 
arbeta. Det är också de byråerna som allra mest kommer att bidra till 
att öka attraktiviteten i advokatyrket.

vi är nu inne i ett valår och valrörelsen har inletts. Frågan om 
lag och straff kommer att vara en av de viktigaste frågorna i valrörel
sen, kanske den allra viktigaste.

Samtliga politiska partier vill införa lagändringar som huvudsakligen 
innebär strängare straff och snabbare lagföring. Allt för att komma till
rätta med den grövsta brottsligheten och inte minst gängkriminaliteten.

Det är i sig förståeligt men det är viktigt, särskilt i ett läge där alla 
går åt samma håll, att ta hänsyn till rättssäkerhet och andra rättsstat
liga värden.

Här gör Advokatsamfundet ett stort och viktigt arbete. Det ska vi 
fortsätta med. ¶

”Vi är nu inne i ett valår och valrörelsen har inletts. 
Frågan om lag och straff kommer att vara 

en av de viktigaste frågorna i valrörelsen.”
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STYRELSELEDAMÖTER
Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande. F. 1959. Advokat 2003. Cirio 
Advokatbyrå AB, Stockholm.

Petter Hetta
Ledamot. F. 1963. Advokat 1997. Advokat-
byrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå.

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

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

Johan Eriksson
Ledamot. F. 1964. Advokat 1994. Försvars-
advokaterna Stockholm HB, Stockholm.

Åsa Erlandsson
Ledamot. F. 1968. Advokat 2002. Setter-
walls Advokatbyrå AB, Stockholm.

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

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

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

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

Anna Ulfsdotter Forssell. Christina Griebeler. Rebecka Lewis. Christina Malm.

EvaMaj Mühlenbock. Petter Hetta. Emil Andersson. Pia Brink. Johan Eriksson. Åsa Erlandsson.

» 

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice 
 ordförande och 18 andra ledamöter. Styrelsen har samman-
trätt tio gånger under 2021. Tre av styrelsesammanträdena 
var helt digitala, och ett sammanträde genomfördes per 
capsulam. Vid fyra av sammanträdena användes videokonfe-
rens. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten, då 
ordföranden, vice ordföranden och generalsekreteraren, bi-
trädda av samfundets chefsjurist och styrelsens sekreterare, 
förbereder det kommande mötet. Cirka en vecka före styrel-
semötet 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.

» Fler styrelseledamöter på nästa sida

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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STYRELSELEDAMÖTER FORTS.
Magnus Nedstrand
Ledamot. F. 1960. Advokat 1991. 
Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, 
Linköping.

Johanna Näslund
Ledamot. F. 1972. Advokat 2002. Advokat-
firman 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. Advokat-
firman 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. Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå AB,  Stockholm.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Ledamot. F. 1976. Advokat 2017. Brotts-
byrån Advokaterna Åkermark & Lodin AB, 
Stockholm.

Lisa Länta
Ledamot. F. 1973. Advokat 2009. Front 
Law AB, Piteå.

Lisa Jäderbrink
F. 1988. Styrelsens sekreterare 
(t.o.m. den 17 december 2021).

Matilda Zetterdahl
F. 1992. Styrelsens sekreterare 
(fr.o.m. den 18 december 2021).

Silvia Ingolfsdottir Åkermark. Lisa Länta. Lisa Jäderbrink. Matilda Zetterdahl.

Magnus Nedstrand. Johanna Näslund. Sven A. Olsson. Kristoffer Ribbing. Erik Sjöman. Sait Umdi.

Fredrik Ungerfält. Klas Wennström.

» 

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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År 2021 var ett händelserikt år, både i redaktionella och sociala 
medier. Året avslutades med att Advokatsamfundets general
sekreterare Mia Edwall Insulander utsågs till Årets jurist av 

tidningen Dagens Juridik.
Sveriges advokatsamfund deltar i det offentliga samtalet på många 

sätt. Dels medverkar företrädesvis generalsekreteraren i redaktionel
la medier i form av intervjuer och debattartiklar, dels är Advokatsam
fundet aktivt i olika kanaler som den relativt nystartade podcasten 
Advokatsamfundspodden och sociala mediekanaler som Instagram, 
Linkedin och Facebook. Dessutom finns föreläsningar och andra eve
nemang som Advokatsamfundet både arrangerar och medverkar i.

REDAKTIONELLA MEDIER
En flitigt diskuterad fråga i medierna under förra året var förtroendet 
för advokater, i ljuset av att ett fåtal advokater uteslöts ur Advokat
samfundet. Vikten av att förtroendet upprätthålls och att god advo
katsed efterlevs var något som framhölls av samfundet, som tog upp 
den förstärkta satsningen på advokatetik som görs i form av kurser 
och information.

Hemliga tvångsmedel var en annan fråga som var i ropet. Advokat

samfundet betonade riskerna med att förskjuta gränserna för statens 
åtgärder mot medborgarna och underströk vikten av rättssäkerhet 
för den enskilde.

Ett tredje område som fick stort medieutrymme var ökade häkt
ningstider och restriktioner, något som oroar Advokatsamfundet 
kopplat till rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Om just detta 
handlade en debattartikel där generalsekreteraren lyfte fram förbätt
rande åtgärder för att stärka rättssäkerhet för häktade.

På tapeten var även slopad straffreduktion för unga, vilket Advo
katsamfundet ställer sig skeptiskt till. 

Även om samfundet instämmer i den allvarliga problematik som 
finns med tungt kriminella unga myndiga personer, innebär förslaget 
ett olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen 
att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen. 

Fler frågor under lupp var ersättning till advokater i brottmål, 
strafflindring för så kallade kronvittnen, anslagen till domstolsväsen
det, tendensen att politiker från alla läger försöker över trumfa varan
dra i repressiv kriminalpolitik, risker med att  hålla  digitala domstols
förhandlingar på distans och att Advokatsam fundet polisanmälde 
webbplattformen Advokatguidens användande av  advokattiteln.

Advokatsamfundets röst i den offentliga debatten

» 

OPINION
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OPINION

SOCIALA MEDIER
Sociala medier är viktiga kanaler för att delta i det offentliga samta
let. Att använda sociala medier är en möjlighet för Advokatsamfun
det att kommunicera, skapa och stärka relationer, främja dialog och 
dela kunskap. Advokatsamfundet finns på Linkedin, Instagram och 
Facebook.

Mer konkret är sociala mediekanaler ett bra verktyg för Advokat
samfundet för att nå advokater med information, ha en dialog och 
uppmuntra till samtal advokater emellan och samtidigt nå ut till en 
bredare allmänhet och spegla Advokatsamfundets medverkan i medi
er och informera om andra aktiviteter.

Under 2021 gjordes exempelvis en julkalender med ”kunskapsluck
or” på Instagram med bland andra styrelsens ordförande och leda
möter samt disciplinnämndens ordförande. Syftet var att ge kortfat
tad aktuell information från representanter för advokater från hela 
landet med olika verksamhetsinriktningar.

Vad gäller sociala medier i övrigt så har Mia Edwall Insulander ett 
eget konto på Twitter och en blogg som tar upp frågor angelägna för 
advokater och för Sverige som rättsstat. » 

» 

Att använda sociala medier är en möjlighet 
för Advokatsamfundet att kommunicera, 
skapa och stärka relationer, främja dialog 

och dela kunskap. Advokatsamfundet finns 
på Linkedin, Instagram och Facebook.

ADVOKATSAMFUNDSPODDEN
Advokatsamfundspodden initierades under året av Mia Edwall In
sulander, och det första avsnittet sändes i juni 2021. Podcasten riktar 
sig till alla som är intresserade av juridik och rättsfrågor. Den tar upp 
ämnen som advokater arbetar med – brottmål, affärsjuridik, familje
rätt samt frågor som advokatetik, remissvar i lagstiftningsfrågor, ar
betsmiljön på advokatbyråer och ungas syn på framtiden som jurister 
och advokater.
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BESÖK TRYGGERSKA VILLAN PÅ VIRTUELL GUIDAD TUR
En av de större kommunikationsinsatserna under året var den virtu
ella guidade turen i Tryggerska villan, där Advokatsamfundet har sitt 
kansli. Turen ger besökaren möjlighet att virtuellt gå runt i Advokat
samfundets lokaler och få en djupare inblick i verksamheten och ta 
del av historien om arkitekturen, som går tillbaka till de dagar då 
Ernst Trygger, som senare blev statsminister, lät bygga huset på 
1910talet. I den guidade turen går det också att uppleva konsten på 
samfundet och möta konstnärerna bakom verken – det är en del av 
konstprojektet Samfundet och samtiden, som även det initierades un
der 2021. Konstprojektet resulterade också i en fotobok, med samma 
titel, som gavs ut under året och som speglar samtidskonsten i huset.

STÖRRE EVENEMANG UNDER ÅRET
Året präglades fortsatt av covid19pandemin, och konferenser och 
större evenemang hölls digitalt. En av dem av var Rakelkonferen
sen i april som hade temat jämställdhet med rubriken ”Hur ser bran
schen ut idag? Vad har hänt efter #medvilkenrätt och vad finns kvar 
att göra?”.

I samband med fullmäktigemötet i juni tilldelades Advokatsamfun
dets journalistpris Åsa Erlandsson, journalist verksam på Dagens Ny
heter. Priset ges varje år till en journalist som på ett sakligt, engage
rat och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets 
och rättssäkerhetens område.

Advokatdagarna hölls i november och firade 10årsjubileum sam
tidigt som konferensen för första gången hölls digitalt. Som vanligt 
bjöd dagarna på ett fullspäckat program med många av Sveriges mest 
framstående jurister och specialister.

I december arrangerades Stockholm Human Rights Award med en 
livesänd ceremoni för 2020 års pristagare Hina Jilani – en banbrytan
de pakistansk advokat och förkämpe för demokrati och ivrig aktivist 
för medborgerliga rättigheter. På grund av covid19pandemin kunde 
priset inte delas ut under 2020. Istället hölls prisceremonin ett år se
nare, med pristagaren närvarande via länk från Pakistan.

ÅRETS JURIST 2021
En höjdpunkt under året var att Dagens Juridik utsåg Advokatsam
fundets generalsekreterare till Årets jurist 2021. Så här löd motive
ringen:

”Mia Edwall Insulander är Advokatsamfundets ansikte utåt. Hon 
har snabbt kommit in i rollen som generalsekreterare i en tid då etik
frågorna ställts på sin spets, advokatrollen har ifrågasatts och rättssä
kerheten ska balanseras mot kraftfulla åtgärder mot en ökad och oac
ceptabel kriminalitet. Ett tufft jobb som Mia Edwall Insulander utför 
alldeles utmärkt.” ¶

OPINION

» 

https://www.advokatsamfundet.se/guidad-tur--itryggerska-villan/
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Alltsedan metoouppropet och det som framkom särskilt om 
juristbranschen inom ramen för #medvilkenrätt har Advokat
samfundet vidtagit en rad olika åtgärder. Mer om åtgärderna 

som vidtogs under 2017–2020 finns att läsa i 2018, 2019 och 2020 års 
verksamhetsberättelser, men de kan i korthet sammanfattas på följan
de sätt.

l Advokatsamfundet publicerade omgående på sin webbplats ett väl
komnande och erkännande till de kvinnor som trätt fram och berättat 
om sina upplevelser.

l Under november 2017 genomförde Advokatsamfundet en enkätun
dersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister, om 
deras utsatthet för sexuella trakasserier.

l I december 2017 tillsatte Advokatsamfundets styrelse en arbets
grupp med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som uppkommit 
till följd av undersökningens resultat.

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

l I april 2018 anordnade Advokatsamfundet ett seminarium i form 

av en öppen hearing med workshops där frågor rörande #medvilken
rätt diskuterades. Vid detta möte bildades en referensgrupp bestående 
av yngre jurister, med uppgift att bistå styrelsen och arbetsgruppen.

l Advokatsamfundet erbjöd under 2018 och 2019 kostnadsfria kurser 
i genus och jämställdhet på arbetsplatsen. 

l Under våren 2019 genomförde Advokatsamfundet, tillsammans med 
undersökningsföretaget Novus, en ny undersökning om sexuella tra
kasserier och kränkande särbehandling som uppföljning av den tidi
gare enkäten från 2017.

l Styrelsen har beslutat att frågor om advokatbyråers efterlevnad av 
arbetsmiljö och diskrimineringslagen ska inkorporeras i Advokatsam
fundets proaktiva tillsynsarbete.

l Genom Länsförsäkringar erbjuder Advokatsamfundet sedan 2019 
advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem 
på arbetsplatsen. Erbjudandet har förlängts och är fortsatt kostnads
fritt under 2022. Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt och besva
ras av SOS International. Den som är i behov av stödet behöver inte 
gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt, och alla samtal han
teras anonymt. ¶

Det viktiga arbetet har fortsatt

ARBETSGRUPPEN OCH REFERENSGRUPPEN
Den arbetsgrupp som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse 2017 med anledning av uppropen har under 2021 
fortsatt sitt arbete med stöd av den referensgrupp som knutits till arbetsgruppen. Arbetsgruppen leds av advo-
kat Eva-Maj Mühlenbock, ordförande i Advokatsamfundets styrelse.

Referensgruppen skapades i samband med hearingen 2018 och har antagit namnet #wedo för att markera att 
man arbetar mot problemen med sexuella trakasserier. Referensgruppen har varit öppen för alla advokater och 
biträdande jurister som vill delta och har tolv medlemmar från hela landet. Advokat Hanna Larsson var samman-
kallande i referensgruppen sedan starten 2018 men sedan hösten 2020 har advokat Madeleine Varnäs tagit över 
uppgiften.

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

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

Under 2022 planeras för en ny undersökning riktad till samtliga ad-
vokater och biträdande jurister för att följa upp de tidigare genomförda 
enkätundersökningarna 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 frågor-
na är att försöka ringa in vilka faktorer som gör att advokater väljer att 
lämna yrket.

METOO OCH #MEDVILKENRÄTT
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HILDA
Under 2021 präglades Hildas verksamhet som så mycket annat av pan
demin. Ett par så kallade Hildaryträffar hölls dock i Göteborg. Varje 
månad publicerades dessutom en ny krönika om karriär och chefskap, 
skriven av en ”Storhilda”, på Hildas webbplats. 

Nätverket Hilda syftar till att skapa förutsättningar för kvinnor att 
utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer 
och delägare. Under 2021 var omkring 50 kvinnor i ledande befatt
ningar inom advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen, så kallade 
Storhildor, knutna till nätverket.

Kontaktperson för Hildas olika projekt är Matilda Zetterdahl.

RAKEL
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens med syf
te att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvalt
ningen att bli chefer. Med hänsyn till den pågående coronapandemin 
och Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer livesändes 
Rakelkonferensen den 26 april. Konferensen följdes av 250 deltaga
re, ungefär lika många som brukar delta på Rakelkonferenserna på 
Grand Hôtel. Generalsekreterare Mia Edwall Insulander samtalade 
med Sveriges Radios vd Cilla Benkö om ledarskap. Dessutom hölls en 
paneldebatt som modererades av Advokatsamfundets numera ordfö
rande EvaMaj Mühlenbock omkring frågorna ”Hur ser branschen ut 
idag?” och ”Vad har hänt efter #medvilkenrätt och vad finns kvar att 
göra?”. I panelen deltog advokaterna Tone MyhreJensen och Made
leine Varnäs, doktoranden Tove Lindgren och domaren Maria Eka.

MENTORSKAPSPROGRAMMET MOA
Under 2021 påbörjades arbetet med Advokatsamfundets nya mentor
skapsprogram MOA, Mötesplats – om – advokater, som startar under 
våren 2022. Programmet riktar sig till den som är nybliven advokat 
och som långsiktigt avser att fortsätta vara verksam på advokatby
rå och utveckla sitt ledarskap samt bli handledare för yngre jurister. 
De adepter som antas ingår i en mindre mentorsgrupp som träffas lö
pande under ett års tid. Grupperna leds av två mentorer bland annat 
från nätverken Hilda och Ruben som är framstående advokater eller 
jurister med höga positioner inom rättsväsendet. Målsättningen är 
att adepterna ska ha varierande bakgrund och erfarenheter, för att på 
så sätt kunna utgöra varandras bollplank och tillsammans med men
torerna lyfta och diskutera praktiska utmaningar på temat jämställd
het och ledarskap. Förhoppningen är att mentorsgrupperna även får 
geografisk spridning (beroende på ansökningarna) och att de ska fin
nas på två andra geografiska platser än Stockholm för att det ska vara 
möjligt att delta oavsett var i Sverige man är yrkesverksam. 

Gruppträffarna varvas med fyra utbildningstillfällen på temat led
arskap, som syftar till att stärka både självledarskap och förmågan att 
leda och samspela med såväl kollegor som klienter. Malin Nyman, 
jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Execu tive Edu
cation på Handelshögskolan, och Jens Näsström, forskare och arbets
psykolog med specialisering mot advokater, ansvarar för den teore
tiska delen. ¶

Projekt som syftar till att bidra till den professionella 
utvecklingen inom jämställdhet och ledarskap 

JÄMSTÄLLDHETSARBETET



22

Disciplinnämndens ordförande 
Börje Samuelsson konstaterar den lång- 
siktiga nedåtgående trenden när det gäller 
antalet inkomna anmälningar håller i sig, 
trots att antalet advokater har fortsatt att öka.

DISCIPLINNÄMNDEN

Tillståndet 
i kåren är 
mycket gott
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 Å ret var 2021. Jag ska återkomma till hur jag fick idén att 
inleda årets försök till några noteringar och tankar med i 
vart fall något mått av anknytning till det gångna året.

statistik har väl oftast ett begränsat underhållnings
värde och statistik från disciplinnämnden utgör knappast något un
dantag. Ett tämligen komplett siffermaterial för 2021 har redan redo
visats i samfundets nyhetsbrev för januari 2022 och därtill föreligger 
det lilla, men mycket matnyttiga, blå häftet ”Disciplinnämndens 
verksamhet 2021”. Så i denna text hoppar jag i stort sett över ”sif
ferstatistiken”. Arbetsmässigt har det gångna året inte varit mer 
dramatiskt än vanligt om det inte kan beskrivas som dramatiskt 
att Högsta domstolen under året uteslöt en advokat ur samfun
det sedan disciplinnämnden kommit fram till att påföljden för den 
ifrågavarande advokaten kunde stanna vid en varning med högsta 
straffavgift. Det var första gången sedan 1990talet som Jus
titiekanslern gick till Högsta domstolen med ett beslut av 
disciplinnämnden. En debattör i media ansåg att hela dis
ciplinnämnden borde avgå till följd av det inträffade men 
jag tycker nog att det säger mer om debattören i fråga 
än om disciplinnämnden. Arbetet i nämnden har fort
satt att belastas av många muntliga förhandlingar där 
den anmälde advokaten alltså får inställa sig personli
gen inför nämnden. Jag tror att vi även i fortsättningen 
måste räkna med att ha 3–5 personliga inställelser inför 
nämnden varje år. På grund av pandemin har alla mö
ten under 2021 genomförts digitalt men med undan
tag för mötena i oktober och november. Dessa kunde 
alltså genomföras i huset på Laboratoriegatan och det 
gick inte att ta miste på glädjen hos ledamöterna när 
vi äntligen kunde träffas för ett normalt sammanträ
de.

det är, naturligtvis, tillfredsställande att anta
let inkomna anmälningar mot advokater var 13 procent 
färre under 2021 än under 2020. Och ännu mer glädjan
de är att den mera långsiktiga nedåtgående trenden när 

det gäller antalet inkomna anmälningar håller i sig, trots att antalet 
advokater har fortsatt att öka så att vi nu är en bit över 6 000 leda
möter i samfundet. Den här positiva utvecklingen måste, enligt min 
uppfattning, i allt väsentligt tillskrivas samfundets mycket ambitiösa 
arbete i olika sammanhang och i olika former med etikfrågorna. När 
behov har identifierats på vissa särskilda områden, har nya utbild
ningar och andra åtgärder satts in utan dröjsmål. Som exempel vill 
jag lyfta fram den relativt nyligen framtagna kursen med särskild in
riktning på försvararuppdraget när advokatens klient är häktad med 
restriktioner och den likaledes nyligen framtagna kursen rörande 

principalansvaret. På försvararområdet har det också utarbetats en 
vägledning som stöd för försvarsadvokater i uppdrag med en häk
tad klient som har restriktioner.

då kan man tycka att bilden av oss advokater och av vårt sam
fund i media samt i den allmänna och politiska debatten 

borde vara i vart fall i huvudsak positiv och välvillig. 
Det är emellertid svårt att påstå att det är så. Samti
digt har jag fortfarande den bestämda uppfattningen 
att tillståndet i kåren är gott, ja till och med myck
et gott. Men det hjälper uppenbarligen inte när den 
lilla, lilla minoritet av advokaterna som inte förmår, 
eller ens vill, hålla sig inom regelsystemet får så gott 
som all uppmärksamhet. Och det går inte att blunda 
för att det är försvarsadvokater som uppmärksam
mas i mindre smickrande sammanhang. Det gäller 
inte bara åtgärder som står i strid med för klien
ten gällande restriktioner utan även, exempelvis, när 
domstolar mycket kraftigt skär ned advokaters an
språk på ersättning för utfört arbete. Jag tycker att hela 
den här situationen måste kännas besvärande för den 
fullständigt dominerande andelen av våra försvarsadvo
kater som snart sagt varje dag utför ett seriöst och bra, 

ofta utomordentligt bra, arbete för sina klienter. Jag vill i 
sammanhanget peka på att det under 2021 häktades över 
10 000 personer i landet vilket ger en antydan om vilket 

oerhört stort antal försvararuppdrag som utförs. » 

DISCIPLINNÄMNDEN

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/disciplinnamndens-verksamhet-2021.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatetik/disciplinnamndens-verksamhet-2021.pdf
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men även om ”problemet” kvantitativt enligt min uppfattning inte 
är stort kan det få vittgående konsekvenser på det sättet att advoka
ternas och Advokatsamfundets oberoende och självständighet kan 
komma att sättas i fråga. Redan i min text i verksamhetsberättelsen 
för 2017 (den tryckta versionen) kan jag se att jag tyckte att det fanns 
skäl att påpeka att vårt oberoende och vår självständighet knappast 
kan tas för givna. I den texten lämnade jag några exempel på hur man 
under årens lopp från politikens sida har gjort framstötar i syfte att 
begränsa oberoendet och självständigheten för advokaterna. Ett ex
empel som jag nämnde var den motion som fem sverigedemokra
tiska riksdagsmän lämnade in i december 2018 (motion 2017/18:877) 
med förslag om i vart fall ett delvis förstatligande av Sveriges advo
katsamfund. Ett annat exempel som jag nämnde var en motion av tre 
socialdemokratiska riksdagsmän (motion 1990/91:Ju717) med förslag 
om att disciplinnämndens sammansättning skulle ändras så att ma
joriteten av nämndens ledamöter skulle vara offentliga representan
ter, att nämndens ordförande skulle vara domare samt att de offent
liga representanterna och ordföranden skulle utses av regeringen. 
I motionen beskrev motionärerna den 1982 införda ordningen med 
två offentliga representanter i nämnden som en ”beklaglig halvme
syr”. I texten nämnde jag ytterligare exempel på det sagda. Jag gav 
också i texten uttryck för uppfattningen att vi fått ett samhällsklimat 
där auktoritära strömningar och synsätt alltmer hade vunnit terräng 
och att en fri och självständig advokatkår knappast har tiden för sig i 
ett sådant samhällsklimat. De auktoritära vindar jag tyckte mig kän
na för fem år sedan har knappast mojnat utan tvärtom tilltagit. I den 
kriminalpolitiska debatten är stridsropet för dagen hårdare tag med 
bland annat hårdare straff generellt, nya processregler och inte minst 

hemliga tvångsmedel i det brottsutredande arbetet. Och man behö
ver inte vara särskilt pessimistiskt lagd för att befara att advokaterna 
mycket väl kan dras med i den retoriken och särskilt om det, med el
ler utan fog, kan påstås att advokaterna står sina klienter alltför nära 
och kan betraktas som en bromskloss i det allt annat överordnade 
fälttåget mot kriminaliteten. Och då ligger det nog också i farans rikt
ning att det så småningom kommer politiska förslag om en kanske 
långtgående statlig kontroll av i vart fall delar av advokatkåren. Att 
genom upplysningsverksamhet, utbildning och andra åtgärder på oli
ka plan förhindra en sådan utveckling måste rimligen vara Advokat
samfundets och dessutom alla enskilda advokaters främsta priorite
ring.

slutligen var det det här med ”året var 2021”. När jag under jul 
och nyårshelgen låg isolerad i en helt lindrig form av covid19, blev 
det ofrånkomligen bland annat mycket tvtittande. Jag kom att se ett 
program som hette ”Året var 1972”. Det är 50 år sedan och program
met behandlade olika händelser under det året och i någon mån ock
så vilken betydelse som händelserna det året kan ha haft för fram
tiden. Jag kom att grubbla över hur ett motsvarande program om 50 
år, alltså 2072, med titeln ”Året var 2022” skulle kunna se ut. Min lite 
dystra gissning blev att man 2072 kanske skulle beskriva år 2022 och 
åren däromkring som den tid då ett paradigmskifte ordentligt börja
de ta fart och som innebar att den liberala demokratins och rättssta
tens grundläggande kännetecken och värderingar – bland annat en 
oberoende och självständig advokatkår – förbleknade till förmån för 
mer auktoritära synsätt på olika områden. Jag hoppas dock innerligt 
att min gissning kommer att visa sig fullständigt tokig. ¶

» 

”Då ligger det nog också i farans riktning att det så småningom kommer politiska förslag om en kanske långtgående statlig kontroll 
av i vart fall delar av advokatkåren. Att genom upplysningsverksamhet, utbildning och andra åtgärder på olika plan förhindra 

en sådan utveckling måste rimligen vara Advokatsamfundets och dessutom alla enskilda advokaters främsta prioritering.” 

DISCIPLINNÄMNDEN

» 
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DISCIPLINVERKSAMHETEN 2021
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog 
emot 476 anmälningar mot advokater 
under 2021. Det är närmare 13 procent 
färre anmälningar än under 2020. Under 
samma tid ökade antalet advokater med 
nära 3 procent. Advokatsamfundets sty-
relse tog också upp 59 disciplinärenden 
på initiativ av generalsekreteraren under 
2021, som ett led i Advokatsamfundets 
proaktiva tillsyn.

I ett längre perspektiv är trenden att 
disciplinanmälningarna blir färre, trots 
att Sveriges advokatkår växer kraftigt. 
År 2000 kom 604 anmälningar in till 
disciplinnämnden, mot 476 anmälning-
ar under 2021. Det innebär att antalet 
anmälningar under den tiden minskade 
med strax över 20 procent, trots att 

advokaterna har blivit 82 procent fler – 
från 3 535 advokater år 2000 till 6 436 
advokater år 2021.

Totalt 647 ärenden behandlades inom 
disciplinnämnden under 2021. De flesta 
av ärendena avgjordes av någon av de 
tre prövningsavdelningar som finns inom 
disciplinnämnden. Disciplinnämnden 
i plenum avgjorde totalt 220 ärenden 
under 2021. Av dem ledde 149 ärenden 
till att advokaten fick en påföljd. I 86 fall 
blev påföljden en erinran, och 44 advo-
kater fick varningar. Den näst strängaste 
påföljden, varning med straffavgift, till-
delades advokater i 15 fall. Under 2021 
uteslöts 4 advokater ur Advokatsamfun-
det, varav en genom beslut av Högsta 
domstolen.

KORT OM DISCIPLINNÄMNDEN
Alla advokater ska i sin verksamhet iaktta 
god advokatsed. Vad som är god advokat-
sed avgörs av Advokatsamfundets disci-
plinnämnd och av dess styrelse. Utifrån 
disciplinnämndens beslut har vägledande 
regler om god advokatsed utvecklats. 
I reglerna behandlas bland annat vilka 
skyldigheter och rättigheter en advokat 
har i förhållande till sin klient och till sin 
klients motpart. Om disciplinnämnden an-
ser att en advokat har brutit mot god ad-
vokatsed, kan nämnden besluta att tilldela 
advokaten en disciplinär påföljd.

Påföljderna är erinran, varning (som kan 
kombineras med en straffavgift om högst 

50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen 
uteslutning. Disciplinnämnden har även 
möjlighet att enbart göra ett uttalande.

Disciplinnämnden består av elva le-
damöter varav tre utses av regeringen 
(offentliga representanter). Nämnden 
är indelad i tre prövningsavdelningar. 
Justitiekanslern, som utövar tillsyn över 
Advokatsamfundet, kan i vissa fall begä-
ra 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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DISCIPLINNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 2021
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. Advokat-
gruppen i Stockholm AB, Stockholm.

Ulrika Borg
Ledamot. F. 1961. Advokat 2001. KRIM ad-
vokater HB, Stockholm.

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

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

Anna Steén
Ledamot. F. 1972. Advokat 2001. Advokat-
byrån 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.

» 

DISCIPLINNÄMNDEN
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Advokatsamfundet har sedan början av 2016 bedrivit ett syste
matiserat proaktivt tillsynsarbete över advokater och advokat
byråer i syfte att säkerställa regelefterlevnad avseende såväl 

lag som advokatetiska regler. Detta tillsynsarbete har fortsatt även 
under 2021. 

Tillsynsarbetet har utförts genom att Advokatsamfundet har till
ställt advokatbyråerna en granskningsrapport för besvarande av ett 
stort antal frågor avseende hur advokatbyråernas organisation förhål
ler 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 finansie

ring av terrorism
l Insiderinformation
l GDPR
l Uppgifter om advokattjänster
l EUadvokater
l Arbetsmiljö och diskriminering
l Övrigt

granskningen har genomförts i olika omgångar där 25 advokat
byråer vid varje omgång har ombetts besvara de frågor som ställs i 

granskningsrapporten. Svaren har därefter sammanställts och analy
serats. I de fall där det bedömts finnas behov av kompletterande upp
gifter 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 granskning av de 
största byråerna och har sedan systematiskt fortsatt i storleksordning 
med den långsiktiga målsättningen att samtliga advokatbyråer ska 
komma att omfattas av granskningen. Fram till slutet av 2021 har to
talt 275 av landets advokatbyråer underställts denna proaktiva tillsyn. 
Totalt har därmed 5 722 jurister, varav 3 450 advokater och 2 272 biträ
dande jurister, omfattats av Advokatsamfundets tillsynsåtgärder.

Arbetet är en viktig del av Advokatsamfundets tillsyn över advo
katbyråers efterlevnad av regelverket angående åtgärder för att för
hindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom ramen för 
tillsynsarbetet har vissa brister avseende de krav som uppställs enligt 
penningtvättslagstiftningen identifierats hos en del av advokatbyrå
erna, varefter åtgärder har vidtagits för att avhjälpa dessa. Tillsyns
arbetet 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 advo
katetiska regler.

tillsynsarbetet har sedan år 2020 utvidgats till att även avse ad
vokatbyråernas efterlevnad av GDPR. Vidare har frågor avseende ar
betsmiljö och diskriminering tillförts granskningsrapporten som ett 
led i det arbete som Advokatsamfundet bedriver mot sexuella trakas
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serier och för jämställdhet. Frågorna tar sin utgångspunkt i bestäm
melserna i diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och Arbetsmiljö
verkets författningssamling.

Vissa brister har överlag kunnat konstateras exempelvis i fråga om 
intressekonfliktskontroll, informationssäkerhet och uppgifter angå
ende tillhandahållna tjänster. I flera fall har de uppgiftslämnande ad
vokatbyråerna genom besvarande av frågorna i granskningsrapporten 
själva identifierat brister och på eget initiativ åtgärdat dessa i sam
band med uppgiftslämningen. 

den proaktiva tillskrivningen fyller en betydelsefull funktion för 
genomgång av advokatverksamhetens organisation och kontroll att 
advokatbyråernas bolagsstruktur är förenlig med god advokatsed, att 
eventuella samarbeten är korrekt registrerade i Advokatsamfundets 
matrikel samt för 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 upp
nås, det vill säga att säkerställa regelefterlevnad avseende såväl lag 
som advokatetiska 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 kom
petensnivå på landets advokatbyråer.

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

Tillsynsarbetet kommer att fortsätta under 2022. ¶

”Resultatet av granskningen har överlag varit 
positivt och det kan konstateras att de tillskrivna 
advokatbyråerna till övervägande del har en god 
efterlevnad av lag och advokatetiska regler samt 

andra krav som uppställs på verksamheten.”

PROAKTIV TILLSYN
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Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd (KTN) inrättades 
i januari 2016 och har således sex verksamhetsår 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 advokatbyrån tillhandahållit kon
sumenten. Ansökningsavgiften som konsumenten har att erlägga är 
endast 100 kronor. Tvister angående arvodesersättningar till advo
kater 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 endast 41 stycken. Därefter 
har under åren antalet ärenden ökat markant till 78 stycken år 2021, 
vilket dock är en minskning från år 2020 då antalet ärenden var 88 
stycken. Numerärt har det således under alla år handlat om ett litet 
antal ärenden även om det år 2021 nästan är en fördubbling av antalet 
ärenden jämfört med det första verksamhetsåret. Detta får anses 
glädjande med beaktande av den enorma mängd arvodesräkningar 
som under ett år ställs ut av Sveriges advokatbyråer. Vad detta beror 
på är svårt att ha en bestämd uppfattning om, men det kan antagas 
att en bidragande orsak till att det är få tvister som hamnar hos KTN 
är att KTN enligt 61 § 1 p. stadgarna för Sveriges advokatsamfund 
inte prövar ett ärende om konsumenten inte har försökt att uppnå 
en samförståndslösning med advokaten och att därför ett inte ringa 
antal oenigheter angående ersättningsanspråk torde ha bilagts genom 
att konsumenten och advokaten/advokatbyrån har kommit över
ens. Den huvudsakliga orsaken till att ärendena är få kan dock vara 
att konsumenten som regel är nöjd med det arbete som utförts och 

finner arvodesanspråket skäligt. Handlingarna som har getts in till 
KTN har varit sakliga, i god ton och i stort utförliga. Någon tendens 
till rättshaveristiskt beteende har således inte förekommit och KTN:s 
förelägganden har som regel, med något enstaka undantag, alltid 
följts inom utsatt tid.  

sammanlagt har ktn under år 2021 avgjort 89 ärenden, vilket i 
stort är i linje med år 2020 då 86 ärenden avgjordes. I 14 ärenden, 
16 procent, har konsumenten fått fullt bifall eller delvis bifall till sitt 
yrkande, och i 46 ärenden, 52 procent, har konsumenten fått avslag 
på sitt yrkande. 18 ärenden, 20 procent, har avvisats med stöd av 
57 § eller 61 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund. Det har gällt 
sex ärenden i vilket det inte var visat att klienten var konsument, ett 
ärende som inte rört rätt part, tre ärenden som kommit in för sent, 
senare än ett år efter det att konsumenten framställt klagomål till 
advokaten, ett ärende i vilket begärd komplettering av konsument 
inte kom in, tre ärenden som med hänsyn till nämndens arbetsfor
mer – ett rent skriftligt förfarande – inte lämpade sig för prövning av 
nämnden och fyra ärenden i vilka angelägenheten handlades eller var 
avgjorda i domstol. Av avvisningsärendena har sju avgjorts av ordfö
randen och ett av kansliet. Elva ärenden har avskrivits på grund av 
återkallelse.

samtliga beslut har varit enhälliga och fattats inom föreskri
ven tid, enligt 62 § stadgarna för Sveriges advokatsamfund vad gäl
ler avvisning inom tre veckor från det att ärendet togs emot och en
ligt samma paragraf vad gäller beslut i sak inom 90 dagar från det att 
ärendet var färdigt för beslut.

Göran 
Nilsson

Ordförande 
i Advokat- 

samfundets 
konsument- 
tvistnämnd
2016–2021

Antalet ärenden har varit tämligen få under samtliga år
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det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt, vilket fram
går av punkt 4.1.1 i Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om 
god advokatsed. Regeln ska inte uppfattas på sådant sätt att den ut
gör 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 arbetsredogörelse. 
Detta har KTN särskilt framhållit när det fakturerade arvodet har va
rit högt. I några ärenden har KTN bedömt att begärt arvode inte har 
varit skäligt eftersom advokaten redovisat knapphändiga uppgifter 
om vad som förekommit vid utförandet av uppdraget.   

ktn har i flera ärenden betonat vikten av att advokaten tydligt upp
lyser klienten om vilket timarvode som tillämpas och om det finns 
möjlighet att få uppdraget finansierat genom rättsskydd eller rätts
hjälp. Advokatens informationsskyldighet om detta är långtgående, 
vilket framgår av 4.1.4 i de vägledande reglerna om god advokatsed. 
Brister i angiven informationsskyldighet har lett till nedsättning av 
begärt arvode i några ärenden, bland annat i ett ärende i vilket advo
katen inte tydligt angivit om timarvodet var inklusive eller exklusive 
mervärdesskatt.

i ett ärende hade advokaten ställt ut en faktura som angav att det 
var en slutfaktura. Fakturan betalades av klienten och ungefär ett år 
senare ställde advokaten ut ytterligare en faktura avseende arbete 
som hade kunnat ingå i den första fakturan. KTN fann att omständig
heterna var sådana att kravet på ersättning enligt den senare fakturan 
var oskäligt, varför klienten inte skulle anses betalningsskyldig för 
fakturan.   

ett flertal ärenden har gällt arvoden i familjerättsrelaterade an
gelägenheter. Det är komplexa uppdrag av högst skiftande slag som 
regelmässigt ställer höga krav på skyndsamhet, noggrannhet och stor 
lyhördhet för klientens önskemål. Bedömningen av vad som är ett 
skäligt arvode i sådana ärenden är därför inte sällan svårbedömt. Det 
är en bedömning som får göras utifrån ärendets omfattning och svå
righetsgrad, och för att ett begärt arvode ska befinnas skäligt krävs 
som regel en utförlig kostnadsräkning och att advokaten inte utan 
att ha informerat klienten vidtagit alltför kostnadsdrivande åtgärder. 
Några ärenden har gällt bodelning och KTN har i ett sådant ärende 
inte godtagit att advokaten debiterade för biträdande jurist som del
tog i ett sammanträde som protokollförare då det medfört en mer
kostnad.

konsumenten är till skillnad från advokaten inte bunden av 
KTN:s beslut. Det finns dock inte något hinder mot att såväl advoka
ten som konsumenten begär omprövning av KTN:s beslut och därvid 
åberopar nya omständigheter. KTN har under det gångna året i fyra 
ärenden tagit ställning till begäran om omprövning; en framställan av 
advokat och tre av konsument. Omprövningarna har inte lett till att 
det tidigare beslutet ändrats.  

ktn har haft ett sammanträde schemalagt varje månad. Beroen
de på det förhållandevis ringa antalet ärenden har ett sammanträde 
ställts in. Nämnden har således haft elva sammanträden, varvid le
damöterna vid flertalet sammanträden med hänsyn till rådande pan
demi deltagit digitalt eller per telefon. Sammanträdena har varit väl 
förberedda med av kansliet skrivna utförligt motiverade förslag till 
beslut; emellanåt med alternativa förslag. ¶

» 
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Det internationella arbetet har under lång tid varit högt priori
terat för Advokatsamfundet. Ett internationellt engagemang 
är inte viktigt enbart för att kunna påverka rättsutvecklingen 

inom EU, utan även för att nationellt kunna bevaka intressen rörande 
advokatrollen och upprätthålla advokatetiska kärnvärden. Ett långsik
tigt och initierat internationellt engagemang, liksom goda kontakter 
och ett väl fungerande samarbete med andra länders advokatsamfund 
och internationella advokatorganisationer, krävs för att effektivt och 
framgångsrikt kunna påverka advokatens vardag på bästa sätt. 

människor, tjänster och varor rör sig i dag mellan länder i en ald
rig tidigare skådad omfattning. Landsgränser har på många sätt kom
mit att suddas ut. Detta har gett både positiva och negativa effekter. 
Juridiken har fått anpassas därefter och har kommit att bli gräns
överskridande i allt större utsträckning. I Sverige berörs och styrs vi 
numera ofta av beslut och lagstiftning som fattas inom Europeiska 
unionen och det internationella samfundet. Ett internationellt enga
gemang och ett väl fungerande internationellt samarbete 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 återkommande blir påminda om 
terrorism och annan grov organiserad brottslighet, ofta med repres
siva nationella och europeiska lagstiftningsåtgärder som följd, sam
mantaget med ett ökat utbyte av juridiska tjänster över landsgränser
na och en allt öppnare juridisk tjänstemarknad med starkt fokus på 
konsumentintresset, gör det nödvändigt att aktivt delta i det interna
tionella samarbetet för att kunna bibehålla våra advokatetiska kärn
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INTERNATIONELLT

värden och upprätthålla den unika ställning som advokater har och 
måste ha i den demokratiska rättsstaten. Till detta kommer att det in
ternationella 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 att förhindra inskränkningar i våra advokatetiska kärn
värden och försämrade verksamhetsvillkor för svenska advokater. 

Advokatsamfundets internationella arbete bedrivs både på det 
nordiska, europeiska och internationella planet och utförs såväl på 
egen hand som kollektivt med andra nationella advokatsammanslut
ningar inom de ledande europeiska och internationella advokatorga
nisationerna. 

det internationella arbetet under 2021 har, i likhet med tidiga
re år, i stor utsträckning inriktats på rättssäkerhetsfrågor, mänskliga 
rättigheter och frågor om rätten till advokat, men även frågor röran
de socialt ansvarstagande och klimat. Frågan om hur Brexit påver
kat möjligheten att bedriva advokatverksamhet i Storbritannien och 
på den inre EUmarknaden har också varit i fokus under det gångna 
året. I efterdyningarna av terrorattacker och gränsöverskridande kri
minalitet, med efterföljande debatt och lagstiftningsinitiativ om ökad 
övervakning, hemliga straffprocessuella tvångsmedel och en krimina
liseringsiver för att på olika sätt förhindra gränsöverskridande brotts
lighet och terrorism, är det uppenbart att EU:s advokatorganisatio
ner gemensamt har en viktig roll att fylla till värnande av rättsstatliga 
principer och grundläggande rättigheter. Dessa har under senare tid 
och det gångna året i tilltagande omfattning kommit att ifrågasättas 
av olika repressiva och populistiska krafter i Europa (till exempel i 
Ungern, Polen, Turkiet och Ryssland). I ett samhällsklimat av rädsla, 
otrygghet och polarisering har det internationella advokatsamarbe
tet en särskilt viktig roll att fylla för att skydda rättsstatliga principer 
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, ex

empelvis i fråga om rättssäkerhet och enskildas skydd mot statens 
maktutövning. Advokatsamfundet har under året även deltagit med 
sin expertis i flertalet utredningsuppdrag där lagstiftningsförslag 
med direkt inverkan på advokatverksamhet har övervägts, till exem
pel på skatte, finans och penningtvättsområdet, liksom det straff 
och straffprocessrättsliga området (exempelvis hemliga tvångsme
del) med mera. 

som vanligt har året också präglats av internationella besök, dock 
i betydligt mindre utsträckning än normalt till följd av pandemin. De
legationer från de europeiska institutionerna och domstolarna har 
välkomnats, liksom företrädare för advokatorganisationer och rätts
väsenden från flera länder. 

Med en fortsatt pågående allvarlig pandemi, liksom vitt skilda 
uppfattningar i olika EUländers syn på grundläggande rättsstatliga 
principer samt fortsatta utmaningar i frågor rörande rättssäkerhet, 
mänskliga rättigheter, hållbarhet, miljö, digitalisering/AI etc., kom
mer med största sannolikhet det internationella arbetet för advo
katorganisationer, advokatbyråer och advokater i såväl Europa som 
globalt att innehålla stora utmaningar under 2022. Det finns goda för
utsättningar för oss att här göra skillnad. 

CCBE SPELAR EN VIKTIG ROLL
Mycket av Advokatsamfundets arbete på det europeiska planet  
bedrivs inom CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden), 
som är en sammanslutning av huvudsakligen EESmedlemsstater
nas 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 advokat Jan E. Frydman, delegations
chef, chefsjuristen Johan Sangborn, informationstjänsteman, samt 
generalsekreteraren Mia Edwall Insulander som ständig delegations
medlem. 

under 2021 har arbetet inom ccbe särskilt kommit att inriktas på 
bland annat frågor om brexitavtalets inverkan på möjligheten för 
EUadvokater att fortsatt bedriva advokatverksamhet i Storbritannien » 

» 
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och vice versa, vissa medlemsstaters (till exempel Ungern och Polen) 
bristande efterlevnad av EUfördraget och unionens rättighetsstad
ga, grundläggande fri och rättigheter samt övriga rättssäkerhetsfrå
gor, hot och våld mot advokater, övervakning och tvångsmedel, da
taskydd och ITsäkerhet, AI med mera. Några andra frågor som har 
behandlats under året är frågor kring den omfattande och ständigt 
föränderliga penningtvättsregleringen samt annan lagstiftning som 
inom olika rättsområden ålägger advokater informationsskyldighet i 
strid med advokatetiska kärnvärden (till exempel på skatteområdet), 
förbättrade processuella rättigheter för misstänkta, rättshjälp, migra
tion etc. CCBE har under året även intervenerat i principiellt viktiga 
processer i olika EUländers nationella domstolar. Vidare har materi
ell europeisk lagstiftning analyserats och diskuterats utifrån det fak
tum att CCBE är en av de viktigaste europeiska remissinstanserna i 
fråga om EUkommissionens lagförslag. Dessutom har olika framtids
frågor och organisatoriska frågor tagit upp en ansenlig del av arbetet. 
För mer ingående information om CCBE och det arbete som bedrivs 
hänvisas till ccbe.eu, liksom den information om CCBE:s aktuella ar
bete (CCBEInfo) som publiceras varje månad i Advokatsamfundets 
nyhetsbrev.

IBA ARBETAR GLOBALT
IBA (International Bar Association), bildades 1947 och är den störs
ta globala sammanslutningen av advokatorganisationer och enskil
da advokater. Drygt 80 000 individuella advokater och cirka 190 
advokatorganisationer i mer än 160 länder är medlemmar i organi
sationen. IBA består av kommittéer och arbetsgrupper som täck
er alla rättsliga områden, advokatetiska frågor och yrkesintressefrå
gor. Organisationen styrs av ett särskilt råd med representanter från 
samtliga medlemsorganisationer (IBA Council). IBA har även ett 
särskilt institut för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter (IBA Hu
man Rights Institute). IBA:s huvudsakliga målsättning är att utgöra 
ett forum för informationsutbyte mellan advokatsammanslutning
ar 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 obero
ende och andra kärnvärden samt yrkesintressefrågor av olika slag är 

några av de frågor som varit särskilt viktiga under 2021. Sveriges ad
vokatsamfund representeras i IBA av styrelsens ordförande EvaMaj 
Mühlenbock och generalsekreteraren Mia Edwall Insulander. Chefs
juristen 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 samarbetar även med andra advokat
samfund inom ramen för CEEBA (Chief Executives of European Bar 
Associations) och IILACE (International Institute of Law Association 
Chief Executives). Det nordiskbaltiska samarbetet är också omfat
tande och förutsättningarna och formerna för ett integrerat nordiskt 
samarbete på det europeiska planet är för närvarande under diskus
sion. Samarbete sker även med ILAC (International Legal Assistan
ce Consortium), ECBA (European Criminal Bar Association), ABA 
(American Bar Association), AIJA (Association Internationale des 
Jeunes Avocats), CEELI (Central European and Eurasian Law Initia
tive Institute), ELI (European Law Institute) samt ICJ (International 
Commission of Jurists), för att nämna några. ¶

» 

Ungerns parlamentsbyggnad 
i Budapest nära floden Donau. 
Ungerns parlament är en av 
Europas äldsta parlaments 
byggnader, som stod färdig 1904. 



34

Se filmen från prisceremonin den 
6 december 2021 här.

Vid en livesänd prisceremoni på Advokatsamfundet i december 
mottog Hina Jilani Stockholm Human Rights Award.

Hina Jilani, en banbrytande pakistansk advokat, förkämpe för 
demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelades 
Stockholm Human Rights Award 2020. På grund av coronapandemin 
kunde priset inte delas ut under 2020. I stället hölls prisceremonin 
den 6 december 2021, med Hina Jilani närvarande via länk från 
 Pakistan. Ceremonin livesändes via Advokatsamfundets webbplats.

– Hina Jilani är en förebild för alla oss som tror på demokrati. Jag 
känner den största respekt för henne, som advokat, som kvinna och 
som människa, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander.

pristagaren höll ett tacktal via videokon
ferensverktyget Zoom. Hina Jilani sade sig vara 
särskilt hedrad eftersom priset kommer från 
det rättssamhälle som hon själv utgör en del av.

– Jag har tvingats föra min kamp i olika fo
rum. Ibland har kampen utkämpats på gatorna, 
vilket kan vara riskabelt. Men bäst har jag tyckt 
om att utkämpa striden i domstolarna, som en 
juridisk kamp, sa hon.

Hina Jilani ville också dela priset med de klienter hon representerat.
– Priset är inte bara till mig utan till alla de människor som vågat stå 

upp för sina rättigheter och låtit mig företräda dem, sa Hina Jilani.

avslutningsvis samtalade hina jilni via Zoom med dr Mark Ellis, 
direktör för den internationella advokatorganisationen International 
Bar Association. Mark Ellis frågade varifrån Hina Jilani får sin kraft 
att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati.

– Den som lever i en miljö där det förekommer förtryck och lidan
de kan inte se bort från det. Som advokat kände jag att jag inte hade 
något annat val än att agera, svarade Hina Jilani, och tillade att hennes 

Hina Jilani mottog Stockholm Human Rights Award

arbete startade när hon var ung nog för att ha energin och arg nog för 
att våga ta konflikten.

Hina Jilani pekade också på de framgångar som inte minst rörelsen 
för kvinnors rättigheter nått i Pakistan, framgångar som också inspi
rerat demokratirörelsen som helhet. Samtidigt, påpekade hon, har lan
det en lång väg kvar för att uppnå demokrati och skydd för mänskliga 
rättigheter.

– Vi måste alltid vara på vår vakt. Vägen framåt är aldrig spikrak, sa 
hon.

Under prisceremonin framfördes musik av sopranen Maja Frydén 
och mezzosopranen Rebecca Fjällsby samt Karin Haglund som  
ackompanjerade på piano. ¶

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

NUMMER 1 2021 ÅRGÅNG 87

”Som domare är min erfarenhet att bra ombud gör målen bättre.”  hovrättspresident anders hagsgård, om barnkonventionen som lag

Straffavgift för 
advokater ses över 

Premiär för 
nya etiksidor

Gästkrönikör: Anders Eka, 
ordförande i Högsta domstolen  

Hina Jilani 
– en okuvlig kämpe

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

Mycket arbete 
återstår för att barns 

röster ska höras 

2020 ÅRS SHRA-MOTTAGARE: 

Läs stor intervju
med Hina Jilani,
i Advokaten 1/2021.

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4&t=14s
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_1_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_1_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_1_webb.pdf
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Jonas 
Olbe

Utbildnings-
chef

På sitt andra år fortsatte pandemin att prägla tillvaron. Smitt
spridningen kom i vågor och olika grader av myndighetsrestrik
tioner bestämde helt förutsättningarna för utbildningsverk

samheten. Under större delen av året, från januari till september, 
genomfördes nästan all utbildning i digitalt, direktsänt format. Utbild
ningsverksamheten hade en god beredskap för att på kort tid ställa om 
kursutbud och kursformat efter behov. Det gjorde att ett stort antal 
kurser kunde genomföras trots restriktioner, och kursverksamheten 
var, sett till hela året, tillbaka på rekordnivåer.

digital undervisning och digitala möten 
har blivit vardag i skolor, på universitet 
och i arbetslivet. Det är en förändring med 
både för och nackdelar. Efter snart två år 

med pandemin kan man konstate
ra att det digitala skiftet för Ad
vokatakademiens del har fung
erat väl. Direktsänd utbildning, 
med rätt teknik och en till for
matet anpassad pedagogik, är ett 
bra alternativ till fysisk utbild
ning. Samtidigt har den fysiska 

utbildningen flera fördelar i det 
direkta mötet med spontana frågor 

och diskussioner, vilka är svåra att 
åstadkomma i den digitala miljön. 

Fortsatt pandemi – men rekord
för utbildningsverksamheten

En lärdom är att, även efter pandemin, låta digital utbildning vara ett 
komplement som tillåter lättillgängligt kursdeltagande utan resor, och 
utan att behöva låta till exempel en mild förkylning hindra deltagaren.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN I SAMMANFATTNING
Det totala antalet deltagare inom Advokatakademiens utbildnings
verksamhet 2021 ökade kraftigt till 5 528 deltagare från 3 187 året inn
an, vilket var ett nytt rekord. Deltagarna fördelades på 212 (132) ut
bildningstillfällen. Ett stort antal digitala utbildningar genomfördes 
under året inklusive Rakelkonferensen på våren och Advokatdagar

Diagram: Advokatsamfundets/Advokatakademiens antal deltagare på alla utbildningar 2017–2021.

UTBILDNING 

» 
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na på hösten (mer om de digitala Advokatdagarna 
nedan). En nyhet under året var också så kallade 
hybridkurser, det vill säga kurser som genom
fördes fysiskt och direktsändes samtidigt. 
Under hösten, oktober–december, 
genomfördes återigen fysiska kurser.

Det fanns under året ett uppdämt utbild
ningsbehov. Advokatsamfundets styrelse 
hade året innan beslutat att för 2020 ta bort 
kravet på professionell vidareutbildning för advokater på grund av 
pandemin, men utbildningskravet gällde åter som vanligt 2021.

MER OM DIGITALA UTBILDNINGAR
Advokatakademien satsade tidigt under pandemin på bra teknisk ut
rustning och professionella tekniker för att kunna arrangera direkt
sänd utbildning med hög kvalitet. Det har varit särskilt viktigt för 
 advokatexamenkurserna (delkurs 1–3) som pågår i tre dagar med oli
ka gruppövningar, och för digital advokatexamen. Det har också varit 
ett fokus på att anpassa pedagogiken till det digitala formatet. Syftet 
har främst varit att underlätta samspelet mellan kursledare och del
tagare. Det har också visat sig i Advokatakademiens utvärderingar att 
det är liten skillnad i omdömena på de digitala kurserna jämfört med 
de  fysiska.

ADVOKATEXAMENKURSER OCH ADVOKATEXAMEN
Antalet deltagare på advokatexamenkurserna (delkurs 1–3) ökade 
markant till 1 856 från 1 300 föregående år, fördelade på 68 kurstillfäl
len, jämfört med 46 året innan. Antalet delkurser var därmed nästan 
tillbaka på rekordnivån från 2019. 

Antalet examinander på den muntliga examen i advokatetik ökade 

till 602 från 408 året innan, fördelade på 18 
digitala och 4 fysiska examenstillfällen. Av 
dessa var 325 kvinnor och 277 män, jämfört 

med 259 kvinnor och 205 män året innan. Av 
årets 602 examinander underkändes 68 per

soner, varav 34 kvinnor och 34 män. Motsvaran
de siffror 2020 var 39 underkända, 20 kvinnor och 
19 män. Två underkända examinander överklaga

de beslutet, men utbildningsnämnden biföll inte något av dessa 
överklaganden. Under året skrev 640 personer examen i konstitutio
nell rätt (som är en del av delkurs 3), en ökning från 434 personer året 
innan.

FORTBILDNING
Advokatakademien genomförde sammanlagt 122 fortbildningskurser 
och konferenser, varav 39 kostnadsfria, med sammanlagt 2 413 delta
gare. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående år både vad 
gäller antalet kurstillfällen (53 under år 2020) och antalet deltagare i 
dessa kategorier (1 045).

Meriterande kurser (kurser som visas i uppdragslistorna för dom  
stols förordnanden på samfundets webbplats) var under året: Brott
målskurs 1 och 2, Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål, Ekobrotts
processen 1 och 2, Förhörs teknik i brottmål, Medling och konflikt
hantering i familjemål, Målsägandebiträde och särskild företrädare 
samt Uppdraget som bodelningsförrättare.

Nya kurser under året var bland annat Arbetsrättsliga utmaningar 
i samband med brexit; En ny upphovsrättslagstiftning; Försvararen, 
restriktioner och advokatetiken; Försäljning enligt samäganderätts
lagen; Principalansvaret i advokatverksamhet; Säkerhetsåtgärder och 
edition; Unga lagöverträdare – bevistalan och frihetsberövanden.

UTBILDNING 

”Advokatakademien satsade tidigt under pandemin på bra teknisk utrustning 
och professionella tekniker för att kunna arrangera direktsänd utbildning med hög kvalitet.”

» 

» 
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KOSTNADSFRIA KURSER
Utbudet av kostnadsfria kurser under året var Advokatetik och god 
advokatsed; Stresshantering och ett hållbart arbetsliv; Penningtvätts
lagstiftningen – ett advokatperspektiv; Sociala medier i advokatverk
samheten och två nya kurser: Försvararen, restriktioner och advokat
etiken samt Principalansvaret i advokatverksamhet. Båda dessa nya 
kurser lanserades som en del av Advokatsamfundets satsning på etik
frågor.

Sammanlagt genomfördes 39 kostnadsfria kurser med 1 024 deltaga
re. De flesta av kurserna direktsändes, medan vissa fysiska kurser ge
nomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Advokatsamfundet har 
sedan 2008 genomfört 440 kostnadsfria kurser med sammanlagt drygt 
10 000 deltagare. Utbudet har hela tiden varit fokuserat på områden 
av stort allmänt intresse för alla advokater och biträdande jurister, 
oavsett verksamhetsinriktning.

ADVOKATDAGARNA 
Advokatdagarna firade ett försenat 10årsjubileum (Advokatdagarna 
ställdes in 2020 på grund av pandemin) och genomfördes för första 
gången i digitalt format den 11–12 november. En ny teknisk plattform, 
Hopin, användes för att direktsända konferensen. Plattformen gör att 
deltagarna enkelt kan byta mellan olika programpunkter och efterlik
nar på så sätt en fysisk konferens. Konferensen samlade ungefär 430 
deltagare. 2021 års pris för framstående insatser i advokatyrket tillde
lades advokat Charlotta Falkman. ¶

UTBILDNING 

”Advokatsamfundet har sedan 2008 genomfört 
440 kostnadsfria kurser med sammanlagt 

drygt 10 000 deltagare. Utbudet har hela tiden 
varit fokuserat på områden av stort allmänt intresse 

för alla advokater och biträdande jurister, 
oavsett verksamhetsinriktning.”

» 
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XXXXADVOKATDAGARNA

Tioårsjubileum firades
med digital konferens

2021 års Advokatdagar 
hölls på Sheraton Stock
holm Hotel i stället för som 
tidigare år Grand Hôtel  
Under Advokat dagarna 
2021 hölls en paneldebatt 
om rättspolitiken med 
företrädare för samtliga 
riksdagspartier.
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Över 420 anmälda advokater och biträdande jurister deltog i 
2021 års digitala Advokatdagar 11–12 november i Stockholm. 
Bland talarna fanns Säpochefen Charlotte von Essen, justitie

kansler Mari Heidenborg och Högsta domstolens ordförande Anders 
Eka. Inför valåret 2022 fick också de politiska partierna en chans att 
redovisa sina rättspolitiska ståndpunkter i en livlig debatt.

advokatdagarna inleddes av general
sekreterare Mia Edwall Insulander som 
hälsade deltagarna välkomna. General
sekreteraren betonade vikten av att vär
na om advokatetiken i en tid när advo
katerna emellanåt ifrågasätts i medierna, 
men tryckte också på att advokaterna 
generellt håller en hög etisk nivå i sitt 
samhällsviktiga arbete. Mia Edwall In
sulander övergick sedan till att tala om 
Advokatsamfundets nya konstsatsning, 
med samtidskonst på samfundets kansli 
i Tryggerska villan.

– Det är en konst att vara advokat och 
att utföra uppdraget enligt god advo
katsed. Och just därför har vi på Advo
katsamfundet också tagit oss an ett nytt 
projekt: att installera en del samtids
konst på Advokatsamfundets kansli, förklarade Mia Edwall Insulan
der, som också menade att konsten kan ge mycket till advokaterna.

Konstsatsningen har också resulterat i en bok: Samfundet och sam
tiden, som generalsekreteraren visade upp.

2021 års pris för framstående insatser inom advokatyrket, ofta 
kallat Årets advokat, tilldelades advokat Charlotta Falkman, läs mer 
på s. 39. Charlotta Falkman är sedan 2007 delägare i advokatbyrån 
Gernandt & Danielsson och specialiserad på tvistlösning, med upp
drag både som ombud och som skiljedomare. Hon är dessutom ord
förande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedoms
institut.

Charlotta Falkman är också mycket engagerad i Advokatsamfundet. 
2010–2020 var hon ledamot i disciplinnämnden, och under perioden 
januari till september 2021 var Charlotta Falkman ordförande i Advo
katsamfundets arbetsgrupp för översyn av straffavgiften.

Charlotta Falkman förklarade i sitt tacktal att de tio åren med var
dera elva möten per år, med inläsning av disciplinärenden på fritiden, 

totalt innebär att hon ägnat ett arbetsår 
åt disciplinnämnden.

– Det hade jag inte gjort om jag inte 
tyckt att advokatrollen är så viktig, fast
slog Charlotta Falkman.

advokatsamfundets ordförande Eva
Maj Mühlenbock tryckte i sitt inled
ningsanförande på vikten av en fri och 
oberoende advokatkår. Hon konstate
rade att det i dag hörs fler krav än nå
gonsin på att öka den statliga kontrollen 
över advokaterna. Många efterlyser, en
ligt EvaMaj Mühlenbock, också snabb
are disciplinär hantering av de advoka
ter som hängs ut som gangsteradvokater, 
och ställer frågor som ”Varför slänger ni 
inte bara ut dem?”.

– Svaret är att även advokater har rätt 
till en rättssäker prövning. Vi om några måste hålla fast vid det, sa 
EvaMaj Mühlenbock, som också betonade att det är ett fåtal advoka
ter som missköter sig.

– De allra flesta är goda företrädare för vad en advokat ska vara, 
summerade hon.

under advokatdagarna hölls även en paneldebatt om rättspoli
tiken med företrädare för samtliga riksdagspartier. I debatten med
verkade justitieminister Morgan Johansson (S), Rasmus Ling (MP), 
Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Johan Pehrson (L), 
Andreas Carlson (KD), Tobias Andersson (SD) samt Johan Forssell 
(M). Moderator var Inger Arenander. ¶

ADVOKATDAGARNA

Charlotta 
Falkman tar 

emot priset för 
framstående 
insatser inom 
advokatyrket 

av samfundets 
ordförande 

EvaMaj 
Mühlenbock.
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2021års pris för framstående insatser inom advokatyrket, 
ofta kallat Årets advokat, tilldelades advokat Charlotta 

Falkman. Charlotta Falkman är sedan 2007 delägare i advokatbyrån 
Gernandt & Danielsson och specialiserad på tvistlösning, med upp
drag både som ombud och som skiljedomare. Hon har dessutom varit 
ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedom
sinstitut.

Charlotta Falkman har också varit mycket engagerad i Advokatsam
fundet. 2010–2020 var hon ledamot i disciplinnämnden, och under pe
rioden januari till september 2021 var Charlotta Falkman ordförande i 
Advokatsamfundets arbetsgrupp för översyn av straffavgiften.

motiveringen till årets pris löd: ”Årets advokat har genom sitt 
mångåriga engagemang i disciplinnämnden och som ordförande i ar
betsgruppen för översyn av straffavgiften bidragit till att upprätthålla 
en etisk och yrkesskicklig advokatkår. Årets advokat har också genom 
sitt arbete som skiljedomare och ordförande i Stockholms Handels
kammares Skiljedomsinstitut bidragit till att förbättra jämställdheten i 
skiljeförfaranden.”

För advokat Charlotta Falkman, som intervjuades i Advokaten  
nr 9 2021, handlar yrket inte bara om juridik, utan också om för ståelse 
för klientens verksamhet. I intervjun betonade Falkman att hennes ar
bete för jämställdhet är en hjärtefråga för henne. 

Uppdrag som skiljedomare har länge varit en starkt mansdominerad 
domän.

– Inom SCC arbetar vi aktivt med att få till en förändring, så att det 
ökande antalet duktiga kvinnliga advokater inom tvistelösning med 
erfarenhet av skiljedomaruppdrag får genomslag. Och det går framåt. 
När det gäller mål som SCC administrerar utsågs 31 procent kvinnliga 
skiljedomare 2020, jämfört med 16 procent 2016, sa Charlotta Falkman.

På frågan varifrån hennes engagemang för jämställdhet kommer, 
svarade Charlotta Falkman:

– Min mamma var tidig feminist och har inspirerat och peppat mig. 
Hennes första jobb var som jurist på Skellefteå Sparbank. Trots att 

Charlotta Falkman fick priset för framstående insatser inom advokatyrket

hon hade långbyxor, det fick inte kvinnor ha på den tiden, så fick hon 
behålla jobbet. När hon var i 50årsåldern startade hon en egen byrå 
och blev advokat två år före mig.

advokat robin oldenstam efterträdde den 1 januari 2022 Charlot
ta Falkman som ordförande för Stockholms Handelskammares Skilje
domsinstitut (SCC). Falkman lämnade då uppdraget efter sex år i sty
relsen, varav de två senaste som ordförande.

Priset för framstående insatser inom advokatyrket instiftades i 
samband med Advokatsamfundets 125årsjubileum. Det består av 
100 000 kronor som Advokatsamfundet skänker till valfritt pro bono 
projekt. Charlotta Falkman valde att skänka pengarna till organisatio
nen Advokater utan gränser. ¶

ADVOKATSAMFUNDETS PRIS
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Händelser i urval

» 

RAKELKONFERENSEN 2021: 
”JÄMSTÄLLDHET  ÄR INGET 
PROJEKT”
Arbetet med jämställdhet och mångfald 
måste pågå ständigt, menade deltagarna 
vid Rakelkonferensen den 26 april. Nät-
verket Hildas Rakelkonferens, den fem-
tonde i ordningen, livesändes via Zoom 
från Advokatsamfundets hus i Stockholm.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander inledde konferen-
sen med en presentation av nätverket 
Hilda, som startades år 2006. Hon redovi-
sade också statistik över könsfördelning-
en vid landets advokatbyråer, och hur den 
har förändrats från det att Hilda startades 
till i dag. Andelen kvinnor har ökat inom 
alla juristkategorier på byråerna, kon-
staterade hon, men det finns fortfarande 
saker kvar att göra.

Inledande talare vid konferensen var 
Sveriges Radios vd Cilla Benkö, som sam-
talade med Mia Edwall Insulander under 
rubriken ”Så leder hon Sveriges Radio in 
i framtiden”. Cilla Benkö, vars företag för 
ett par år sedan utsågs till Sveriges mest 
jämställda arbetsplats, fastslog direkt i 
samtalet att hon inte vill ses som kvinnlig 
chef – hon är Cilla Benkö som är chef. 
Samtalet kom sedan att handla om vikten 
av att som ledare och chef känna sig själv 
och att göra egna prioriteringar kring kar-
riären och livets andra delar.

Efter en paus vidtog en paneldebatt 

ledd av advokat Eva-Maj Mühlenbock, vice 
ordförande i Advokatsamfundet och an-
svarig för styrelsens jämställdhetsarbete. 
I panelen fanns Tove Lindgren, doktorand 
vid Stockholms universitet och tidigare 
verksam vid advokatbyrå, Madeleine Var-
näs, advokat vid A1 Advokater, Tone Myh-
re-Jensen, advokat och managing partner 
på Advokatfirman Cederquist, samt Maria 
Eka, chefsrådman vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm.

Paneldeltagarna reflekterade utifrån 
sina respektive positioner och roller 
omkring vad uppropet #medvilkenrätt 
lett fram till och hur arbetet nu kan föras 
vidare. De konstaterade att uppropet vis-
serligen betytt mycket, men att arbetet 
med att bryta och förändra normer måste 
fortsätta och vara ständigt pågående.

– Jämställdhet är inget projekt med 
start och mål, utan det handlar om hur vi 
är mot varandra, det handlar om kultur 
och beteenden, summerade Tone Myh-
re-Jensen, som fick medhåll av de andra 
och även av Mia Edwall Insulander, som 
tackade deltagarna i samtalet.

Rakelkonferensen sändes 
digitalt från Advokat 
samfundets hus på 
Djurgården i Stockholm.

ÅRET SOM GÅTT
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» ÅSA ERLANDSSON FICK 
 ADVOKATSAMFUNDETS 
JOURNALISTPRIS
Advokatsamfundets journalistpris offent-
liggjordes vid Advokatsamfundets full-
mäktigemöte den 10 juni. Journalisten och 
författaren Åsa Erlandsson, då tjänstledig 
från Dagens Nyheter, prisades för sin 
undersökande och grävande journalistik, 
som tar upp de allra svåraste händelser-
na och kriserna.

– Den undersökande journalistiken som 
inte värjer för det allra mörkaste, svåras-
te och mest obegripliga har en viktig plats 
i samhällsdebatten. Åsa Erlandsson väg-
leder läsaren genom polisutredningar och 
rättsprocesser och åskådliggör samtidigt 
hur rättsliga principer ställs på sin spets, 
sa Mia Edwall Insulander, Advokatsamfun-
dets generalsekreterare.

Åsa Erlandsson beskrev att hon drivs 
av att ta reda på hur saker och ting verk-
ligen förhåller sig, av livsöden och kom-
plexa skeenden.

– I dag är det en högljudd och ofta ony-
anserad debatt om många frågor, inte 
minst uppmärksammade rättsfall. Kom-
plicerade ärenden målas svartvita och 
vissa anser sig inte ens ha behövt läsa 
domen innan man kastar ur sig en tvärsä-
ker åsikt. Mitt i allt detta är det viktigare 
än någonsin med journalister som håller 
kompassen, behåller den yrkesmässiga 
integriteten och tecknar verkligheten 
precis så komplex som den är, sa Åsa 
Erlandsson.

Åsa Erlandsson är journalist och förfat-
tare. För sin bok Det som aldrig fick ske: 
skolattentatet i Trollhättan (Norstedts 
2017) har hon tilldelats Stora journalist-

priset i kategorin Årets berättare. Hon har 
mottagit en rad andra priser.

Advokatsamfundets journalistpris delas 
ut sedan 1987. Priset ges till en journalist 
som på ett sakligt, engagerat och skick-
ligt sätt har behandlat förhållanden inom 
rättsväsendets och rättssäkerhetens om-
råde. Prissumman är, från och med 2018, 
50 000 kronor.

EVA-MAJ MÜHLENBOCK 
 VALDES TILL NY ORDFÖRAN-
DE I ADVOKATSAMFUNDET
Advokat Eva-Maj Mühlenbock valdes till 
ny ordförande i Sveriges advokatsamfund 
vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte 
som hölls digitalt den 10 juni. Eva-Maj 
Mühlenbock tillträdde ordförandeposten 
den 1 juli 2021.

Eva-Maj Mühlenbock ef-
terträdde advokat Christer 
Danielsson som ordförande. 
Mühlenbock har länge varit 
engagerad i Advokatsamfundet. 
Hon var ledamot av disciplin-
nämnden 2009–2010. Sedan 
2010 har hon varit ledamot av 
Advokatsamfundets huvudsty-
relse och 2017 valdes hon till 
vice ordförande.

I sitt engagemang har Eva-Maj Mühlen-
bock varit särskilt profilerad inom frågor 
om jämställdhet och arbetsvillkoren för 
yngre jurister och advokater. Hon har 
bland annat varit ansvarig för Advokat-
samfundets arbete med anledning av upp-
ropet #medvilkenrätt.

– Jag är oerhört stolt och tacksam över 
att ha blivit vald till denna viktiga post. 
Som ordförande kommer mitt riktmärke 
att vara att försäkra Advokatsamfun-
dets och advokatyrkets attraktivitet och 
integritet. Jag älskar mitt yrke och vill 
förmedla fördelarna med advokatrollen 
till yngre jurister. Jag vill verka för en god 

arbetsmiljö för advokater och 
hållbarhet i bred bemärkelse, 
med tonvikt på jämställdhet och 
mångfald, sa Eva-Maj Mühlen-
bock.

Vid fullmäktigemötet valdes 
Petter Hetta, Umeå, till vice ord-
förande. Ordförande och vice 
ordförande väljs för två år. Ny 
ledamot i Advokatsamfundets 
styrelse i övrigt blev Lisa Länta, 

Piteå. I disciplinnämnden löpte inga man-
datperioder ut.

Årets möte hölls, precis som förra 
årets, digitalt på grund av pandemin. I år 
leddes förhandlingarna från Advokatsam-
fundets hörsal på Laboratoriegatan 4.

Eva-Maj Mühlenbock porträtterades i 
Advokaten nr 6.

ÅRET SOM GÅTT

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-6-2021-argang-87/eva-maj-muhlenbock-tar-over-ordforandeskapet-i-advokatsamfundet/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/new-page/nr-6-2021-argang-87/eva-maj-muhlenbock-tar-over-ordforandeskapet-i-advokatsamfundet/
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ADVOKATSAMFUNDSPODDEN  
LANSERADES I JUNI
I slutet av juni var det premiär för Advo-
katsamfundspodden. Tillsammans med 
olika gäster behandlar programledaren 
Willy Silberstein och Mia Edwall Insu-
lander aktuella ämnen i Advokat- och 
Rättssverige. Advokatsamfundspodden 
riktar sig till alla som är intresserade av 
juridik och rättsfrågor. Podden tar upp 
ämnen advokater arbetar med – brottmål, 
affärsjuridik, familjerätt och så vidare 
– men också frågor som advokatetik, re-
missvar i lagstiftningsfrågor, arbetsmiljön 
på advokatbyråer och ungas syn på fram-
tiden som jurister och advokater.

Under året sändes sju poddavsnitt med 
framstående advokater och personer från 
rättsväsendet.

FÖRELÄSNINGAR OM 
 ADVOKATROLLEN FÖR 
 SOMMARNOTARIER
Den 22–23 juni var det dags för Advokat-
samfundets föreläsningar för advokat-
byråers sommarpraktikanter. Samtliga 
advokatbyråer som varit intresserade 
hade den här gången kunnat erbjuda 
sina sommarpraktikanter möjlighet att 
delta i Advokatsamfundets föreläsningar. 
Totalt var det strax över 200 anmälda till 
föreläsningarna. Föreläsningarna hölls 
vid två tillfällen digitalt, och syftet var 
att ge sommarpraktikanterna en inblick i 
rollen som advokat. På programmet stod 
en föreläsning om etiken, advokatyrkets 
kärnvärden och hur man blir advokat. 
Föreläsningarna fick goda omdömen av 
deltagarna i en utvärdering som gjordes i 
samband med att de hölls.

”ADVOKATGUIDE” LANSERAD 
MED FELAKTIGA UPPGIFTER 
OM ADVOKATER
Advokatsamfundet uppmärksammades 
från flera håll i september på lanseringen 
av advokatguiden.se. I Advokaten nr 7 
rapporterades om Advokatguiden, en 
webbplats som listar Sveriges advokater 
och övriga advokatbyråjurister. Sajten fick 
hård kritik från enskilda advokater och 
Advokatsamfundet, som ansåg att den är 
oseriös och full av felaktiga uppgifter. Ad-
vokatsamfundet var mycket kritiskt mot 
att webbplatsen använder ”advokat” i sitt 
namn, en titel som är skyddad i lag.

Efter upprepade kontakter med de 
personer som står bakom Advokatguiden 
polisanmälde Advokatsamfundet Advokat-
guiden under slutet av året för den obehö-
riga användningen av advokattiteln.

Under året lanserades även andra 
webbplatser med ett upplägg som mer 
eller mindre liknade Advokatguiden, vilka 
också föranlett Advokatsamfundet att 
vidta åtgärder.

VIRTUELL RUNDVANDRING 
PÅ ADVOKATSAMFUNDETS 
KANSLI
I samband med Advokatdagarna i novem-
ber presenterade Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
Advokatsamfundets nya konstsatsning, 
med samtidskonst på samfundets kansli 
i Tryggerska villan. Satsningen har också 
resulterat i en bok: Samfundet och sam-
tiden, som generalsekreteraren visade 
upp. Mia Edwall Insulander berättade 
sedan om Advokatsamfundets helt nya 
rundvandring, som finns i 3D på Advokat-
samfundets webbplats. Rundvandringen, 
som alltså är virtuell, sker i Tryggerska 
villan. Besökaren kan gå omkring i loka-
lerna med guidning av generalsekretera-
ren Mia Edwall Insulander och få en in-
blick i samfundets verksamhet och husets 
historia. Besökaren kan också uppleva 
konsten på kansliet och möta konstnärer-
na bakom verken – en del i konstprojektet 
Samfundet och samtiden.

REKORDMÅNGA  NOVISCHER 
VÄLKOMNADES I  SAMFUNDET
För första gången sedan coronapande-
min slog till kunde Advokatsamfundets 
Stockholmsavdelning den 23 november 
välkomna nya ledamöter in i samfundet 
vid en novischträff. Över 90 novischer 
välkomnades av generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander. De fick sedan chans att 
se Tryggerska villan, att mingla och att 
umgås med varandra och med represen-
tanter för avdelningen.

MIA EDWALL INSULANDER 
– ÅRETS JURIST 2021
I december utsåg webbtidningen Dagens 
Juridik Mia Edwall Insulander till Årets 
jurist 2021. Pristagaren hade röstats fram 
av personer som tidigare har fått eller 
nominerats till priset från en lista med 
kandidater nominerade av Dagens Juri-
diks läsare.

– Det känns jätteroligt att andra jurister 
uppfattar det jag gör och att arbetet når 
fram, sa Mia Edwall Insulander i en kom-
mentar.

I anslutning till att årets pristagare pre-
senterades publicerade Dagens Juridik 
en längre intervju med Mia Edwall Insu-
lander.
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ADVOKATGUIDEN SVARAR

Hård kritik mot ny 
söktjänst på nätet
På nya webbplatsen Advokat

guiden.se listas tusentals 
advokater och biträdande 
 jurister utan att de gett till
stånd till detta, med mängder 

av felaktiga uppgifter. Nu hotar 

Advokatsamfundet att vidta 
rättsliga åtgärder mot företaget 

bakom sajten.

Advokatguiden.se presenteras 

som en konsumenttjänst, där 

konsumenter och företag kan 

söka advokater inom olika rätts-

områden, ta in offerter från ad-

vokater och dessutom recense-

ra advokater. Sajten listar enligt 

egna uppgifter drygt 10 600 ad-

vokater, biträdande jurister och 

övriga jurister, med kontakt-

uppgifter och verksamhetsin-

riktningar. 
Mycket av person- och kon-

taktuppgifterna till advokater 

och biträdande jurister känns 

igen från Advokatsamfundets 

matrikel. Samtidigt är sajten 

full av felaktigheter, bland annat 

uppges att advokater har fått li-

cens ett visst år, verksamhetsin-

riktningar har fått nya originella 

namn och alla advokater anges 

erbjuda online-konsultationer. 

Företaget bakom advokatgui-

den.se tog under 2020 kontakt 

med Advokatsamfundet för att 

få tillgång till samfundets ma-

trikeldatabas. Samfundet svara-

de bestämt nej på denna begäran 

och konstaterade att syftet och 

grunden för upprättandet av ma-

trikeldatabasen är den myndig-

hetsutövning Advokatsamfun-

det utövar. Samfundet hänvisade 

också till reglerna i dataskydds-

förordningen, GDPR. 

Trots detta svar lanserades 

advokatguiden.se i slutet av au-

gusti i år. Beklagligt, anser Ad-

vokatsamfundets generalsekre-

terare Mia Edwall Insulander, 

som uppmanar de advokater 

som ofrivilligt finns listade på 

advokatguiden.se och inte vill 

finnas med på sajten att kontak-

ta företaget.

en som gjort just det är advokat 

Anna Sofia Vikström. Hon upp-

täckte advokatguiden.se av en 

slump, och kunde snabbt kon-

statera att hennes profil innehöll 

verksamhet. Detta 

är grunden för vår 

behandling av per-

sonuppgifter. Det 

tycks få stöd av en dom som 

nyligen meddelats av norska 

Borgarting lagmannsrett (mot-

svarande hovrätt) från februa-

ri 2021. 

Advokatguiden innehåller en lång 

rad vilseledande uppgifter. Vad 

har ni egentligen för grund för 

alla dessa påståenden? 
Svar: Advokatguiden.se är en 

ny webbplats och kommer kon-

tinuerligt att förbättras. En del 

av texten är översatt från vår 

norska webbplats. Detta kan för-

klara enstaka miss-

tag och fel. Vi kom-

mer att förbättra 

dessa brister sna-

rast möjligt.

Advokaten har talat med en 

advokat som försökt kontakta 

Advokatguiden för att få sina 

uppgifter borttagna. Hon har 

inte fått något svar. Vad beror 

det på?
Svar: Vi har just lanserat vår 

tjänst i Sverige. Vi är ett litet 

team på bara fyra personer och 

har mycket att göra i anslutning 

till den tekniska utvecklingen av 

sajten. Till dess att vi bygger ut 

den svenska organisationen kan 

det därför ta tid att få svar på 

e-post. 

Hur ska en advokat göra som inte 

vill vara med på er sajt?
Svar: Normalt avpublicerar 

Advokatguiden ingen informa-

tion, varken individuella advo-

katprofiler eller recensioner, med 

mindre än att det finns tungt vä-

gande skäl för detta. I det fall 

en advokat menar sig ha sådana 

tungt vägande skäl ber vi advo-

katen att kontakta oss via e-post 

till support@advokatguiden.se. 

Hur kan ni säkerställa att inte 

utomstående gör anspråk på en 

advokats profil och lägger upp 

felaktiga uppgifter?
Svar: För ta en profil i anspråk 

måste man registrera sig med e-

post och därefter motta en kod 

till denna e-postadress. Endast 

den e-postadress som redan är 

kopplad till en advokat kan göra 

anspråk på profilen. Det finns 

alltså en teknisk begränsning 

som gör det omöjligt for tred-

jeparter att orättmätigt göra an-

språk på en advokatprofil.

flera felaktigheter. Upptäckten 

fick henne att kontakta Advo-

katguiden och begära att få pro-

filen borttagen. Men ännu efter 

ett par veckor hade hon inte fått 

något svar från företaget. 

Anna Sofia Vikström har ock-

så reagerat på att advokater upp-

manas att ”ta kontroll” över sina 

profiler på sajten, vilket man kan 

göra utan kostnad eller mot be-

talning. 
– Hur fungerar det om någon 

annan gör anspråk på min profil? 

Hur kan de kontrollera att det är 

rätt person som tar kontrollen, 

undrar hon. 
Förutom de många felen i pro-

filen, som att verksamhetsom-

råden anges på norska, är Anna 

Sofia Vikström också undran-

de över att potentiella klienter 

uppmanas att kontakta advoka-

ter genom ett kontaktformulär. 

– Vart tar meddelandet vägen 

och hur ska klienter uppfatta det 

om de tror att de mejlar till mig 

och jag sedan inte svarar, säger 

hon. 

advokatsamfundet har vid denna 

tidnings pressläggning kontaktat 

advokatguiden.se med två kon-

kreta krav: att företaget slutar 

använda sig av den skyddade ad-

vokattiteln och att de inte häm-

tar data från Advokatsamfundets 

matrikel, som enligt samfundet 

skyddas av databasskydd.

– Om advokatguiden.se inte 

svarar kommer vi att överväga 

polisanmälan gällande titelan-

vändningen och eventuellt ock-

så civilrättsliga åtgärder avseen-

de upphovsrättsintrånget, säger 

Mia Edwall Insulander och fort-

sätter:
– Advokatsamfundet är för-

stås inte emot god och tillgäng-

lig information om advokater. 

Ett av problemen är emellertid 

att informationen som advokat-

guiden tillhandahåller varken är 

korrekt, neutral eller uppdaterad 

och dessutom i många fall vilse-

ledande. Det är också anmärk-

ningsvärt att advokater som inte 

vill finnas med inte tillåts avre-

gistrera sig. Att de därutöver an-

vänder en skyddad titel, advokat, 

utan att vara behörig får prövas 

rättsligt om inte ändring sker.

Advokatguiden.se anser sig 
ha laglig grund för att publicera 

advokaters personuppgifter, 

och har svårt att förstå 
Advokatsamfundets invänd
ningar. Det skriver Advokat
guiden.se i ett mejlsvar till 
Advokaten.

Advokatsamfundet anser att ni 

olagligt tillskansat er uppgifter 

från en databas som omfattas av 

databasskydd. Vad säger ni om 

denna kritik?
Svar: Advokatguiden.se har 

samlat in information om alla 

advokater i Sverige. Detta är of-

fentligt tillgänglig information. 

Advokatsamfundet kan hävda 

att informationen omfattas av 

databasskydd, men det är i så 

fall de som har bevisbördan för 

påståendet. Vi förhåller oss till 

EU Open Data Directive, lag-

stiftning som syftar till att till-

gängliggöra information för eu-

ropeiska konsumenter. Vi på 

Advokatguiden.se tycker det är 

konstigt att Advokatsamfundet 

motsätter sig att god, offentligt 

tillgänglig information om ad-

vokater publiceras i Advokat-

guiden.se. Det borde vara i Ad-

vokatsamfundets intresse att 

sörja för att svenska konsumen-

ter och advokatklienter får den 

bredast möjlig tillgången på in-

formation.

Advokatsamfundet anser också 

att ni saknar rätt att marknads

föra er under advokattiteln, 

eftersom detta är en skyddad 

titel. Har ni någon kommentar 

till det?
Svar: Advokatguiden.se mark-

nadsför sig inte under advokat-

titeln. Ordet ”advokat” förekom-

mer i domännamnet, men vi 

framställer oss inte på något sätt 

som advokater. Vi är en elek-

tronisk plattform där advokater 

recenseras, och har som mål 

att koppla ihop europeiska kli-

enter med goda advokater. Vår 

grundare, Erling Løken Ander-

sen, var dock tidigare advokat i 

Norge.

Ni har upprättat en egen databas 

med advokaters personuppgifter. 

Hur är detta förenligt med data

skyddsförordningen (GDPR)?

Svar: Se GDPR artikel 6 1e), 

där det står: ”Processing [of per-

sonal data] shall be lawful only 

if and to the extent that at least 

one of the following applies: (...) 

processing is necessary for the 

performance of a task carried 

out in the public interest.”

Vi anser att Advokatguiden.

se fyller en uppgift i offentlig-

hetens intresse. Advokater ut-

för ett viktigt samhällsuppdrag 

och det är viktigt att konsumen-

ter har tillgång till bred och god 

information om advokaternas 

”Konstigt att Advokatsamfundet motsätter sig”

l Advokattiteln är skyddad i lag, 

och bara den som har blivit an-

tagen som ledamot av Sveriges 

advokatsamfund får kalla sig 

advokat. Då Advokatguiden.se helt 

saknar anknytning till Advokat-

samfundet får sajten inte använda 

ordet advokat i sitt namn och 

marknadsföring. 
l Advokatguiden har inte rätt 

att använda uppgifter från Advo-

katsamfundets matrikeldatabas 

eftersom denna omfattas av da-

tabasskydd enligt 49 § upphovs-

rättslagen.

ADVOKATSAMFUNDETS KRITIK

Den norska läkarföreningen ville att den norska recensionswebbplatsen 

Legelisten.no skulle införa en generell rätt för läkare att få undantas från 

att recenseras på Legelisten.no. Föreningen förlorade saken. Borgarting 

lagmannsrett prövade frågan i förhållande till dataskyddsförordningen 

GDPR. Den övergripande slutsatsen blev att patienters yttrandefrihet vä-

ger tyngre än det ingrepp i personuppgiftsskyddet som läkare kan uppleva 

av recensionerna.  Borgarting lagmannsrett – Dom: LB-2020-18230

OM DOMEN I BORGARTING LAGMANNSRETT

Advokatguiden lanserades i Norge under våren 2020. Bakom sajten står 

juristen och entreprenören Erling Løken Andersen. Enligt grundaren är 

målet att ”öppna branschen och bidra till att göra den mer transparent och 

att underlätta ansvarsutkrävande”. 

Via sajten Advokatguiden ska klienter kunna hitta, jämföra och kontakta 

advokater. Advokaterna, å sin sida, uppmanas att ta kontroll över sina pro-

filer. Detta kan göras kostnadsfritt, men utbudet av tjänster som är knutna 

till kontrollen över profilen ökar betydligt för den som också betalar. 

I augusti 2021 lanserades Advokatguiden förutom i Sverige även i Dan-

mark. Planerna är, enligt Erling Løken Andersen, att fortsätta etablera sig i 

en rad europeiska länder.

OM ADVOKATGUIDEN

Erling Løken 
Andersen.

» 
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NYTT PROGRAM OM RÄTTS-
STATSFRÅGOR ANTOGS AV 
ADVOKATSAMFUNDET
Advokatsamfundets styrelse antog i juni 
ett nytt program om rättsstatsfrågor. I 
programmet presenterar Advokatsamfun-
det sin principiella inställning i ett antal 
frågor som samfundet bedömer som 
grundläggande i en demokratisk rättsstat.

Det nya programmet kompletterar och 
uppdaterar Advokatsamfundets program 
om rättssäkerhetsfrågor från 1988. Av-
sikten är att ställningstagandena i det 
nya programmet ska kunna vara till led-
ning i advokaternas verksamhet, utgöra 
utgångspunkter för Advokatsamfundets 
ställningstaganden i lagstiftningsärenden 
och stimulera advokaterna att delta i den 
rättspolitiska debatten.

I programmet konstaterar styrelsen att 
oberoende advokater och ett oberoende 
advokatsamfund är av avgörande bety-
delse för den demokratiska rättsstaten. 
Programmet slår fast att alla advokater 
har ett personligt ansvar för att värna 
rättsstaten och dess grundläggande vär-
deringar och institutioner.

”SVERIGES HÄKTNINGAR INTE 
VÄRDIGA EN RÄTTSSTAT”
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 
17 september riktade Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
hård kritik mot Sveriges långa häktnings-

tider och det frikostiga användandet av 
restriktioner vid häktning.

Mia Edwall Insulander konstaterade 
bland annat att Sverige i över trettio 
års tid har fått omfattande skarp in-
ternationell kritik från såväl FN:s som 
Europarådets antitortyrkommitté när det 
gäller häktade med restriktioner. Kritiken 
återkommer även i en nyligen publicerad 
granskning från Europarådets antitortyr-
kommitté.

I sin debattartikel pekade Mia Edwall In-
sulander på åtgärder som skulle förbättra 
situationen, bland annat generellt kortare 
häktningstider.

ADVOKATSAMFUNDET 
 BEGÄRDE FÖRTYDLIGANDEN 
OM SUBSTITUTION
I en hemställan till Justitiedepartementet 
i oktober begärde Advokatsamfundet för-
tydliganden om substitution. Enligt sam-
fundet behövdes ett klargörande om när 
offentliga försvarare och målsägandebi-
träden får sätta annan i sitt ställe under 
förundersökning.

Advokatsamfundet ansåg att det måste 
finnas möjlighet för offentliga försvarare 
och målsägandebiträden att sätta annan 
i sitt ställe (substitution) under förun-
dersökningen och att det inte bör kräva 
rättens tillstånd.

Advokatsamfundet påtalade i skrivelsen 
till Justitiedepartementet att det före-
kommer vitt skilda uppfattningar bland 

rättens aktörer om de rättsliga förutsätt-
ningarna för att en offentlig försvarare 
eller ett målsägandebiträde ska få sätta 
annan i sitt ställe under förundersökning-
en, liksom om vilken inverkan en substi-
tution utan rättens tillstånd ska ha för 
möjligheten till ersättning.

JUSTITIEMINISTERN OCH 
INRIKESMINISTERN BESÖKTE 
ADVOKATSAMFUNDET
Den 21 oktober bjöd Advokatsamfundet 
in Justitiedepartementet till ett möte i 
Tryggerska villan. Vid mötet deltog jus-
titie- och migrationsminister Morgan Jo-
hansson, inrikesminister Mikael Damberg, 
statssekreterarna Catharina Espmark och 
Lars Westbratt samt rätts- och enhets-
chefer på Justitiedepartementet.

Under mötet tog Justitiedepartemen-
tet upp aktuella lagförslag. Bland annat 
diskuterades betänkandet En stärkt rätts-
process och en ökad lagföring, där försla-
get om kronvittnen ingår.

Advokatsamfundet berättade om det 
arbete samfundet utför, bland annat till-
synsverksamheten och det rättsstatliga 
arbetet.

Från Advokatsamfundet deltog styrel-
sens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, 
generalsekreteraren Mia Edwall Insulan-
der, disciplinnämndens ordförande Börje 
Samuelsson, advokaterna Johan Eriksson 
och Biörn Riese samt chefsjuristen Johan 
Sangborn.

FÖRETRÄDARE FÖR EUROPA-
DOMSTOLEN PÅ BESÖK HOS 
ADVOKATSAMFUNDET
Den 29 oktober besökte företrädare för 
Europadomstolen Sveriges advokatsam-
fund. Aktuella frågor som togs upp var 
bland annat samspelet mellan Europa-
domstolen och de nationella domstolarna 
i Europarådets 47 medlemsländer, liksom 
advokatens roll i processer i Europa-
domstolen.

Vid sammankomsten deltog Europa-
domstolens ordförande Róbert Spanó, 
den svenske domaren Erik Wennerström 
och Marialena Tsirli, domstolens chefsre-
gistrator. Från Utrikesdepartementet del-
tog Carl Magnus Nesser, rättschef, Mår-
ten Ehnberg, ambassadör vid Sveriges 
representation i Strasbourg, samt Niklas 
Kebbon, ambassadör/enhetschef för UD:s 
enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter 
och traktaträtt.

Advokatsamfundets styrelseordförande 
Eva-Maj Mühlenbock och generalse-
kreterare Mia Edwall Insulander stod 
värdar för sammankomsten. Deltog från 
Advokatsamfundets sida gjorde även 
chefsjuristen Johan Sangborn samt ad-
vokaterna Percy Bratt, Jan E. Frydman, 
André Andersson och Ola Wiklund. Även 
Stockholms universitet var representerat 
genom professor Jessika van der Sluijs 
Björkman och docent Claes Granmar.

Händelser i urval – rättspolitik
ÅRET SOM GÅTT

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/rattsstatligt-program-2021.pdf
https://www.svd.se/sveriges-haktningar-inte-vardiga-en-rattsstat
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/hemstallan-angaende-substitutionsmojligheter-ocr.pdf
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INGET UNDANTAG FRÅN 
UTBILDNINGSKRAVET 2021
Undantaget från utbildningskravet 2020 
fick inte någon fortsättning 2021 vilket 
innebar att det normala kravet på att 
genomgå minst 18 timmars strukturerad 
utbildning gällde för 2021.

Som en följd av pandemin beslutade 
Advokatsamfundets styrelse under 2020 
om ett tillfälligt undantag från kravet på 
minst 18 timmars strukturerad fortbild-
ning för advokater. 

Trots fortsatt pandemi förlängdes inte 
undantaget under 2021. Ett viktigt skäl 
var den snabba utvecklingen av digitala 
kurser, som gjorde det möjligt för advoka-
ter att fortbilda sig utan att behöva utsät-
ta sig själva eller andra för smittorisk.

ADVOKATSAMFUNDET 
 SATSADE EXTRA PÅ ETIKEN
Advokatsamfundet inledde under året en 
förstärkt satsning på etikfrågor genom 
kurser och nya etiksidor i tidskriften 
Advokaten. Samfundet utredde också en 
höjning av den straffavgift som advokater 
som inte följer god advokatsed kan bli 
skyldiga att betala.

SAMTALSSTÖD – RIKTADES 
TILL ALLA ANSTÄLLDA PÅ 
ADVOKATBYRÅ
Advokatsamfundets samtalsstöd lanse-
rades 2019 tillsammans med Länsförsäk-

ringar till följd av #metoo och #medvil-
kenrätt och har sedan 2019 erbjudits till 
advokater och biträdande jurister. Nytt för 
2021 var att erbjudandet gällde för samtli-
ga anställda vid advokatbyrå. Som anställd 
har man rätt till kostnadsfria stödsamtal 
om problem på arbetsplatsen. Samtalsstö-
det är tillgängligt dygnet runt, och samta-
len besvaras av SOS International.

 
PRAKTISKA RÅD FÖR 
ADVOKATER SOM HAR UT-
SATTS FÖR HOT ELLER VÅLD
I juni presenterade Advokatsamfundet 
praktiska råd för advokater som har 
utsatts för hot eller våld. Advokatsamfun-
dets kansli har sammanställt ett stöddo-
kument som innehåller bland annat råd 
om dokumentation av hot och våld, infor-
mation om poliskontakter och möjlighet 
att få skyddade personuppgifter samt om 
kostnadsfria stödsamtal för advokater.

TILLSYN AV REGISTRERADE 
MERITER GENOMFÖRDES
Advokatsamfundets kansli genomförde 
under sommaren tillsyn av de meriter 
som advokater och biträdande jurister 
hade registrerat som gäller samfundets 
uppdragslistor för domstolsförordnanden.

Utifrån särskilda kriterier kan advoka-
ter och biträdande jurister själva ange 
meriter för erfarenhet och utbildning för 
en viss uppdragstyp. Meriterna visas i 

uppdragslistorna för domstolsförordnan-
den på Advokatsamfundets webbplats. 
Visningen av meriter är avsedd att pre-
miera erfarenhet och kompetens för en 
viss uppdragstyp, när domstolen beslutar 
om förordnande. Inom ramen för tillsynen 
av meriterna skrev Advokatsamfundets 
registratorsavdelning till advokater och 
biträdande jurister, bland annat i fall när 
det fanns oklarheter om grunden för me-
riter som har angivits, och frågade efter 
kompletterande information.

NY VÄGLEDNING FÖR 
 ADVOKATVERKSAMHET
Under sommaren 
presenterades en 
sammanställning 
av vägledande ut-
talanden, PM med 
mera för advokater. 
Advokatsamfundets 
kansli har samman-
ställt ett dokument 
där styrelsens 
vägledande ut-
talanden samt hänvisningar till PM och 
andra dokument som kan vara till stöd 
i advokatverksamheten samlats på ett 
överskådligt sätt.

Dokumentet Vägledning i advokatverk-
samhet finns tillgängligt på Advokat-
samfundets webbplats under menyn För 
advokater och biträdande jurister – Advo-
katverksamheten.

FÖRSLAG OM KRAFTIGT 
HÖJD STRAFFAVGIFT
Arbetsgruppen för översyn av straffav-
giften, som i januari 2021 tillsattes av 
Advokatsamfundets styrelse, lämnade 
i oktober sitt förslag. I det föreslogs att 
högsta straffavgift blir 250 000 kr och att 
möjlighet att överklaga avgiften införs.

Arbetsgruppens förslag inkluderar änd-
ringar i såväl rättegångsbalken som Ad-
vokatsamfundets stadgar och vägledande 
regler om god advokatsed och innebär, 
vad gäller belopp, att spannet för straffav-
giften bör ha ett lägsta belopp om 10 000 
kr och ett högsta belopp om 250 000 kr.

NY VÄGLEDNING FÖR  
FÖRSVARARE 
Advokatsamfundet presenterade i de-
cember en vägledning om advokatens 
intresseavvägningar vid uppdrag för en 
frihetsberövad klient som är belagd med 
restriktioner. Syftet är att vägledning-
en ska ge stöd i de ofta komplicerade 
gränsdragningsfrågor som kan uppstå 
för försvarare i sådana sammanhang. 
Vägledningen refererar också många av 
de viktigaste avgörandena från disciplin-
nämnden och Högsta domstolen på temat. 
Den baseras framförallt på disciplinnämn-
dens och HD:s praxis, men även på uttal-
anden i den juridiska litteraturen på om-
rådet. Vägledningen har utarbetats som 
ett led i Advokatsamfundets förstärkta 
etiksatsning som har pågått under 2021.

Händelser i urval – yrkesintressen

Laboratoriegatan 4, Box 27321, 102 54 Stockholm Tfn 08-459 03 00, advokatsamfundet.se, info@advokatsamfundet.se 

Vägledning i advokatverksamhet 

Vägledande uttalanden och andra dokument fastställda av Advokatsamfundets huvudstyrelse samt övrig vägledning i frågor om advokatverksamhet 

ÅRET SOM GÅTT

https://www.advokatsamfundet.se/for-vara-ledamoter/samtalsstod/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/stoddokument--hot-eller-vald.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/stoddokument--hot-eller-vald.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/vagledande-uttalanden-m.m.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/vagledande-uttalanden-m.m.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatyrket/advokatuppdrag-med-frihetsberovad-klient.pdf
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Nytt tryckeri och ny webb
INFORMATIONSARBETET

På en redaktion liksom i de flesta företag och organisationer 
finns det vissa återkommande arbetsuppgifter, som tillhör de 
nödvändiga men kanske inte de mest lustfyllda. En sådan är 

de återkommande upphandlingarna av olika tjänster. Uppdrag som 
måste göras för att förnya och säkra att de konsulter och tjänster som 
köps in är de mest prisvärda och håller bästa möjliga kvalitet.

Inför Advokaten nr 1 2021 var det dags att upphandla tryckningen 
av tidskriften Advokaten. När upphandlingen var färdig stod det klart 
att tidskriften Advokaten för första gången på många år, och efter fle
ra omgångar av upphandlingar under åren, bytte tryckeri, till före
taget Åtta.45 i Järfälla utanför Stockholm. Ett modernt tryckeri med 
stor kapacitet och tydlig miljö och klimatprofil. Åtta.45 tryckeri är 
det första tryckeriet i Sverige som blev licensierat av Svanen och har 
licensnummer 1. I och med bytet av tryckeri är tidskriften Advoka
ten från och med nr 1 2021 klimatkompenserad. I korthet innebär det 
att klimatpåverkan har räknats ut med hjälp av ett verktyg som heter 
ClimateCalc och sedan kompenserats med utsläppsrätter från South 
Pole. Beräkningsverktyget ger exakt information om klimatpåver
kan i ett livscykelperspektiv. South Pole har utvecklat över 700 kli
matprojekt inom förnybar energi, skogsbruk, jordbruk och industri. 
Det innebär att vi i priset för tryckningen också köper utsläppsrätter 
kopplade till ett kraftverksprojekt i Indonesien, som utvinner geoter
misk energi. Kraftverket producerar el från den vulkaniska berggrun
den enligt samma metod som kraftverken på Island använder. Övri
ga energileverantörer i regionen utgörs av kolkraftverk. Utvecklingen 
går med andra ord framåt.

under 2021 bedrev även redaktionen tillsammans med våra konsul
ter ett omfattande arbete med samfundets webbplats. Den nya webb
platsen, som lanserades i samband med Advokatdagarna i november, 
har ett modernare utseende och är bättre anpassad till användning på 
mobil och surfplatta.

Webbplatsen har fått en ny form, nya smarta funktioner och en helt 
ny struktur. Tanken är att olika användare lättare ska hitta vad de sö
ker. En förbättrad matrikelsökning ska dessutom underlätta för klien
terna att hitta rätt advokater.

Ett antal nya funktioner har lagts in på webbplatsen för att lotsa an
vändarna rätt. Här finns bland annat nya FAQsidor med vanliga frå
gor och svar på dessa, och genvägar i form av direktlänkar till rele
vanta sidor och dokument på många sidor.

Fast den största förändringen är ändå strukturen. Den nya webb
platsen har tydliga vägar in på sidan för olika användare. Webbplat
sen riktar sig ju till flera olika grupper, och tanken är att olika använ
dare lätt ska hitta just den information de söker, formulerad på ett 
tillgängligt språk.

Den som tar sig tid att skrolla ner på startsidan finner ytterligare 
nyheter. Besökaren kan här bland annat gå på en virtuell guidad tur 
i Advokatsamfundets hus Tryggerska villan i Stockholm. Dessutom 
rymmer startsidan aktuell statistik i form av cirkeldiagram över anta
let biträdande jurister, advokater samt delägare och innehavare, för
delat på kvinnor och män. 

Matrikelsökningen på webbplatsen fyller en central funktion för att 
klienter ska hitta rätt advokater eller advokatbyråer. Den nya matri
kelsöksidan är mer genomtänkt än den tidigare, och har fått tydliga 
sökinstruktioner. Dessutom kan advokater nu registrera upp till åtta 
verksamhetsinriktningar, i stället för tre som tidigare. För byråer är 
det maximala antalet verksamhetsinriktningar fortfarande tio.

redaktionen fortsatte under 2021 att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendation och redaktörerna arbetade hemifrån fram till dess 
att myndigheten ändrade sina rekommendationer under hösten. ¶

Läs mer om samfundets nya webb i Advokaten nr 9, 2021.

Tom 
Knutson

Chef-
redaktör 
och infor- 
mations- 
ansvarig

» 

https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_9_webb_2.pdf
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TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 1 2021 ÅRGÅNG 87

”Som domare är min erfarenhet att bra ombud gör målen bättre.”  
hovrättspresident anders hagsgård, om barnkonventionen som lag

Straffavgift för 
advokater ses över 

Premiär för 
nya etiksidor

Gästkrönikör: Anders Eka, 
ordförande i Högsta domstolen  

Hina Jilani 
– en okuvlig kämpe

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

Mycket arbete 
återstår för att barns 

röster ska höras 

2020 ÅRS SHRA-MOTTAGARE: 

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 2 2021 ÅRGÅNG 87

”Jag strävar efter att vara extremt tydlig med vad som gäller redan från början.”  
  månadens advokat: eva bäckström

Toppår för
rekonstruktioner

FOKUS: FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER 

Viktigt att advokater 
får smittfri arbetsmiljö

Advokatdagarna
och Rakel digitala

Gästkrönikör: Brian Palmer,
lektor, Uppsala universitet

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2021 ÅRGÅNG 87

”Många åklagare uppfattar försvarare som försvårare, som talesättet lyder. 
Men de ska ju vara försvårare!”  eric bylander, professor i processrätt 

Försvararna 
är stolta

FOKUS: FÖRSVARSADVOKATERNA OCH ETIKEN

Riksrevisionen granskar 
ersättningar i brottmål

Advokatkårens
ställning ifrågasatt

Gästkrönikör: Susanne 
Rodmar, pastor

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2021 ÅRGÅNG 87

”Olika jobb kräver olika mycket. Om man vill nå vissa tvingas man försaka 
annat.”   sr:s vd cilla benkö på årets rakelkonferens

Advokater bygger 
broar mellan 

teori och praktik

FOKUS: ADVOKATERNA OCH AKADEMIN

Digital Rakelkonferens
lockade många deltagare

Lagrådet om
tidiga förhör

Gästkrönikör: Andreas 
Norlén, riksdagens talman

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 5 2021 ÅRGÅNG 87

”Generellt sett är den etiska nivån mycket hög inom vår kår.”  
  bo ahlenius, månadens advokat 

Vikarierande 
försvarare 

under luppen

FOKUS: SUBSTITUTION

Eva-Maj Mühlenbock – ny
ordförande för samfundet

Advokatsamfundet
startar egen podd

Gästkrönikör: Jesper Bengtsson, 
ordförande för Svenska PEN

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2021 ÅRGÅNG 87

”Vi måste säkerställa att våra unga har det bra på våra byråer. Både män 
och kvinnor.”  advokatsamfundets ordförande, eva-maj mühlenbock

Mot nya, 
flexiblare 

tider

FOKUS: ADVOKATBYRÅERNA EFTER COVID

Eva-Maj Mühlenbock vill
vara en del av något större

Uteslöts efter
läckta uppgifter

Gästkrönikör: Åsa Erlandsson, 
årets journalistpristagare

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2021 ÅRGÅNG 87

”Den som är ständigt tillgänglig är aldrig närvarande” 
 arbetspsykologen jens näsström

Hård kritik mot 
ny söktjänst på nätet

Advokatdagarna 
– digitalt med livekänsla

Gästkrönikör: Olle Wästberg, 
tidigare riksdagsledamot (L)

Dags att tala 
om hoten 
och hatet

FOKUS: HOT, HAT & VÅLD MOT ADVOKATER

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2021 ÅRGÅNG 87

”Vi borde fundera över varför advokatens roll i rättsstaten inte anses lika själv- 
klar som polisens, åklagarens och domarens” lars hartzell, elmzell advokatbyrå

FOKUS: EXPERTERNA OCH RÄTTEN

Kraftig höjning av
högsta straffavgiften? 

Chefs-JO Elisabeth Rynning 
avslutar oplanerad karriär

Gästkrönikör: 
Anders Perklev

Sakkunskap 
klargör 

– och skapar 
förvirring

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2021 ÅRGÅNG 87

”Att låta tillsynen utövas av ett statligt organ skulle vara en klar inskränkning 
av advokaters självständighet”  justitiekansler mari heidenborg

Ännu en advokat-
sajt kritiseras

Advokatdagarna firade
tioårsjubileum digitalt

Gästkrönikör: Lars Strannegård,
professor och rektor 

Charlotta Falkman 
årets advokat 2021

SAMFUNDETS PRIS FÖR 
FRAMSTÅENDE INSATSER: 

Intervju med Mia 
Edwall Insulander.

Intervju med 
Christer Danielsson.

Stockholm Human 
Rights Award 
ceremoni.

Guidad tur på 
kansliet.

Intervju med 
Börje Samuelsson.

Kriminalpolitisk 
debatt.

FILMPRODUKTIONER

ÅRETS PRAKTISK JURIDIK-SKRIBENTER OCH ESSÄISTER
1.  Thomas Hammarberg, riksdagsledamot 

och tidigare Europarådets kommissio-
när för mänskliga rättigheter

2.  Jens Näsström, arbetspsykolog
3.  Michael Pålsson, advokat
4.  Hans Kindstrand, advokat

5.  Isa Cegrell Karlander, jur. dr
6.  Kristoffer Sällfors, advokat
7.  Bo Berndtsson, advokat
8.  Helene Andersson, docent i Europarätt
9.  Olof Öhlén, advokat

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER:
1.  Anders Eka, ordförande i Högsta dom-

stolen
2.  Brian Palmer, lektor vid teologiska insti-

tutionen, Uppsala universitet
3.  Susanne Rodmar, konsulent för andlig 

vård och pastor
4.  Andreas Norlén, riksdagens talman
5.  Jesper Bengtsson, ordförande för 

Svenska PEN

6.  Åsa Erlandsson, journalist på Dagens 
Nyheter och årets mottagare av Advo-
katsamfundets journalistpris

7.  Olle Wästberg, tidigare bland annat 
riksdagsledamot (FP) och ordförande i 
statliga Demokratiutredningen 2014

8.  Anders Perklev, hovrättspresident i 
Svea hovrätt

9.  Lars Strannegård, professor och rektor 
vid Handelshögskolan i Stockholm

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

WEBBPLATSER

INFORMATIONSARBETET

https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_1_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_2_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_3_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_4_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_5_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_6_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_7_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_8_webb.pdf
https://www.advokaten.se/globalassets/advokaten/advokaten_2021_9_webb_2.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/advokatsamfundets-verksamhetsberattelse-2020-tryck-vb1.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se
https://www.advokaten.se
https://www.advokatsamfundet.se
https://www.youtube.com/watch?v=VVBOumWugow
https://www.youtube.com/watch?v=z2uWlrLvFgs
https://www.advokatsamfundet.se/guidad-tur--itryggerska-villan/
https://www.youtube.com/watch?v=FBacUDXdgIM
https://www.youtube.com/watch?v=HIpRSAUQdMk
https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4
https://www.youtube.com/watch?v=VVBOumWugow
https://www.youtube.com/watch?v=VVBOumWugow
https://www.youtube.com/watch?v=z2uWlrLvFgs
https://www.youtube.com/watch?v=z2uWlrLvFgs
https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4
https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4
https://www.youtube.com/watch?v=JqxMRRBwPa4
https://www.advokatsamfundet.se/guidad-tur--itryggerska-villan/
https://www.advokatsamfundet.se/guidad-tur--itryggerska-villan/
https://www.youtube.com/watch?v=FBacUDXdgIM
https://www.youtube.com/watch?v=FBacUDXdgIM
https://www.youtube.com/watch?v=HIpRSAUQdMk
https://www.youtube.com/watch?v=HIpRSAUQdMk
https://www.advokatsamfundet.se/hilda/
https://www.advokatsamfundet.se/SHRA/
https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
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TOTALT 2021 FÖR 
ADVOKATSAMFUNDETS 
WEBBPLATSER
1 369 835 besök under året

2020: 1 343 725 besök
3 873 593 sidvisningar

2020: 3 710 255 sidvisningar

ADVOKATSAMFUNDETS 
SVENSKA WEBBPLATS
598 345 besök under året
1 639 besök/dag
2 561 739 sidvisningar under året
7 018 sidvisningar/dag

ADVOKATSAMFUNDETS 
ENGELSKA WEBBPLATS
336 146 besök under året
921 besök/dag
607 911 sidvisningar under året
1 666 sidvisningar/dag

ADVOKATAKADEMIEN
40 755 besök under året
112 besök/dag
135 666 sidvisningar
372 sidvisningar/dag

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
307 277 besök under året
842 besök/dag
417 167 sidvisningar under året
1 143 sidvisningar/dag

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS 
AWARDS WEBBPLATS 
PÅ SVENSKA
1 165 besök under året
3 besök/dag
2 222 sidvisningar under året
6 sidvisningar/dag

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS 
AWARDS WEBBPLATS 
PÅ ENGELSKA
606 besök under året
2 besök/dag
1 076 sidvisningar under året
3 sidvisningar/dag

JURIDISKA BIBLIOTEKET
12 107 besök under året
33 besök/dag
27 720 sidvisningar under året
76 sidvisningar/dag

Statistik webb, nyhetsbrev med mera 2021

HILDA
33 131 besök under året
91 besök/dag
55 772 sidvisningar under året
153 sidvisningar/dag

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
6 773 besök
19 besök/dag
17 217 sidvisningar
47 sidvisningar/dag

ADVOKATJOUREN
33 530 besök
92 besök/dag
47 103 sidvisningar
129 sidvisningar/dag

ADVOKATSAMFUNDSPODDEN
Avsnitt 1 30 juni 1 883 spelningar
Avsnitt 2 26 augusti 1 320 spelningar
Avsnitt 3 24 september 1 020 spelningar
Avsnitt 4 25 oktober 1 101 spelningar
Avsnitt 5 22 november 829 spelningar
Avsnitt 6 29 november 829 spelningar
Avsnitt 7 17 december 929 spelningar

MIA EDWALL INSULANDERS 
BLOGG
Sedan start den 2 september 2019: 
21 582 visningar
År 2021: 6 215 visningar
År 2020: 5 960 visningar
År 2021: 17 visningar/dag i medeltal
År 2020: 16 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS 
NYHETSBREV
Öppnade brev
Januari: 4 357 av 8 817 sända (50 %)
1 mars: 5 221 av 8 990 sända (59 %)
30 mars: 4 938 av 8 933 sända (55 %)
Maj: 4 506 av 8 967 sända (50 %)
Augusti: 3 713 av 8 943 sända (42 %)
Oktober: 4 694 av 9 194 sända (51 %)
November: 4 309 av 9 064 sända (48 %)
December: 4 407 av 8 955 sända (49 %)
(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.)

Antalet besök på alla Advokatsamfundets webbplatser ökade med 2 procent under 2021. Antalet sidvisningar ökade med 4 procent.
På 5 år har antalet besök på webbplatserna ökat med 71 procent, från 802 192 besök 2016 till 1 369 835 besök 2021. 
Antalet sidvisningar har ökat med 38 procent på 5 år, från 2 809 527 sidvisningar 2016 till 3 873 593 sidvisningar 2021.

INFORMATIONSARBETET
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OM BIBLIOTEKET  
Stiftelsen Juridiska biblioteket, grundat 
1935, är ett specialbibliotek vars samlingar 
omfattar cirka 55 000 volymer svensk och 
utländsk juridisk litteratur. Tyngdpunkten i 
samlingarna ligger på svensk och nordisk 
juridik, med internationell skiljedomsrätt 
och mänskliga rättigheter som speciella 
fokusområden. I stort sett all ny svensk 
juridisk litteratur förvärvas och ett urval 
från övriga Norden, men här finns även ett 
omfattande bestånd av äldre, både svensk, 
nordisk, tysk, fransk och engelsk, juridisk 
litteratur ända från 1700-talet och framåt.

Biblioteket som ligger i Advokatsam-
fundets lokaler håller öppet dagligen 
8.30–17.00 för alla med juristexamen och 
för juridikstudenter. På advokatsamfun-
det.se/Juridiska-biblioteket/ finns mer 
information om biblioteket.  

VERKSAMHETEN 
UNDER ÅRET
Verksamheten har under året påverkats 
av åtgärder med anledning av corona-
pandemin. Biblioteket höll därmed helt 
stängt för besökare januari–augusti. I 
slutet av augusti öppnades biblioteket igen 
för kortare ärenden, och sedan början av 
oktober har biblioteket haft öppet utan 
några restriktioner. Under hela året har 
dock bibliotekets tjänster varit tillgängli-
ga för användarna och man har fortsatt 

kunnat beställa material och låna littera-
tur. Bokutlåningen liksom förfrågningar 
via mejl och telefon och efterfrågan på 
kortare utdrag ur böcker och artiklar har 
legat på ungefär samma nivå som tidigare 
år eller har till och med ökat något. 170 
personer besökte biblioteket under slutet 
av året och 930 titlar lånades ut. Mest 
utlånade ämnesområden var associations-
rätt, processrätt och avtalsrätt.

KATALOGPROJEKT
Vad gäller den äldre magasinerade bok-
samlingen har under året drygt 2 200 
volymer svensk och svenskspråkig finsk 
juridisk litteratur katalogiserats. Detta 
innebär att även stora delar av den äldre 
svenska litteraturen nu är sökbar och till-
gänglig i webbkatalogen. Katalogen bru-
kar vara välbesökt och noterade 118 000 
besök.

STIFTELSENS STYRELSE
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse 
vars fem ledamöter utses av Sveriges 
advokatsamfund, Juristföreningen i Stock-
holm,  Föreningen för utgivande av Svensk 
Juristtidning och Emil Heijnes stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning. Styrelsen 
hade under året följande sammansättning: 
Svante O. Johansson, ordförande, Mia 
 Edwall Insulander,  Christel Rockström, 
Hedvig Trost och Mårten Schultz.

Stiftelsen 
Juridiska biblioteket

JURIDISKA BIBLIOTEKET

https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
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EKONOMI

Ekonomin 2021 i sammanfattning
ÅRETS RESULTAT
Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters 
Service AB har en stabil och god ekonomi. Koncernen omsatte under 
verksamhetsåret 123,3 mnkr och redovisar ett positivt resultat om  
4,4 mnkr (1,3 mnkr). Fjolårets siffror anges inom parentes. 

RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelsens intäkter för verksamhetsåret uppgick till 123 mnkr, en ök
ning med 11,7 mnkr jämfört med 2020.

Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinansierat. Utveckling
en av antal beviljade inträden har varit fortsatt god, och under 2021 
beviljades 483 advokater inträde i samfundet. Antalet advokater var 
därmed 6 436 per den 31 december 2021. Antalet biträdande jurister 
ökade med 40 till 2 632 per den 31 december 2021, en liten minskning i 
förhållande till åren innan.

Advokatsamfundets fullmäktige beslutar årligen om avgifternas 
storlek, och för 2021 beslutades årsavgiften samt serviceersättningen 
vara oförändrad 
5 700 kr respektive 
6 300 kr. Huvuddelen av 
service ersättningen, 
6 300 kr, utgör premien i 
den obligatoriska ansvars 
och förmögenhetsbrotts
försäkringen.

Årsavgifter och service
ersättningar utgjorde  
72 procent av totala in
täkterna (77 procent).

ÖVRIGA INTÄKTER
År 2021 har fortsatt präglats av pandemin och av anpassningar till 
myndigheternas åtgärder. Advokatakademien har bedrivit både fysisk 
och digital kursverksamhet. Kursintäkterna för 2021 uppgick till 
29,1 mnkr, en ökning med 9,3 mnkr jämfört med 2020. Kursverksam
heten gjorde ett resultat på 5,8 mnkr för 2021 (−260 tkr).

Annonserna från tidskriften Advokaten ökade 2021, och totalt om
satte tidningen 2,4 mnkr (1,8 mnkr). Tidskriften mottog även 2021 ett 
generöst bidrag från Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond om  
1 mnkr (1,8 mnkr). 

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick till 117 mnkr, en ökning med 6,3 mnkr. 
Under året har Advokatsamfundet bland annat investerat i en ny 
webbplats. 

FÖRSÄKRINGAR
Försäkringsbolaget Länsförsäkringar är sedan 2021 ny försäkrings
givare för den obligatoriska försäkringen. Avtalet avser perioden  
2021–2023, med option på två år. Premien är 5 700 kr per jurist och år, 
med samma premie för alla tre åren. Försäkringen omfattar anspråk 
upp till 3 mnkr per skada, jurist och år. 

Länsförsäkringar är för 2021–2023 även försäkringsgivare i den fri
villiga tilläggsförsäkringen som Advokatsamfundet erbjuder. Försäk
ringen omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet 2–72 mnkr, ut
över grundförsäkringens 3 mnkr. ¶

Sara 
Kihlberg

Ekonomichef

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2021, 
m.h.t. KPI-förändring 

Avgifter exkl.
försäkringar

−22 %

Obligatoriska
försäkringar

19 %

Avgifter
−7 %
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Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2021

Fullständig årsredovisning distribueras till samtliga advokater och biträdande 
jurister senast den 15 mars 2022. Länk till fullständiga årsredovisningar för 
Sveriges advokatsamfund och SASAB. (Alla belopp i tkr.)

Förslag till disposition av organisationens resultat
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att
  årets resultat   2
  jämte balanserade medel   30 336
  summa   30 338
balanseras i ny räkning.   

RESULTATRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   1/1–31/12   1/1–31/12   1/1–31/12   1/1–31/12 
 2021 2020 2021 2020
            

Intäkter 123 301 111 623 49 464 51 769
            

Externa kostnader −82 596 −76 959 −14 727 −13 559
Personalkostnader −32 771 −32 136 −32 771 −32 136
Avskrivningar −1 893 −1 860 −1 532 −1 482
Summa rörelsens kostnader −117 260 −110 955 −49 030 −47 177
            

Rörelseresultat 6 041 668 434 4 592
            

Finansiella poster −1 −124 0 15
Skatt −1 609 710 −432 —
            

Årets resultat 4 431 1 254 2 4 607

BALANSRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   31/12 31/12   31/12   31/12 
 2021 2020 2021 2020
            

Tillgångar    
Anläggningstillgångar 14 849 16 094 13 990 14 938
Omsättningstillgångar 61 347 53 278 23 469 22 494
Summa tillgångar 76 196 69 372 37 459 37 432
            

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
  Annat eget kapital 60 861 59 607 30 336 25 729
  Årets resultat 4 431 1 254 2 4 607
Summa eget kapital 65 292 60 861 30 338 30 336
            

Avsättningar 651 560 289 489
Kortfristiga skulder 10 253 7 951 6 832 6 607
Summa eget kapital och skulder 76 196 69 372 37 459 37 432
            

Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

FÖRDELNING KOSTNADER 2021
l Personalkostnader 28 %
l Kontorskostnader 6 %
l Rese- och sammanträdeskostnader 1 %
l Kurskostnader 20 %
l Tidskriften 3 %
l Obligatoriska försäkringar 35 %
l Fastigheten 1 %
l Avskrivningar 2 %
l Övriga kostnader 5 %

FÖRDELNING INTÄKTER 2021
l Årsavgifter 28 %
l Serviceersättningar 45 %
l Kursintäkter 24 %
l Tidskriften 2 %
l Övriga intäkter 2 %

EKONOMI

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular-4-2022-arsredovisningar-2021.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular-4-2022-arsredovisningar-2021.pdf
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Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 100 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 135 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2021. 
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

Advokatsamfundet anser

r-2021/1477  Betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)
r-2021/1450  Promemorian Genomförandet av mobilitetspaketet
r-2021/1348  Betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall 

(SOU 2021:56)
r-2021/1295  Betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51)
r-2021/1286  Betänkandet En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45)
r-2021/2088  Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om 

skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella 
instrument

r-2021/1277  Promemorian Ökad kvalitet i rättsintyg
r-2021/1267  Betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 

(SOU 2021:21)
r-2021/1261  Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)
r-2021/2191  Betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer 

(SOU 2021:57)
r-2021/1418  Departementspromemorian Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kol-

lektiva hyrestvister (Ds 2021:23)
r-2021/1402  Promemorian Hemställan ändring av avgifter för tobaksvaror samt elektro-

niska cigaretter och påfyllningsbehållare
r-2021/1216  Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 

behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)
r-2021/1130  Betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
r-2021/1185  Betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)
r-2021/1159  Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)
r-2021/1341  Departementspromemorian Nya regler för delgivning och bevisupptagning 

inom EU (Ds 2021:21)
r-2021/1272  Betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål 

(SOU 2021:46)
r-2021/1115  Betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)
r-2021/1344  Betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61)
r-2021/1608  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets di-

rektiv om konsumentkrediter
r-2021/1765  Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

r-2021/2328   Promemorian Tryggare bostadsrätt
r-2021/2501  Finansinspektionens tillägg till remiss med förslag till ändrade regler om 

krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier
r-2021/2599   Promemorian Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksam-

heter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av be-
gränsnings- och serveringsförordningarna

r-2021/1883   Promemorian Skärpt straff för gravfridsbrott
r-2021/2164   Departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 

(Ds 2021:30)
r-2021/2418  Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter 

om verksamhet på marknadsplatser och föreskrifter om värdepappersrö-
relse

r-2021/2464  Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om information i försöksverksamhet med snabbare hand-
läggning av brott

r-2021/1663  Promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skydds-
tillsynsdömda

r-2021/2100  Promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
r-2021/1563  Betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)
r-2021/2286  Rättsmedicinalverkets förslag till nya föreskrifter om provtagning vid utred-

ning av faderskap
r-2021/2369  Nytt, omarbetat avsnitt i utkast till lagrådsremiss Nya kapitaltäckningsreg-

ler för mycket stora värdepappersbolag
r-2021/1762  Departementspromemorian Hittegods i kollektivtrafiken (Ds 2021:26)
r-2021/1763  Departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reforme-

rad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)
r-2021/1349  Betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)
r-2021/1403  Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)
r-2021/2169  Promemorian Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-la-

gen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
r-2021/1401  Betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för 

de minsta företagen (SOU 2021:55)
r-2021/1347  Betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) » 

REMISSYTTRANDEN
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r-2021/0707  Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en ge-
mensam digital ingång

r-2021/0717  Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer: Förslag till 
nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet

r-2021/1068  Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler 
för artificiell intelligens

r-2021/0953  Promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
r-2021/0652  Betänkandet Radiologiska skador – skadestånd, säkerhet, skadereglering 

(SOU 2021:10)
r-2021/0643  Departementspromemorian Ändring av andelstal i gemensamhetsanlägg-

ningar (Ds 2021:8)
r-2021/1077  Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut
r-2021/0628  Delbetänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
r-2021/0598  Departementspromemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

(Ds 2021:7)
r-2021/0751  Utkast till lagrådsremiss Utlandsspioneri
r-2021/0594  Promemorian Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut
r-2021/0605  Betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsre-

konstruktion (SOU 2021:12)
r-2021/0496  Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter med 

elektroniska material och metoder
r-2021/0177  Delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
r-2021/0590  Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och 

utresesystem (Ds 2021:9)
r-2021/0979  Promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring
r-2021/0839  Promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor 

om referensvärden
r-2021/0430  Departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsane-

ring (Ds 2021:6)
r-2021/0874  Förslag till nya avgifter hos Finansinspektionen
r-2021/0716  Promemorian Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhål-

landen
r-2021/0195  Delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)
r-2021/0196  Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30)
r-2021/0197  Delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgär-

der och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)
r-2021/0188  Delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättning-

ar för utkontraktering (SOU 2021:1)
r-2021/0220  Betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i sko-

gen (SOU 2020:73)

r-2021/1246  Departementspromemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system 
för reseuppgifter och resetillstånd (Ds 2021:19)

r-2021/1097  Betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31)
r-2021/1290  Promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder
r-2021/1158  Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terro-

rism (SOU 2021:42)
r-2021/1560  Promemorian Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förord-

ningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
r-2021/1182  Departementspromemoriorna om genomförande av principöverenskommel-

se om trygghet, omställning och anställningsskydd (Ds 2021:16, Ds 2021:17, 
Ds 2021:18)

r-2021/1294  Revisorsinspektionens promemoria Revisorers och revisionsföretags skyl-
digheter enligt penningtvättslagen – förslag till föreskrifter om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism

r-2021/1171  Departementspromemorian Digitaliseringsdirektivets genomförande i 
svensk bolagsrätt (Ds 2021:15)

r-2021/0958  Betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)
r-2021/1017  Betänkandet Immunitet för utställningsföremål (SOU 2021:28)
r-2021/1014  Promemorian Skärpta straff för knivbrott
r-2021/0914  Betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)
r-2021/1256  Promemorian Effektivare inhämtning av utländska körkortsuppgifter för 

 Polismyndigheten
r-2021/1219  Promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
r-2021/1297   Finansinspektionens förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för 

värdepappersfonder och specialfonder
r-2021/0858  Departementspromemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, 

kompletterande reglering (Ds 2021:10)
r-2021/0878  Betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
r-2021/0793  Delbetänkandet Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig 

användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen 
(SOU 2021:9)

r-2021/0997  Departementspromemorian Ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2021:12)
r-2021/0808  Betänkandet Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar 

mot tredjelandsmedborgare (SOU 2021:20)
r-2021/1033  Promemorian Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar 

 statens rätt
r-2021/0860  Delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)
r-2021/0770  Promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och 

olaga intrång
r-2021/0719  Promemorian Förbättrad kontroll av ersättningsanspråk i brottmål där åtal 

inte har väckts » 

» 
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r-2021/0278  Utkast till lagrådsremiss Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid 
gymnasiestudier

r-2021/0348  Promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19

r-2021/0167  Promemorian Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerar-
fartyget Estonia

r-2020/2245  Promemorian En kompletterande bestämmelse om villkor som andra länder 
ställer upp vid informationsutbyte om brott

r-2021/0150  Promemorian Förslag till nya regler om Pensionsmyndighetens försäkrings-
verksamhet i premiepensionssystemet 

r-2021/0291  Förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för 
kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete 

r-2020/2184  Promemorian Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet 
av fängelsestraff med fotboja

r-2021/0277  Promemorian Komplettering till Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs 
(Ds 2018:18)

r-2020-2208  Promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på 
handlingarna

r-2020/2152  Betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)
r-2020/2468  Promemorian Tidsgräns för häktning av barn
r-2020/2440  Promemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler 

om skyddstillsyn och tillträdesförbud
r-2020/1908  Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
r-2021/0007  Kommissionsförslag om att tilldela EU-kommissionen genomförandebefo-

genheter avseende mervärdesskattedirektivet, COM (2020) 749
r-2020/2098  Betänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestäm-

melser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)
r-2021/0051  Återrapportering av regeringsuppdrag – Försöksverksamhet med ett 

snabbförfarande i brottmål
r-2020/2018  Betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)
r-2020/2161  Promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga 

föremål (Ds 2020:23)
r-2021/1981  Betänkandet Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)
r-2020/2365  Promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investe-

ringar i ökad nätkapacitet
r-2020/2169  Departementspromemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och 

tv-program (Ds 2020:25)
r-2020/2317  Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migra-

tionspolitik (SOU 2020:54)
r-2021/0004  Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjuk-

domen covid-19

r-2021/0678  Finansinspektionens förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensions-
företag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, informa-
tion, rapportering och distribution

r-2021/0495  Personskadekommitténs förslag Referensfall till medicinsk invaliditet – 
 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

r-2021/0151  Departementspromemorian Översyn av lagstiftningen om flyttning av for-
don m.m. (Ds 2020:20)

r-2021/0524  Utkast till lagrådsremiss Statlig ersättning för personskada orsakad av  
vaccin mot sjukdomen covid-19

r-2021/0741  Promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

r-2020/2441  Betänkandet Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (SOU 2020:81)

r-2021/0040  Betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)  
r-2021/0574  Promemorian Förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och 

allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
r-2021/0562  Promemorian Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och er-

sättningssystem för värdepappersbolag
r-2021/0303  Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om finansiell 

information (Ds 2021:5)
r-2021/0052  Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphand-

lingar
r-2020/2442  Betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)
r-2020/2400  Betänkandet Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en över-

syn av regelverket (SOU 2020:68)
r-2020/2445  Promemorian Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om 

gräsrots finansiering
r-2021/0377  Promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mel-

lan Europeiska unionen och Förenade kungariket
r-2020/2415  Betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)
r-2020/2382  Departementspromemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter 

(Ds 2020:26)
r-2020/2318  Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten och 

promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverk-
samhet

r-2020/2322  Promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
r-2021/0261  Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd om tjänstepensionsföretag
r-2020/2302  Betänkandet En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62)
r-2020/2270  Promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på 

handlingarna

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

» 

NATIONELLT:
 
Domarnämnden
Ledamot: Mia Edwall Insulander 
Ersättare för ledamot: Jan-Mikael Bexhed

Juristnätverket Hilda
Sammankallande: Mia Edwall Insulander

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

Emil Heijnes stiftelse för rättsveten-
skaplig forskning
Styrelseledamöter: 
Anders Eka, ordförande
Tomas Nilsson, vice ordförande
Leif Ljungholm
Lena Frånstedt Lofalk
Peter Westberg
Axel Calissendorff
Johan Kvart

Ekobrottsmyndighetens insynsråd
Ledamot: Leif Ljungholm

Samordningsfunktionen mot penning-
tvätt
Ledamot: Johan Sangborn

Åklagarmyndighetens insynsråd
Ledamot: Bengt Ivarsson

Rådet vid Domstolsakademin
Ledamot: Kristoffer Ribbing 

Domstolsverkets insynsråd
Ledamot: Johan Sangborn

Rättshjälpsnämnden
Ordinarie ledamöter:
Fredrik Burvall
Magdalena Persson
Ersättare:
Lena Isaksson
Ann Bergström
Emma Cutting

Revisorsinspektionens tillsynsnämnd
Ordinarie ledamot: Michael Frie
Ersättare: Eva Bergh

Mediernas Etiknämnd
Ledamot: Magnus Ramberg

Kronofogdemyndighetens insynsråd
Ledamot: Hans Andersson

Kriminalvårdens insynsråd
Ulrika Borg 

Integritetsskyddsombud vid 
Försvarsunderrättelsedomstolen
Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson 

Polismyndighetens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad

Barnrättscentrum, Stockholms 
universitet
Styrelseordförande: Mia Edwall 
Insulander

JO:s särskilda forum för dialog om fri-
hetsberövades rättigheter och situation
Ledamot: Johan Sangborn

Folk och Försvar
Styrelseledamot: Johan Sangborn

Institutet för mänskliga rättigheter
Styrelseledamot: Leif Ljungholm

INTERNATIONELLT:
 
ILAC (International Legal Assistance 
Consortium)
Mia Edwall Insulander

IBA (International Bar Association) 
Council
Eva-Maj Mühlenbock och Mia Edwall 
Insulander

IBA Human Rights Institute
Anne Ramberg

IBA Management Board
Anne Ramberg

IBA Bar Issues Commission
Johan Sangborn

IBA Bar Executive Committee
Johan Sangborn

CCBE (Rådet för de europeiska advokat-
samfunden)
Delegationschef: Jan E. Frydman
Information officer: 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

REFERENSGRUPPER M.M.
 
Polismyndighetens referensgrupp 
angående förhör
Lars Kruse

Referensgrupp om uppdrag att genom-
föra kunskapsstödjande åtgärder för att 
stärka kompetensen om behov hos barn 
som har bevittnat våld och som vistas 
eller har vistats i skyddat boende
Oscar Hillmann
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» Rådgivande nämnden för tolk- och trans-
latorsfrågor vid Kammarkollegiet
Ordinarie ledamot:
Anna Massarsch
Ersättare:
Karin Gyllenring

Brottsoffermyndighetens samverkans-
grupp för brottsofferarbete
Anna Hellron Wikström

UTREDNINGAR:
 
Utredningen om förbud mot 
rasistiska organisationer (dir. 2019:39) 
(dir. 2020:134)
Expert: Percy Bratt 

Utredningen Ställföreträdarskap att lita 
på – en översyn av reglerna om gode 
män och förvaltare (dir. 2019:44) 
(dir. 2020:129)
Expert: Per Westman

Utredningen om nya regler om företags-
rekonstruktion (dir. 2019:60)
Expert: Hans Andersson

Utredningen om en stärkt rättsprocess 
och en ökad lagföring (Ju 2019:11) 
(dir. 2019:85)
Expert: Bengt Ivarsson

Utredningen om förbättrade åtgärder 
när barn misstänks för brott  
(dir. 2019:103) (dir. 2021:41)
Expert: Jonas Tamm 

Utredningen om ett permanent snabb-
förfarande i brottmål och andra åtgärder 
för en snabbare lagföring av brott 
(Ju 2020:01) (dir. 2020:6) (dir. 2021:6)
Expert: Anders Malmsten

Utredningen om ett ytterligare förstärkt 
straffrättsligt skydd mot sexuella kränk-
ningar (dir. 2020:5) (dir. 2020:75)
Expert: Gustav Ljungström

Utredningen om stärkt rätt till skade-
stånd för brottsoffer (Ju 2019:16) 
(dir. 2019:104)
Expert: Bengt Hesselberg

Utredningen om effektivare polisiära 
åtgärder i gränsnära områden  
(dir. 2020:23) (dir. 2021:43)
Expert: Johanna Björkman

Utredningen om förstärkt skydd för de-
mokratin och domstolarnas oberoende 
(dir. 2020:11)
Expert: Percy Bratt 

Utredningen om skärpta regler för utvis-
ning 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 straff-
rättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga 
funktioner och några andra straffrättsli-
ga frågor (dir. 2020:54) (dir. 2021:45)
Expert: Solveig Sörlien 

Utredningen om effektivare möjligheter 
att ta brottsvinster från kriminella – en 
översyn av lagstiftningen om förverkan-
de (dir. 2020:66)
Expert: Jan Kyrö

Utredningen om utökade möjligheter 
att använda hemliga tvångsmedel 
(dir. 2020:104) (punkten 2 i 34-punkts-
programmet mot gängkriminalitet) 
Expert: Anna Björklund

Utredningen om ersättning till rättig-
hetshavare vid privatkopiering  
(dir. 2020:82)
Ulf Isaksson

Utredningen om en översyn av den 
straffrättsliga regleringen om preskrip-
tion (dir. 2020:91) (dir. 2021:52)
Elisabet Audell

Utredningen om en modern och effektiv 
miljöprövning (dir. M 2020:86)
Expert: Johan Norman 

Utredningen om straffrättsliga åt- 
gärder mot brott i kriminella nätverk 
(Ju 2020:15) (dir. 2020:62) (dir. 2021:13)
Expert: Ghita Hadding-Wiberg

Utredningen om en föräldraskapsrättslig 
lagstiftning för alla (dir. 2020:132)
Expert: Johan Lindgren

Utredningen om genomförande av EU- 
direktivet om grupptalan till skydd för 
konsumenters kollektiva intressen 
(Fi 2021:01) (dir. 2021:2)
Expert: Eva Kullman

2020 års grundlagskommitté 
(Ju 2020:04)
Expert: Christer Danielsson  

Utredningen om en samlad lagstiftning 
om Tullverkets befogenheter 
(dir. 2021:28)
Expert: Slobodan Jovicic

Utredningen om vissa ersättningsfrågor 
på upphovsrättsområdet (Ju 2021:04) 
(dir. 2021:31)
Expert: Dag Sandart

Utredningen om datalagring vid brotts-
bekämpning – ytterligare åtgärder för en 
modern och ändamålsenlig reglering 
(Ju 2021:09) (dir. 2021:58)
Expert: Johanna Björkman

Utredningen om biometri i brottsbe-
kämpningen (Ju 2021:05) (dir. 2021:34)
Expert: Robin Söder 

Expert inom ramen för behandlingen av 
frågan om ett utskottsinitiativ om änd-
ring i LVU (dnr 2264-2020/21)
Expert: Mia Edwall Insulander

Utredningen om en skärpt syn på flerfal-
dig brottslighet (dir. 2021:56)
Expert: Ingela Ekman Hessius

Utredningen om stärkta möjligheter att 
bekämpa bidragsbrott för myndigheter 
som omfattas av bidragsbrottslagen 
(S 2021:03) (dir. 2021:39)
Expert: Olof Kullinger 

Utredningen om vikten av trygghet och 
kontinuitet för barn i utsatta situationer 
– en översyn av reglerna i föräldra-
balken (Ju 2021:11) (dir. 2021:70)
Expert: Mia Edwall Insulander

Utredningen om preventiva tvångsmedel 
för att förhindra allvarlig brottslighet 
(Ju 2021:15) (dir. 2021:102) 
(dir. 2021:113)
Expert: Sargon De Basso

Utredningen om åtgärder mot kontroller 
av flickors och kvinnors sexualitet 
(Ju 2021:16) (dir. 2021:98)
Expert: David Faxe

Utredningen om en översyn av regle-
ringen om frihetsberövande påföljder 
för unga (Ju 2021:17) (dir. 2021:99)
Expert: Anders Malmsten
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Södra avdelningen
 ordförande  Karin Amédro
 vice ordförande  Fredrik Sandgren
 ledamöter  Mats Ingvar
  Lina Bergqvist
  Linda Lundin
  Aron Skogman
  Mats Nilsson
 suppleanter  Carolina Lindsten
  Hanna Magnusson
  Cecilia Wachtmeister
  Liselott Bentzel
  Christian Lindhé
 sekreterare  Viviénne Dahlstrand
utbildningsansvarig Hanna Magnusson 
  (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  Anette Hansson Ahl
  Kristian Pedersen
  Jenny Grundén
   Caroline Elander 

Knip
  Jennica Paulette
 suppleanter  Johan Lindgren
  Karl Harling
  Annika Nisser
 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 
 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  Jonas Nordgren
 vice ordförande  Astrid Trolle Adams
 ledamöter  Åsa Bittel
  Karl Woschnagg
  George Chr. 
  Pelaghias
  Anne-Cécile Hansson 
  Lecoanet
  Emelie Svensson
  Pernilla Dahlrot- 
  Cabouillet
 sekreterare  Åsa Bittel

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund 2021

AVDELNINGARNAS STYRELSER



5858

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
Suzanne El Khayat Ali, sekreterare
Sofia Hansson
Thomas Håkansson
Erik Pousared
Nils Nestrup
Katrin Honkonen
David Breitfeld
David Bardavid

Östergötlands försvararkollegium
Inga-Lill Staffansson, ordförande
Sofia Falck, sekreterare
Lina Wassler, kassör
Mikael Abrahamsson, it-ansvarig
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
Sanna Herlin, sekreterare
Kristoffer Ståhl, ledamot

Örebros försvararkollegium
Janette Stjernström, ordförande
Maria Harr, vice ordförande
Emil Olors, sekreterare
Anna-Karin Bergström, kassör
Magnus Arntell, ledamot
Carl H. Robson, suppleant
Hilda Bokvist, suppleant
Patrik Ahlbeck, suppleant

Familjerättskollegiet
Birgitta Hållenius, ordförande
Susanne Ekberg-Carlsson
Therese Ström
Liisa Tihinen

REKON Föreningen Rekonstruktör- 
och konkursförvaltarkollegiet
Hans Andersson, ordförande
Mathias Winge, vice ordförande
Emma Cutting
Jörgen Wistrand
Anders Lundberg
Henric Schef
Bo Ransnäs
Henrik Snellman
Robert Asplund
Emma Berglund Uväng
Magnus Nedstrand
Peter Bengtsson
Simon Engman

Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
Emelie Jörwall, kassör
Sophia Djerf, sekreterare
Ann-Christina Bengtsson, ledamot
August Gustafsson, ledamot
Amanda Johnson, suppleant
Frida Lavin, 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 2021
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generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

kommunikatör/pressekreterare

Karin Flygare

chefsjurist/ 

ansvarig för internationella frågor

Johan Sangborn

senior jurist/disciplinnämndens sekreterare

Sofia Rahm

jurist/handläggaransvarig

Kammarrättsassessor Hannes Grufman

hilda/styrelsens sekreterare

Lisa Jäderbrink, jurist
Matilda Zetterdahl, jurist

handläggare

Jonna Berg, jurist
Ebba Coghlan, jurist
Karin Hall, jurist
Christina Karvahall, jurist 
Silvia Lim, jurist
Lovisa Österberg, jurist
Anton Östros, jurist
Selma Al Saati Edsman, jurist 

(tjänstledig)
Jessica Ambruson Lööw, jurist 

(tjänstledig)

konsumenttvistnämnden

Jonna Berg
Ebba Coghlan
Christina Karvahall

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

Heléne Dahlqvist
Marianne Ekeberg
Anna Hjelm
Kristina Midebjörk
Linda Mogel

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 2021
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