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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

2022 – året då 
det overkliga 
hände
Sveriges advokatsamfunds general- 
sekreterare Mia Edwall Insulander 
konstaterar att 2022 var ett år av 
eftertänksamhet då frågan om 
solidaritet blev blixtbelyst av vår 
oroliga omvärld. Solidariteten har 
betydelse för demokrati och fred. 
Där har advokaters arbete för 
sina klienter stor betydelse.
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 D en 4 mars 2022 gick Sveriges advokatsamfund ut med ett 
uttalande där vi fördömde Rysslands invasion av Ukraina. 
Det var med bestörtning och sorg som vi kunde konstatera 
att det overkliga hände och att ett krig inleddes i Europa.

En dryg månad efter Rysslands invasion av Ukraina an
ordnade vi ett digitalt seminarium för att belysa situationen. Jag blev 
då mycket berörd av den ukrainska advokaten Timur Bondarjevs be
rättelse. Timur Bondarjev berättade om hur han och hans familj var 
tvungna att fly från Kiev på grund av bomberna som föll och hur hans 
egen bror, som bor i Ryssland, inte hade hört av sig ens för att försäk
ra sig om att Timur och hans familj levde. Berättelsen om Timurs bror 
på andra sidan gränsen visade så tydligt hur avsaknaden av solidaritet 
och medkänsla kan få förödande konsekvenser för fred och frihet. Frå
gan om solidaritet är av allra högsta betydelse.

Trots att Rysslands angrepp på Ukraina strider mot folkrättens prin
ciper har kriget pågått under hela år 2022 och fortgår alltjämt. Det 
har präglat Europa, hela världen och förstås även Advokatsamfundets 
verksamhet. 

på ett principiellt plan understryker Rysslands invasion av Ukrai
na vikten av demokratiska rättsstater med fungerande principer. Som 
advokatsamfund är det angeläget att betona värnandet av och respek
ten för universella värden som mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet 
och solidaritet – och att Europa ska vara ett område där fred, frihet, 
 säkerhet och rättvisa råder. 

På ett praktiskt plan har Sveriges advokatsamfund försökt att bidra 
på olika sätt för att stödja Ukraina. På den webbplats om situationen i 
Ukraina som vi skapade kan du läsa om hur Advokatsamfundet arbetar 
med att stödja Ukraina och hur enskilda advokater kan bidra. Och det 
arbetet pågår fortfarande. 

I samband med att kriget inleddes tog vi initiativ till Advokathjälpen 
Ukraina, med vars hjälp advokater och biträdande jurister med erfa
renhet av migrationsrätt erbjuder kostnadsfri rådgivning till flykting
ar från Ukraina. Advokatsamfundet upprättade också en särskild min
neslista som tar upp advokaters möjlighet att ge rättslig rådgivning till 
klienter som är uppsatta på sanktionslistor.

”Extraordinära situationer kan kräva extraordinära åtgärder” skrev 
jag i verksamhetsberättelsen år 2020. Detta med anledning av den 
pandemi som hela världen drabbades av. År 2022 har också varit ett 
extraordinärt år i den bemärkelsen att vi befinner oss i en av de mest 
oroliga och farliga tiderna sedan andra världskrigets slut. På en inter
nationell konferens arrangerad av advokatorganisationen IBA, som 
hölls i Miami, talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och på
minde oss om den viktiga roll som advokater har i arbetet för att lagfö
ra de ansvariga i Ryssland för deras brott mot Ukraina. 

”Jag vill rikta uppmärksamheten mot det faktum att de som kommer 
att sätta punkt för det här kriget – efter militärerna, efter politikerna – 
är juristerna. Just precis juristerna. De är de som kommer att säkerstäl
la att alla de som är skyldiga till terror lagförs och att alla skador som 
Ryssland har orsakat kompenseras på bekostnad av angriparstatens 
egna tillgångar.” Jag är övertygad om att president Zelenskyj har rätt i 
att vi advokater kan bidra. Är det några som ska verka för rättsstatens 
principer i världen, så är det advokater. 

Tillsammans med de andra nordiska generalsekreterarna skrev jag i 
början på mars 2022 en debattartikel som publicerades i Svenska Dag
bladet som tog upp vikten av ansvarsutkrävande och att pröva inva
sionen av Ukraina rättsligt. 

För att påminna om rättsstatens principer gav Advokatsamfundet i 
augusti 2022 ut en särskild skrift om den svenska rättsstaten och dess 
betydelse. Jag tog initiativ till skriften tillsammans med företrädare för 

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

» 

”Trots att Rysslands angrepp på Ukraina strider mot folkrättens principer 
har kriget pågått under hela år 2022 och fortgår alltjämt. 

Det har präglat Europa, hela världen och förstås även Advokatsamfundets verksamhet.”

I en film 
på Advokat-
samfundets 

Youtubekanal 
talar Mia Edwall 
Insulander om 
Advokathjälpen 

Ukraina, om 
skriften ”Slå 

vakt om rätts-
staten” och om 
rättegångsspel 
med politiker 
i Almedalen 
– samt om 
Advokat- 

samfundets 
verksamhets- 

berättelse 2022.

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/mars/sveriges-advokatsamfund-fordomer-den-ryska-invasionen-av-ukraina/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/seminarium-om-rysslands-invasion-av-ukraina/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/advokathjalp/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/advokathjalp/
https://www.svd.se/a/bGbmRk/advokatsamfund-invasionen-av-ukraina-maste-provas-rattsligt
https://www.svd.se/a/bGbmRk/advokatsamfund-invasionen-av-ukraina-maste-provas-rattsligt
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/sla-vakt-om-rattsstaten/
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
https://www.youtube.com/watch?v=dlSBrxMOHGc
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andra rättsliga institutioner: Åklagarmyndigheten, Högsta domstolen, 
Högsta förvaltningsdomstolen och Svea hovrätt. Syftet med skriften 
var att understryka vårt gemensamma intresse av en fungerande rätts
stat, som är en förutsättning för en verklig demokrati. Med anledning 
av utgivandet av rättsstatsskriften ordnade vi också ett seminarium 
om rättsstaten i vardagen. Det blev en påminnelse om 
vikten av ett oberoende rättsväsende.

en mycket angelägen fråga för Advokatsamfun
det år 2022 var den förstärkta satsningen på advokat
etik. Antalet anmälningar av advokater har sjunkit med 
16 procent sedan år 2020, medan advokatkåren under 
samma period har ökat med 5 procent. Det visar statis
tiken från Advokatsamfundets disciplinnämnd för år 
2022. 

På längre sikt, sedan år 2000, har anmälningarna 
minskat med närmare 25 procent, medan advokatkåren 
har ökat med 86 procent. Det visar att den etiska ni
vån och kunskapen bland advokaterna förbättras. Det 
är viktigt att ha i åtanke, trots skriverier i medier. Det 
kan inte understrykas nog många gånger – det är ett 
ytterst litet fåtal advokater som begår allvarliga över
tramp. De allra flesta advokater följer regelverket, sät
ter klientnyttan främst och fyller en oumbärlig roll i 
vår rättsstat. Ändå behöver vi förstås ta de övertramp 
som sker på största allvar. År 2022 uteslöts fyra advo
kater ur Advokatsamfundet – och omständigheterna i 
dessa fall var synnerligen försvårande. Att så många som fyra advoka
ter uteslöts år 2022 (och även år 2021) visar att Advokatsamfundet har 
förstärkt sitt tillsynsarbete och att allvarliga överträdelser får tydli
ga konsekvenser. Den 28 juni 2022 överlämnade Advokatsamfundet en 
hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna 
höja straffavgiften för advokater som allvarligt bryter mot god advo
katsed. I slutet av året skickade Justitiedepartementet vår hemstäl
lan på remiss vilket vi välkomnade. Advokatsamfundets initiativ att se 
över nivån på straffavgifterna och förslaget om höjda avgifter är ett led 
i den förstärkta etiksatsningen och arbetet med att behålla förtroen

det för advokatkåren. I slutet av året beslutade styrelsen också om en 
särskild tillsynskommitté, vars uppdrag är att utreda hur den proaktiva 
tillsynen kan intensifieras och göras än mer effektiv. 

under år 2022 startade advokatsamfundet ett nytt mentor
skapsprogram: MOA – Mötesplats – om och för – advokater. Program

met riktar sig till nyblivna advokater som långsik
tigt vill vara verksamma på advokatbyrå och utveckla 
sitt ledarskap. De adepter som antogs har under året 
erbjudits utbildning i ledarskap varvat med grupp
diskussioner tillsammans med mentorer. De mento
rer som deltar är några av Sveriges mest framstående 
advokater och jurister. Advokatsamfundet har genom 
MOA velat göra en extra satsning på alla de yngre ad
vokater som vi vill behålla inom kåren, för att förhopp
ningsvis ge dem redskap att utvecklas på sin arbets
plats. Att förstärka attraktiviteten i advokatyrket, och 
rekrytera och behålla de yngre juristerna på advokat
byråer, har varit viktiga fokusfrågor.

ett helt nytt initiativ togs under sommaren 2022 
i Almedalen då Advokatsamfundet arrangerade ett sär
skilt rättegångsspel. Rättegången handlade om två 
personer som var misstänkta för grovt vapenbrott och 
tydliggjorde straffrättens komplexitet. Syftet med rät
tegångsspelet var att illustrera hur en rättegång går till, 
advokatens viktiga roll och att det kan vara möjligt att 
komma fram till olika domslut. Rättegången leddes av 

rådmannen Mikael Swahn. Som nämndemän, som var och en fick med
dela sin egen dom, medverkade företrädare för riksdagspartierna. Efter 
att dom meddelats vidtog ett panelsamtal med politikerna – och allt 
både direktsändes av Advokatsamfundet och Dagens Juridik samt sän
des i efterhand i SVT Forum. Advokatsamfundets roll att verka för att 
våra erfarenheter kommer rättsutvecklingen till godo blev tydligt il
lustrerad genom rättegångsspelet. I augusti medverkade Advokatsam
fundet också för första gången i Prideparaden i Stockholm under pa
rollen ”Advokater för mänskliga rättigheter”.
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» 

» 

I augusti 2022 
medverkade 
Advokatsam-

fundet i 
Prideparaden 
i Stockholm 

under parollen 
”Advokater 

för mänskliga 
rättigheter”.

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/november/hur-varnar-vi-rattsstaten-i-vardagen/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/november/hur-varnar-vi-rattsstaten-i-vardagen/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/hemstallan_28_juni_2022.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/hemstallan_28_juni_2022.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/december/regeringen-skickar-advokatsamfundets-forslag-om-hojda-straffavgifter-pa-remiss/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/december/regeringen-skickar-advokatsamfundets-forslag-om-hojda-straffavgifter-pa-remiss/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2023/januari/advokatsamfundet-tillsatter-tillsynskommitte/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/maj/start-for-mentorskapsprogrammet-moa--chans-for-nyblivna-advokater-att-utvecklas-som-ledare/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/maj/start-for-mentorskapsprogrammet-moa--chans-for-nyblivna-advokater-att-utvecklas-som-ledare/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/juli/rattegangsspel-tydliggjorde-straffrattens-komplexitet/
https://www.svtplay.se/video/35701737/forum/svt-forum-almedalen-2022-6-juli-10-00
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vårt remissarbete har varit extra angeläget under året. På 
det kriminalpolitiska området har flertalet utredningar föreslagit hår
dare straff och ökad repressivitet. Advokatsamfundet har en viktig röst 
för rättssäkerhetsperspektivet – vilket är viktigare än någonsin i ti
der som dessa som präglas av samfällda rop på hårdare tag. Advokat
samfundet har i remissvar understrukit vikten av en avvägning och 
proportionalitetsbedömning mellan, å ena sidan, en effektiv brotts
bekämpning och, å andra sidan, upprätthållande av processuella rät
tigheter, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett exempel är Advo
katsamfundets remissvar angående utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel.

En central fråga har också varit att stå upp för advokaternas rätt att 
erhålla ersättning för nedlagt arbete och enskildas rätt till en rättvis 
och oberoende process.

När Advokatdagarna äntligen i oktober 2022 kunde ske fysiskt igen 
efter två år kunde vi konstatera att de var efterlängtade och att det var 
väldigt givande att lyssna på alla intressanta föredrag. Det var glädjan
de att samlas igen efter pandemin.

För mig var året 2022 ett år av eftertänksamhet då frågan om solida
ritet blev blixtbelyst av vår oroliga omvärld. Solidariteten har betydel
se för demokrati och fred. Där har advokaters arbete för sina klienter 
stor betydelse, vilket understryks i vårt rättsstatliga program som fick 
ny formgivning under året.  

När vi lever i den overkliga verkligheten måste vi påminna oss själva 
om att vi kan hjälpa till och bidra. ¶

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

» 

”För mig var året 2022 ett år av eftertänksamhet 
då frågan om solidaritet blev blixtbelyst av vår 

oroliga omvärld. Solidariteten har betydelse 
för demokrati och fred. Där har advokaters 

arbete för sina klienter stor betydelse”

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/utokade_mojligheter_att_anvanda_hemliga_tvangsmedel_sou_2022_19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/utokade_mojligheter_att_anvanda_hemliga_tvangsmedel_sou_2022_19.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/domstolsverkets_forslag_till_foreskrifter_om_taxa_i_forordnandemal_samt_vissa_andringar_i_domstolsverkets_ovriga_foreskrifter_om_taxor.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/domstolsverkets_forslag_till_foreskrifter_om_taxa_i_forordnandemal_samt_vissa_andringar_i_domstolsverkets_ovriga_foreskrifter_om_taxor.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/oktober/succe-for-advokatdagarna2/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/rattsstatligt-program_webb.pdf
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ADVOKATSAMFUNDET

» 

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 6 500 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 bland annat av Väg-
ledande regler om god advokatsed. God 
advokatsed är inte statisk, utan den för-
ändras och utvecklas över tiden genom 
vägledande uttalanden av styrelsen och 
disciplinnämndens 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 

Norra Djurgården i Stockholm. Kansliet 
leds av generalsekreteraren. I Advokat-
samfundets hus finns även Juridiska bib-
lioteket, 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 juridis-
ka fakulteter och för juridikstuderande.

På samfundets kansli finns även den re-
daktion tillika informationsavdelning som 
producerar Advokatsamfundets tidskrift 
Advokaten och driver samfundets webb-
platser.

SÅ BEVILJAS INTRÄDE 
I ADVOKATSAMFUNDET
Kraven är höga på den som vill bli le-
damot av Advokatsamfundet. För att bli 
advokat krävs en omfattande teoretisk 
och praktisk utbildning. Efter fyra och ett 
halvt års juridisk utbildning och juristexa-
men vid universitet krävs tre års juridiskt 
arbete. Under dessa tre år ska den som 
söker inträde i samfundet ha arbetat som 
biträdande jurist vid en advokatbyrå eller 
ha drivit egen juridisk byrå. Från och med 
den 1 januari 2004 krävs dessutom att 
sökanden har avlagt advokatexamen för 
att inträde ska beviljas, och från och med 
den 1 januari 2016 ingår även en skriftlig 
examination i konstitutionell rätt som en 
obligatorisk del i advokatexamen.

SÅ FUNGERAR TILLSYNEN
En advokat är enligt rättegångsbalken 
skyldig att följa god advokatsed. I sin 
verksamhet är advokaten underkastad 
Advokatsamfundets och Justitiekanslerns 

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

Vid fullmäktigemötet den 2 juni 2022 
 beslutade Advokatsamfundet om stadge-
ändringar för att möjliggöra nya regler 
som innebär en höjning av straffavgiften 
till ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett 
högsta belopp om 250 000 kr. Advokat-
samfundet skickade därefter en hemstäl-
lan till Justitiedepartementet angående 
fastställelse av stadgeändringarna och 
om ändringar i rättegångsbalken. Justitie-
departementet har skickat hemställan på 
remiss. Remisstiden går ut den 21 mars 
2023.

ADVOKATSAMFUNDETS 
STYRELSE
Advokatsamfundets styrelse består av 
ordförande, vice ordförande och 18 andra 
ledamöter. Styrelsen har sammanträtt tio 
gånger under 2022. Fem av dessa styrel-
semöten har varit digitala. Styrelsemöte-
na föregås vanligtvis av presidiemöten, då 
ordföranden, vice ordföranden och gene-
ralsekreteraren, biträdda av samfundets 
chefsjurist och styrelsens sekreterare, 
förbereder det kommande mötet. Cirka en 
vecka före styrelsemötet görs handling-
arna 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, dis-
ciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, 
inkomna framställningar och remisser.
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INTRÄDESÄRENDEN 2022
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 2022 slutbehandlade styrelsen 508 
ansökningar om inträde i samfundet (223 
män och 285 kvinnor). Av de ansökningar 
som behandlades 2022 bifölls 479 (jäm-
fört med 483 föregående år). Grunden för 
avslag var i 12 fall att sökanden inte hade 
styrkt sin lämplighet att utöva advokat-
verksamhet (samma antal som föregåen-
de år). I 17 fall var grunden för avslag att 
sökanden inte uppfyllde tidskravet och 
att skäl för dispens från detta krav inte 
bedömdes föreligga (jämfört med 43 fall 
föregående år). 

LEDAMÖTER
Antalet advokater fortsätter att öka. Vid 
utgången av 2021 hade Advokatsam-
fundet 6 436 ledamöter. Under 2022 har 
antalet ledamöter ökat med 135 personer 
till sammanlagt 6 571 ledamöter (varav 
5 813 är verksamma). Av det totala antalet 
ledamöter är 4 210 män och 2 361 kvinnor. 
Antalet ledamöter har ökat med 28 män 
och 107 kvinnor.

ADVOKATERNAS 
FÖRDELNING 
PÅ AVDELNINGARNA
 2022 2021 2021–2022
Stockholm 3 219 3 162 +57
Västra 1 084 1 054 +30
Södra 1 014 991 +23
Mellersta 503 510 −7
Östra 380 353 +27
Norra 285 278 +7
Utland 86 88 −2
Summa 6 571 6 436 +135

BITRÄDANDE JURISTER
Under 2022 har antalet biträdande ju-
rister ökat med 17 till sammanlagt 2 649, 
var av 2 455 är verksamma. Tillväxttakten 
är något lägre jämfört med föregående 
år då antalet ökade med 40. Tillväxten är 
även betydligt lägre än åren 2017–2018 då 
antalet ökade med över 200 nya biträdan-
de jurister per år. Antalet kvinnliga biträ-
dande jurister ökade under 2022 med 17 
anställda medan antalet manliga biträdan-
de jurister är detsamma som föregående 
år. Av det totala antalet biträdande jurister 
är 1 517 kvinnor och 1 132 män.

BITRÄDANDE JURISTERS 
FÖRDELNING PÅ 
AVDELNINGARNA
 2022 2021 2021–2022
Stockholm 1 733 1 644 +89
Västra 359 387 −28
Södra 351 357 −6
Mellersta 94 102 −8
Östra 70 80 −10
Norra 38 46 −8
Utland 4 16 −12
Summa 2 649 2 632 +17

EU-ADVOKATER
Vid utgången av 2022 fanns det 29 EU- 
advokater, alltså advokater verksamma 
i Sverige men auktoriserade i ett annat 
EU-land, registrerade hos Advokatsam-
fundet. Av dessa är 15 män och 14 kvin-
nor. Det totala antalet EU-advokater har 
ökat under året (vid utgången av 2021 var 
det totala antalet EU-advokater 27, varav 
16 män och 11 kvinnor). 

ÖVRIGA JURISTER
Vid utgången av 2022 fanns det sex 
 jurister utan svensk juristexamen verk-
samma vid svenska advokatbyråer 
 (samtliga med utländsk juristexamen).

ADVOKATSAMFUNDET
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ÅLDERSFÖRDELNING

Advokater
l Män  64 %
l Kvinnor  36 %

Biträdande 
jurister
l Män  43 %
l Kvinnor  57 %

KVINNOR I YRKET
Den långsiktiga trenden är att andelen kvinnor i advokatyrket fortsätter att öka. Vid ut-
gången av 2022 uppgick andelen kvinnliga advokater till nära 36 procent. Motsvarande 
siffra 2021 var strax över 35 procent. För sjuttonde året i rad översteg antalet kvinnliga 
biträdande jurister antalet manliga. Andelen kvinnor bland de biträdande juristerna upp-
gick vid utgången av 2022 till 57 procent, vilket är detsamma som föregående år.

Av det totala antalet ledamöter är knappt 
3 procent (181 av 6 571) i åldern 25–29 år, 
drygt 25 procent (1 658 av 6 571) i åldern 
30–39 år, knappt 23 procent (1 482 av 
6 571) i åldern 40–49 år, knappt 18 procent 
(1 177 av 6 571) i åldern 50–59 år, drygt 
15 procent (999 av 6 571) i åldern 60–69 år 
och drygt 16 procent (1 074 av 6 571) över 
70 år.

Av det totala antalet biträdande jurister är 
drygt 57 procent (1 520 av 2 649) i åldern 
20–29 år, knappt 35 procent (921 av 2 649) 
i åldern 30–39 år, drygt 4 procent (114 av 
2 649) i åldern 40–49 år, knappt 2 procent 
(51 av 2 649) i åldern 50–59 år, drygt 
1 procent (33 av 2 649) i åldern 60–69 år 
samt knappt en halv procent (10 av 2 649) 
över 70 år.
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>70 år

Ledamöter Biträdande jurister

BYRÅSTORLEK
Mer än hälften av alla advokatbyråer är 
enmansbyråer. Av totalt 1 994 advokatby-
råer är 1 257 enmansbyråer, vilket mot-
svarar 63 procent. Många av dessa har 
dock kontorsgemenskap med andra ad-
vokater. På 675 advokatbyråer fanns det 
mellan 2 och 19 jurister. Endast 17 advo-
katbyråer hade fler än 70 jurister. Dessa 
byråer sysselsätter emellertid knappt 
23 procent av den verksamma advokat-
kåren samt knappt 48 procent av de verk-
samma 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

Det sjuder av
aktiviteter och
engagemang
Sveriges advokatsamfunds ordförande 
Eva-Maj Mühlenbock skriver att antalet 
ledamöter fortsätter att öka och att 
advokatbyråerna ökar sin omsättning. 
Det i sig är mycket glädjande och 
tydliga tecken på att våra byråer 
verkar ha klarat pandemiåren bra.
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» 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

A tt summera kalenderåret 2022 är inte lätt. Hela året har för
stås präglats av Rysslands invasion av Ukraina den 24 febru
ari 2022. Det har gått mer än ett helt år med pågående krig i 
Europa. Situationen är ofattbar på så många sätt. Hjälpbeho
vet är enormt, fortsätt stödja Ukraina och dess invånare på 

alla möjliga sätt. Var och en efter sin förmåga.
Samtidigt och parallellt med det så fortsätter vår vardag. De allra fles

ta är i dag tillbaka på sina kontor, kanske inte på heltid, men önskemå
let om att arbeta flexibelt beror inte längre på pandemin. I stället har 
möjligheten att arbeta hemifrån en eller två dagar i veckan öppnat ett 
fönster för ett mer flexibelt arbetsliv. Mindre stress och enklare att han
tera det så kallade livspusslet. De undersökningar som har gjorts visar 
att många av våra ledamöter, särskilt våra yngre kollegor, uppskattar 
möjligheten att kunna arbeta mer flexibelt. 

Hur den perfekta mixen av hemarbete ser ut, om den är en eller två 
dagar i veckan från hemmakontoret, tror jag ingen säkert kan svara på. 
Jag tror dessutom att svaren varierar. Lösningen bör vara individuellt 
anpassad. Arbetsmiljöfrågor i vid bemärkelse inklusive frågor om när
varo på kontoret kommer att vara prioriterade på landets advokatbyrå
er. Den diskussionen ska bli mycket spännande att följa.

hur mår landets advokater och hur går det för våra advokat
byråer?

Antalet ledamöter fortsätter att öka och advokatbyråerna ökar sin 
omsättning. Det i sig är mycket glädjande och tydliga tecken på att våra 
byråer verkar ha klarat pandemiåren bra. När vi nu får tydliga signaler 
om att vi går in i en lågkonjunktur uppstår nya frågor. Min tro och för
hoppning är att landets advokatbyråer klarar även denna omställning 
på ett bra sätt.

”Antalet ledamöter fortsätter att öka 
och advokatbyråerna ökar sin omsättning. 

Det i sig är mycket glädjande och tydliga tecken på 
att våra byråer verkar ha klarat pandemiåren bra.”
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» 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I årets verksamhetsberättelse kan ni läsa mer om Advokatsamfundets 
många events och aktiviteter. Det sjuder verkligen av aktiviteter och 
engagemang från Advokatsamfundet vilket är mycket glädjande.

Ett litet axplock följer nedan.
l Vi har fortsatt med vårt arbete utifrån Advokatsamfundets rätts

statliga program.
l I somras deltog vi för första gången i Almedalen med ett rätte

gångsspel. Det var mycket uppskattat och drog stor publik.
l Advokatdagarna genomfördes återigen med fysisk närvaro. Årets 

advokat Leif Ljungholm var på plats och tog emot sitt pris.
l Mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advoka

ter, startade under våren 2022 och avslutas den 8 mars i år. Ett stort an
tal unga advokater har utvecklat sitt ledarskap på olika sätt. De signaler 
vi får är att programmet har varit mycket uppskattat.

styrelsen har sammanfattningsvis haft ett mycket aktivt år. 
Vi behandlar i regel ett hundratal ärenden per möte: inträdesärenden, 
utträdesärenden, disciplinärenden, frågor väckta i styrelsen, inkomna 
framställningar och remisser.

Det är ett omfattande arbete att vara styrelseledamot i Advokatsam
fundet. Utöver hantering av ärenden som anges ovan ingår också att 
vara ordförande i olika remissgrupper. Varje år besvarar Advokatsam
fundet över 100 remisser i lagstiftningsärenden. Det är en central upp
gift för oss att följa och till viss del påverka rättsutvecklingen.

För detta arbete och engagemang vill jag framföra ett varmt tack till 
samtliga styrelseledamöter.

Ett varmt tack vill jag också framföra till hela kansliet, under ledning 
av vår generalsekreterare Mia Edwall Insulander, för det fina arbete som 
genomförts under 2022. ¶

”Det är ett omfattande arbete att vara 
styrelseledamot i Advokatsamfundet. […] 

För detta arbete och engagemang vill jag framföra 
ett varmt tack till samtliga styrelseledamöter.”
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ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE

Styrelsen
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STYRELSELEDAMÖTER
Eva-Maj Mühlenbock 
Ordförande. Född 1959. Advokat 2003 
(tidigare ledamot 1989–2000). Cirio Advo-
katbyrå, Stockholm.

Petter Hetta
Vice ordförande. Född 1963. Advokat 1997. 
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 
Umeå.

Emil Andersson
Ledamot. Född 1983. Advokat 2012. Advo-
katfirman Delphi i Göteborg KB, Göteborg.

Magnus Bernro
Ledamot. Född 1966. Advokat 2001.
Advokatfirman LA PARTNERS AB, Malmö.

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

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

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

Christina Griebeler
Ledamot. Född 1976. Advokat 2007.
Christina Griebeler, kallan Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Ledamot. Född 1976. Advokat 2017.
Brottsbyrån advokaterna Åkermark 
& Lodin AB, Stockholm.

Jerker Kjellander
Ledamot. Född 1978. Advokat 2011.
Advokatfirman Vinge KB, Malmö.

Christina Griebeler. Silvia Ingolfsdottir Åkermark. Jerker Kjellander.

Eva-Maj Mühlenbock. Petter Hetta. Emil Andersson. Magnus Bernro. Pia Brink. Johan Eriksson.

Åsa Erlandsson.

» 

Advokatsamfundets styrelse består av ordförande, vice ord-
förande och 18 andra ledamöter. Styrelsen har sammanträtt 
10 gånger under 2022. Fem av dessa styrelsemöten har varit 
digitala. Styrelsemötena föregås vanligtvis av presidiemöten, 
då ordföranden, vice ordföranden och generalsekreteraren, 
biträdda av samfundets chefsjurist och styrelsens sekrete-
rare, 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: inträdesärenden, utträdesärenden, disciplinären-
den, frågor väckta i styrelsen, inkomna framställningar och 
remisser.

» Fler styrelseledamöter på nästa sida

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE
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STYRELSELEDAMÖTER FORTS.
Marcus Larsson
Ledamot. Född 1981. Advokat 2011.
Luterkort Advokatbyrå HB, Malmö.

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

Lisa Länta
Ledamot. Född 1973. Advokat 2009.
Front Advokater AB, Piteå.

Christina Malm
Ledamot. Född 1969. Advokat 1999.
Skill Advokater AB, Lidingö.

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

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

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

Anna Ulfsdotter
Ledamot. Född 1966. Advokat 2003.
Advokatfirman Ulfsdotter AB, Stockholm.

Fredrik Ungerfält
Ledamot. Född 1960. Advokat 1997. Gun-
nar Dellborgs Advokatbyrå KB, Göteborg.

Erica Wiking Häger
Ledamot. Född 1970. Advokat 2003.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm.

Matilda Zetterdahl
Född 1992. Styrelsens sekreterare.

Erica Wiking Häger. Matilda Zetterdahl.

Marcus Larsson.

Fredrik Ungerfält.

» 

ADVOKATSAMFUNDETS STYRELSE

Kristoffer Ribbing. Anna Ulfsdotter.

Rebecka Lewis. Christina Malm.Lisa Länta. Magnus Nedstrand. Johanna Näslund.
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Sveriges advokatsamfund deltar i det offentliga samtalet på 
många sätt. Dels medverkar Advokatsamfundet i redaktionella 
medier i form av intervjuer och debattartiklar, dels är samfun

det aktivt i olika kanaler som podcasten Advokatsamfundspodden och 
sociala mediekanaler som Instagram, Linkedin och Facebook. Advokat
samfundet arrangerar och medverkar också i föreläsningar och andra 
evenemang.

REDAKTIONELLA MEDIER
Rysslands invasion av Ukraina präglade den offentliga debatten i stor 
utsträckning under året. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander skrev en debattartikel tillsammans med sina nord
iska generalsekreterarkollegor med budskapet att det finns vägar att 
lagföra de ansvariga för kriget på ett rättssäkert sätt. Bland annat an
fördes att aggressionsbrottet har blivit en del av folkrätten och att 
de internationella instanser som existerar i dag, som Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella domstolen (ICJ), måste 
lagföra de ansvariga för kriget enligt rättsstatliga principer.

Även händelseutvecklingen i Iran var i fokus under året. Advokat
samfundet har i starkast möjliga ordalag fördömt den repressiva situ
ationen i Iran och de övergrepp som skett mot mänskliga rättigheter, i 
synnerhet fängslandet av iranska advokater.

Advokater som har brutit mot god advokatsed och som har uteslutits 
ur Advokatsamfundet var en fråga som återkom i medierna under året. 
Bland annat bevakade och granskade medierna två advokater, som ute
slöts 2021, och som senare också åtalades och dömdes för grova brott.

Advokatsamfundets generalsekreterare har i debatten anfört att det 
är viktigt att vara medveten om att det rör sig om få advokater som be

gått allvarliga advokatetiska övertramp, och att det är mycket ovanligt 
att advokater döms för brott inom ramen för advokatverksamhet. Hon 
har också lyft fram att Advokatsamfundet ständigt bedriver en aktiv – 
både proaktiv och reaktiv – tillsyn av advokater. Att advokater gran
skas av medier är i grunden något positivt – advokater ska tåla kritiskt 
undersökande journalistik. Inlägget kritiserades från åklagarhåll – det 
framfördes att Advokatsamfundet förminskar problemet och borde in
rätta en välfungerande utredningsfunktion. Som svar på tal lyfte sam
fundet fram att det proaktiva arbetet fortsätter och att samfundet age
rar mot advokater som uppträder oetiskt.

Mot bakgrund av att två före detta advokater åtalats för grova brott 
kom under året ett medialt utspel från Liberalerna då partiet ville kalla 
Advokatsamfundets generalsekreterare till justitieutskottet. Advokat
samfundets svar blev att frågor gärna besvaras, men att det var märk
ligt att kalla till sig samfundet med hänvisning till samfundets obero
ende. Liberalerna har i sammanhanget framfört att det bör inrättas ett 
krav på minst fem års arbete som advokat för att få företräda dem som 
misstänks för brott med ett minimistraff på två års fängelse eller mer.

Höjda straffavgifter för advokater som tilldelas en varning är en an
nan fråga som har varit aktuell under året. Advokatsamfundet före
slog i en hemställan till regeringen nya nivåer på straffavgiften, med 
ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 
kronor. Justitiedepartementet har skickat Advokatsamfundets hem
ställan på remiss. Samfundets förhoppning är att de lagändringar som 
behövs kommer att vidtas. Detta för att disciplinnämnden ska ha till
gång till effektiva sanktioner som är väl avvägda i förhållande till över
trädelsernas allvar.

Hemliga tvångsmedel diskuterades flitigt under året – inte minst 
med anledning av riksdagsvalet och Tidöavtalet. Advokatsamfundets 

Advokatsamfundets röst i den offentliga debatten

» 

OPINION

Karin 
Flygare
Press- 

ansvarig

https://anchor.fm/advokatsamfundspodden/episodes/
https://www.instagram.com/sveriges_advokatsamfund/
https://se.linkedin.com/company/sveriges-advokatsamfund
https://www.facebook.com/Sveriges.advokatsamfund
https://www.svd.se/a/bGbmRk/advokatsamfund-invasionen-av-ukraina-maste-provas-rattsligt
https://www.icc-cpi.int
https://www.icc-cpi.int
https://www.icj-cij.org/home
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/oktober/starka-fordomanden-mot-massarresteringar-av-advokater-i-kolvattnet-av-de-folkliga-protesterna-i-iran/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/oktober/starka-fordomanden-mot-massarresteringar-av-advokater-i-kolvattnet-av-de-folkliga-protesterna-i-iran/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hovrattens-domer
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/k6zRjB/vi-advokater-ska-tala-att-kritiskt-granskas
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/a7o3QE/aklagare-oetiska-advokater-i-stor-del-av-gangmalen
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nW7eMd/advokatsamfundet-vi-blundar-inte-for-oetiska-advokater
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nW7eMd/advokatsamfundet-vi-blundar-inte-for-oetiska-advokater
https://www.dn.se/sverige/advokatsamfundets-generalsekreterare-kallas-till-utskottsforhor/
https://www.svd.se/a/0G56dE/l-kriminella-advokater-hotar-rattsstaten
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/december/regeringen-skickar-advokatsamfundets-forslag-om-hojda-straffavgifter-pa-remiss/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/september/advokatsamfundet-avstyrker-forslag-om-utokad-anvandning-av-hemliga-tvangsmedel/
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generalsekreterare har i debatten om hemliga tvångsmedel betonat 
att inskränkningar i grundläggande fri och rättigheter inte bör införas 
utan mycket noggranna överväganden och ytterligare förstärkning av 
rättssäkerheten.

Även regeringens förslag om lindrigare straff för så kallade kronvitt
nen, som riksdagen sa ja till under året, har diskuterats. Advokatsam
fundet ställde sig kritiskt till förslaget, eftersom det finns risk att det 
leder till ett angiverisystem och felaktiga utpekanden.

Lagändringen om utökade möjligheter att använda tidiga förhör 
som bevis i brottmål, som trädde i kraft i början av året, har också varit 
uppe för diskussion. Förhoppningen var att ändringen skulle leda till 
återgivanden av händelseförlopp, som inte påverkas av yttre faktorer, 
och leda till en effektivare och mer förutsägbar rättsprocess. Advokat
samfundet har i sammanhanget framfört att förändringen innebär en 
försämring för den misstänktes möjligheter att förbereda sitt försvar 
och att det blir ett slags åsidosättande av principen att parterna ska 
vara jämställda i processen.

SOCIALA MEDIER
Sociala medier är viktiga kanaler för att delta i det offentliga samtalet. 
Sociala medier är en möjlighet för Advokatsamfundet att kommunice
ra, skapa och stärka relationer, främja dialog och dela kunskap. Advo
katsamfundet finns på Instagram, Linkedin och Facebook.

De sociala mediekanalerna är även viktiga verktyg för Advokatsam
fundet för att nå advokater med information, föra en dialog och upp
muntra till samtal advokater emellan. Samtidigt är de en väg för att nå 
ut till en bredare allmänhet och spegla Advokatsamfundets medverkan 
i medier och informera om andra aktiviteter.

Under 2022 gjordes exempelvis en julkalender med boktips från ad
vokater i julkalenderluckor på Instagram. Bland andra medverkade 
ordföranden och ledamöter i styrelsen, disciplinnämndens ordförande 
och generalsekreteraren. Syftet var att ge advokatkåren tips på tanke » 

väckande böcker från olika genrer som de medverkande advokaterna 
haft nytta av i yrket. 

Vad gäller sociala medier i övrigt har generalsekreteraren ett eget 
konto på Twitter och en blogg som tar upp frågor angelägna för advo
kater och Sverige som rättsstat.

ADVOKATSAMFUNDSPODDEN
Advokatsamfundspodden initiera
des av generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander 2021. Podcasten riktar sig 
till alla som är intresserade av juridik 
och rättsfrågor. Den tar upp ämnen 
som advokater arbetar med – brott
mål, affärsjuridik, familjerätt samt 
frågor som advokatetik, remissvar i 
lagstiftningsfrågor och arbetsmiljön 
på advokatbyråer.

Under 2022 har podcasten tagit upp en rad olika aktuella ämnen 
som invasionen av Ukraina, upproren i Iran, retorik, migrationsrätt, 
LVUlagstiftning, mediegranskning av advokater, disciplinnämndens 
arbete, den svenska rättsstaten, att vara advokat i utlandet och advo
katetiken i praktiken. Under året gjorde Advokatsamfundspodden ock
så en djupdykning i affärsjuridik i form av tre specialavsnitt. Podcasten 
avrundades med ett nyårsavsnitt som summerade Advokatsamfundets 
verksamhet under året. Varje enskilt avsnitt av Advokatsamfundspod
den hade i snitt närmare 900 lyssningar under 2022.

STÖRRE INITIATIV OCH EVENEMANG UNDER ÅRET
skriften ”slå vakt om rättsstaten”. Under året tog Advokatsam
fundet initiativ till en skrift om den svenska rättsstaten tillsammans 
med företrädare för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomsto
len, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten. Skriften med titeln Slå vakt 

» 

https://www.dn.se/debatt/lat-expertrad-granska-nya-lagar-om-avlyssning/
https://sverigesradio.se/artikel/advokatsamfundet-kritiskt-mot-kronvittnen
https://sverigesradio.se/artikel/advokatsamfundet-kritiskt-mot-kronvittnen
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/en_starkt_rattsprocess_och_en_okad_lagforing.pdf
https://www.svd.se/a/nWOzVQ/tidiga-videoforhor-tillats-som-bevis-i-domstol
https://www.instagram.com/sveriges_advokatsamfund/
https://se.linkedin.com/company/sveriges-advokatsamfund
https://www.facebook.com/Sveriges.advokatsamfund
https://twitter.com/Mia_E_I
https://miaedwallinsulander.squarespace.com/blogg
https://anchor.fm/advokatsamfundspodden/episodes/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/sla-vakt-om-rattsstaten/
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om rättsstaten följde med som bilaga till tidskriften 
 Advokaten nr 6/2022.

Avsikten med skriften var att belysa den svenska 
rättsstaten ur olika perspektiv och att öka förståelsen 
för hur den svenska rättsstaten fungerar – och på så 
sätt stärka den demokratiska rättsstatens förankring.

det rättsstatliga programmet. Advokat
samfundets rättsstatliga program fick under året ny webbanpassad 
formgivning – allt i syfte att nå ut bredare till advokater och biträdan
de jurister. Programmet ger samfundets principiella inställning i ett 
antal, icke heltäckande, frågor som bedöms grundläggande i en demo
kratisk rättsstat.

advokathjälpen och kunskapsseminarium om rysslands 
invasion av ukraina. Med anledning av den ryska invasionen av 
Ukraina arrangerade Advokatsamfundet ett direktsänt seminarium 
med några av Sveriges främsta experter för att belysa händelseutveck
lingen ur olika perspektiv. Bland annat diskuterades de folkrättsliga 
aspekterna och massflyktsdirektivet.

Advokatsamfundet initierade också en satsning med advokater som 
erbjuder juridiskt stöd till människor på flykt från Ukraina. Satsningen 
fick namnet Advokathjälpen Ukraina och sker på pro bonobasis. Ad
vokatsamfundet har under året också samarbetat med andra organi
sationer som Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) och 
det ukrainska advokatsamfundet (UBA) för att tillhandahålla listor på 
advokater som kan ge juridisk rådgivning inom olika områden eller er
bjuda annat bistånd. 

Vid en manifestation mot Rysslands krig medverkade Sveriges advo
katsamfunds ordförande EvaMaj Mühlenbock med en appell. Mani
festationen arrangerades av Nätverket Stoppa Putins krig mot Ukraina, 
Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet ST.

rättegångsspel i almedalen. För första gången arrangerade Ad
vokatsamfundet en egen programpunkt under politikerveckan i Al
medalen: Ett rättegångsspel om ett brottmål, med företrädare för sju 
av de åtta riksdagspartierna, som avslutades med en efterföljande pa
neldebatt lockade till sig åhörare som fyllde lokalen. Samtliga politiska 
företrädare kommenterade att rättegångsspelet hade lyckats fånga frå
gornas komplexitet och att frågan om brott och straff i praktiken sällan 
är entydig och enkel.

Rättegångsspelet och debatten visades i SVT Forum samt livesändes 
på Advokatsamfundets webbplats och hos webbtidningen Dagens Juri
dik. Ett avsnitt av Advokatsamfundspodden spelades också in. 

prideparaden. Nytt för året var också att Advokatsamfundet gick 
med i Prideparaden för att stärka hbtqipersoners livssituation och 
rättigheter. Advokatsamfundet deltog i paraden under parollen ”Advo
kater för mänskliga rättigheter”.

årets journalistpris. Advokatsamfun
dets journalistpris tilldelades journalisten 
Jens Littorin, verksam på Dagens Nyheter. 
Priset fick Jens Littorin för sin granskning 
av matchfixning inom idrotten. ”År efter år 
har han tålmodigt grävt fram och avslöjat 
nya exempel på hur grovt kriminella nät
verk angriper svensk idrott – och hur djupt 
rötan har tillåtits att gå”, löd en del av mo
tiveringen.

Advokatsamfundets journalistpris har 
delats ut sedan slutet av 1980talet och  
ges till en journalist som ”på ett sak
ligt, engagerande och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom 
 rättsväsendets och rättssäkerhetens  område”. ¶

OPINION

» 

1

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

s

Slå vakt om rättsstaten

EN SKRIFT OM DEN SVENSKA RÄTTSSTATEN OCH DESS BETYDELSE

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/advokatsamfundet/rattsstatligt-program_webb.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/mars/aktuella-fragor-om-rysslands-invasion-av-ukraina-diskuterades-pa-advokatsamfundets-seminarium/
https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/ukrainakriget/
https://www.ccbe.eu
https://uba.ua/eng/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/september/advokatsamfundets-ordforande-talar-vid-manifestation-mot-rysslands-krig/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/juli/rattegangsspel-tydliggjorde-straffrattens-komplexitet/
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/borde-straffen-skarpas
https://www.advokatsamfundet.se/Pressrum/advokatsamfundet-live-4-juli/
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/live-har-kan-du-se-advokatsamfundets-rattegangsspel-i-almedalen/?nocache=1
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/live-har-kan-du-se-advokatsamfundets-rattegangsspel-i-almedalen/?nocache=1
https://anchor.fm/advokatsamfundspodden/episodes/15-Om-rttegngsspelet-i-Almedalen-med-riksdagspartierna-som-nmndemn-e1ksibi
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/augusti/advokatsamfundet-gick-med-i-prideparaden/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2022/juni/jens-littorin-fick-advokatsamfundets-journalistpris-2022/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/rattsstaten_2022.pdf
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HILDA
Nätverket Hilda syftar till att skapa förutsättningar för kvinnor att ut
vecklas i sitt respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer 
och delägare. Under 2022 var omkring 50 kvinnor i ledande befattning
ar inom advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen, så kallade Stor
hildor, knutna till nätverket. 

Kontaktperson för Hildas olika projekt är Matilda Zetterdahl, Advo
katsamfundets styrelses sekreterare.

RAKEL
Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens med syfte att 
inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att 
bli chefer. Med anledning av coronapandemin hölls 2021 års konferens 
digitalt och följdes av 250 deltagare. År 2022 hölls, med hänsyn till 
coronapandemins utveckling, tyvärr ingen konferens. Planeringen in
för 2023 års Rakelkonferens, som kommer att hållas på Grand Hôtel, är 
däremot i full gång. Under dagen kommer Emma Frans att tala om att 
vara kvinna och expert, och advokaterna Sabina Böö och Frida Wallin 
kommer att diskutera de särskilda utmaningar som kvinnliga försvars
advokater möter. Slutligen kommer Malin Nyman och Jens Näsström 
att föreläsa om det nya arbetslivet och dess utmaningar.

EXAMENSARBETE I PSYKOLOGI
På initiativ av styrelsens arbetsgrupp för #medvilkenrätt utlyste Ad
vokatsamfundet, i samarbete med arbetspsykologen Jens Näsström, 
ett examensarbete i psykologi under 2022. De två antagna studenter
na från Lunds universitet har gjort en litteraturöversikt och skickat en 
enkät till större affärsjuridiska byråer som har förklarat sig villiga att 
delta. Enkätens syfte var att undersöka olika parametrar av välmående, 
arbetsförhållanden och jämställdhet inom juristbranschen. ¶ 

MENTORSKAPSPROGRAMMET MOA
Under våren 2022 sjösattes den första omgången av Advokatsamfun
dets nya mentorskapsprogram MOA, Mötesplats – om och för – advo
kater. Programmet riktar sig till nyblivna advokater som långsiktigt 
avser att fortsätta vara verksamma på advokatbyråer och som vill ut
veckla sitt ledarskap samt handleda yngre jurister. Den första omgång
en av programmet avslutas i mars 2023. 

Adepterna ingår i en mindre mentorsgrupp som träffas vid fyra till
fällen under ett års tid. Varje mentorsgrupp leds av två mentorer som 
är antingen framstående advokater eller jurister med höga positio
ner inom rättsväsendet. Grupperna har satts ihop med målsättningen 
att adepterna ska ha varierande bakgrund och erfarenhet, för att på så 
sätt kunna utgöra varandras bollplank och tillsammans med mentorer
na lyfta och diskutera praktiska utmaningar på temat jämställdhet och 
ledarskap. Grupperna har geografisk spridning och finns i både södra, 
västra och norra Sverige, utöver Stockholm. Mentorsgrupperna har, i 
den mån det varit möjligt med hänsyn till ansökningarna, satts ihop så 
att adepter och mentorer är verksamma inom samma geografiska om
råde. 

Gruppträffarna varvas med fyra utbildningstillfällen på temat led
arskap, som syftar till att stärka både adepternas självledarskap och 
deras förmåga att leda och samspela med såväl kollegor som klienter. 
Malin Nyman, jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Ex
ecutive education på Handelshögskolan, och Jens Näsström, forskare 
och arbetspsykolog med specialisering mot advokater, ansvarar för den 
teoretiska delen.

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

JÄMSTÄLLDHETSARBETET
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Disciplinnämndens ordförande Börje 
Samuelsson tecknar en mörk bild över 
framtiden för den svenska advokatkårens 
oberoende och självständighet. ”I en tid 
som även i vårt land och helt klart ännu 
starkare än för bara några år sedan 
präglas av repression och auktoritära 
idéer kanske en fri och självständig 
advokatkår inte framstår som något 
omistligt”, skriver Samuelsson.

DISCIPLINNÄMNDEN

Den mediala bilden 
av advokater är 
förödande för 
”varumärket” advokat
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 D et är nog lika bra att säga det direkt. Den här texten blir 
tyvärr mest stämd i moll och nog inte någon särskilt mun
ter läsning. Det beror på att jag är bekymrad när det gäller 
framtiden för det rättssystem – med grundbultar som obe
roende domstolar och inte minst en fri, självständig och 

oberoende advokatkår – som sina skavanker till trots har tjänat landet 
och människorna som bor här så väl under många decennier. Jag har 
gått från att för bara några år sedan ha varit något så när optimistisk 
om framtiden över till att vara rätt pessimistisk och till att nu känna 
ett betydande mått av uppgivenhet. Jag återkommer till det som dri
ver denna stämning men vill samtidigt säga att jag av hela mitt hjärta 
hoppas att jag har fel inte minst med tanke på dem som är i början av 
ett yrkesliv som advokat. Jag befarar emellertid att vi går en tämligen 
svår eller rent av mörk tid till mötes.

men först några små noteringar om själva arbetet i nämnden. 
Mer detaljerad statistik inhämtas med fördel från hemsidan. 2022 blev 
även det ett arbetsamt år. Inte så att nämnden har fått fler ärenden att 
behandla men fler mycket omfattande och svåra ärenden som då ock
så tidsmässigt kräver större insatser av ledamöterna. Tendensen med 
många personliga inställelser (en sådan tar alltid minst en halv dag i 
anspråk och ofta en hel dag) kvarstår och förra året hade nämnden fem 
personliga inställelser och fyra advokater blev uteslutna ur samfundet. 
Ledamöterna gör en arbetsinsats som inte kan betecknas som annat 
än storartad men samtidigt har vi nog nått gränsen för vad som kan 
krävas av ledamöterna. I sammanhanget vill jag också gärna framhålla 
betydelsen av att generalsekreteraren på ett mycket förtjänstfullt sätt 
deltar i nämndens samtliga sammanträden.

efter nio år som vice ordförande i disciplinnämnden un
der Lena Frånstedt Lofalks eminenta ordförandeskap, har jag nu varit 
nämndens ordförande sedan halvårsskiftet 2017. Som ordförande för
väntas jag att varje år bidra med en text till samfundets årsberättelse. 
Det här är min nionde text, vilket beror på att verksamhetsberättelsen 
några år har utkommit både i en tryckt version och i en digital version. 
Sådana år har jag således fått bidra med en text i varje version. Under 
mitt första år fanns det bara en tryckt version och nu finns det för an

dra året i rad bara en digital version. Jag tar mig friheten att passa på 
tillfället att uttrycka min sorg över denna utveckling. Nu finns det allt
så inte längre någon snyggt producerad och matnyttig verksamhetsbe
rättelse att bläddra och läsa i och att sätta in på sin plats i bokhyllan 
för framtida bruk. Jag kan bara hoppas att vår utomordentligt läsvärda 
tidskrift Advokaten får anlända med posten under ytterligare några år. 

mest av ren självbevarelsedrift är det sällan som jag går tillba
ka och läser det jag skrivit tidigare. Men nu har jag i alla fall översikt
ligt tittat lite bakåt. Jag kan då konstatera att den text som jag skrev i 
januari 2018, och som alltså gällde verksamhetsåret 2017, överhuvudta
get inte nämner ordet försvarsadvokat. I stället behandlar den texten 
bland annat intressekonflikter inom affärsjuridiken, tystnadsplikt i för
hållande till avliden klient samt AI och automatisering av vissa advo
kattjänster. Men alltså inte ett enda ord om försvarsadvokater och inte 
heller ett enda ord om tänkbara hot mot existensen av en fri, självstän
dig och oberoende advokatkår som själv handhar tillsynen över advo
katerna. Sedan har det blivit annorlunda och de efterföljande texterna 
har i varierande grad behandlat olika frågor som har med den verk » 

DISCIPLINNÄMNDEN
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samhet som försvarsadvokater bedriver att göra och inte 
minst medias närmast totala och ensidiga fokus på just 
dessa advokater. Och mina senaste två texter har haft 
rubrikerna ”Försvarsadvokaterna har hamnat i ramplju
set” och ”Försvarsadvokaternas betydelse för synen på 
advokatkåren”. Och då har också föreliggande risker för 
en kanske långtgående statlig kontroll över advokaterna 
och Advokatsamfundet samt inte minst över den disci
plinära verksamheten fått utrymme. 

men finns det verkligen fog för att säga att situa
tionen har förvärrats och finns det rimliga skäl för min 
egen tilltagande oro och pessimism? Dessvärre tyck
et jag det. Kanske inte med säkerhet i den meningen att 
vi har fått allt fler advokater som begår allt fler allvar
liga brott mot vårt regelverk, för antalet anmälningar 
mot advokater sjunker faktiskt trots att samtidigt anta
let advokater ökar. Jag har mycket svårt att tro att den 
utvecklingen beror på en minskad anmälningsbenägen
het. Men situationen har absolut förvärrats på det sättet 
att den bild som förmedlas av advokater och deras verksamhet i olika 
slag av medier blivit smått förödande för ”varumärket” advokat. Jag 
har själv hört advokater säga att de numera i sociala sammanhang inte 
gärna skyltar med att de är advokater och att de i vart fall inte fram
håller detta med något mått av stolthet. Det känns mycket dystert. I en 
tid som även i vårt land och helt klart ännu starkare än för bara några 
år sedan präglas av repression och auktoritära idéer kanske en fri och 
självständig advokatkår inte framstår som något omistligt. Och det 
skulle mycket väl kunna leda till att de förslag om en mycket långtgå

ende statlig kontroll över advokatkåren, som kom till ut
tryck i en motion av fem sverigedemokratiska riksdags
ledamöter så sent som i december 2018, blir verklighet 
(motion 2017/18:877). Då skulle det inte vara svårt att 
hålla sig för skratt.

det går inte att komma ifrån att det är kritiken 
mot och bilden av försvarsadvokaterna som i huvudsak 
styr vilken bild som ges av advokater och som också styr 
risken för införande av en mer eller  mindre långtgående 
statlig kontroll av advokaterna och Advokat samfundet. 
Av det som skrivs i media om advokater kan man lätt få 
uppfattningen att det inte finns advokater som syssel
sätter sig med något annat än att företräda personer som 
är misstänkta för brott och för många i den breda all
mänheten är nog advokat detsamma som försvarsadvo
kat. Jag vill i sammanhanget gärna framhålla att jag kän
ner mycket starkt för den förkrossande majoritet av alla 
försvarsadvokater som till fromma för sina klienter och 
för det goda rättssamhället sköter sina ofta svåra upp

drag utan att de för den skull måste bryta mot regelverket. 

den här texten skriver jag under helgen den 4–5 februari. Den 
30 januari publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Advoka
terna larmar om branschen: Fulspel”. Artikeln uppges bygga på sam
tal med ett tiotal advokater varav några är namngivna. Enligt artikeln 
menar de advokater som tidningen talat med att det, trots att fler ad
vokater uteslutits ur samfundet, kvarstår stora problem i branschen. 
Artikeln innehåller uppgifter om att vissa advokater gör mycket, inte 

» 

”Det går inte att komma ifrån att det är kritiken mot och bilden av försvarsadvokaterna 
som i huvudsak styr vilken bild som ges av advokater och som också styr risken för införande 
av en mer eller mindre långtgående statlig kontroll av advokaterna och Advokatsamfundet.” 

DISCIPLINNÄMNDEN
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bara för att få klienter utan även för att behålla klienter, och de meto
der som då används framstår inte som hedrande. Som exempel finns 
det uppgifter om advokater som mot löften om belöning försöker för
må klienter att värva klienter åt advokaten inne på häkten. Det uppges 
vidare att en åklagare som tidningen talat med har berättat att häkta
de med restriktioner ibland får färdigskrivna blanketter med begäran 
om att byta försvarare skickade till sig med posten i häktet. Artikeln 
går att hitta på Aftonbladets hemsida. Läs den gärna även om det inte 
är någon uppmuntrande läsning. Och man kan fråga sig hur innehållet 
i en sådan artikel landar hos en bred allmänhet som läser den.

vidare fick jag för bara någon vecka sedan i min hand åkla
garen Lisa dos Santos bok ”En rapport från gängvåldets Sverige”. På 
bokomslaget presenteras hon som ”åklagaren som satte sig upp mot 
gängens gangsteradvokater och deras gränsöverskridande metoder” 
och det är inte utan att Lisa dos Santos tämligen frekvent i boken gör 
sitt bästa för att leva upp till den bilden av sig själv. Det är naturligt
vis inte möjligt att här närmare beröra innehållet i boken men några 
nedslag kan vara värda att göra. Jag vill för övrigt gärna rekommendera 
boken för läsning eftersom jag tycker att den allmänt sett är bra. Och 
för en bred allmänhet måste den framstå som en mycket intressant, 
spännande och initierad skildring av arbetet för en åklagare som syss
lar med utredningar och rättegångar avseende mycket allvarlig vålds
brottslighet i gängmiljö. För egen del kan jag inte bli annat än impone
rad av det åklagararbete som dos Santos beskriver i boken. Dessutom 
fick jag genom läsningen lära mig vad ”prime crime” är för något. Att 
vi har ett system där tingsrätten tydligen måste lämna ut ljudfilerna 
– som betraktas som allmän handling – från vittnesförhör som hållits 
under förmiddagen så att vittnen som ska höras under eftermiddagen 
kan ta del av förmiddagens vittnesmål innan de själva ska höras, fram
står ju som rent ”stolligt”. Kanske har jag missuppfattat vad ”prime cri
me” är för något. 

men tyvärr ger dos santos också i boken en i det närmaste 
helt ensidig bild av försvarsadvokater som giriga och skrupelfria och 
hon gör det på ett sätt och i en ton som jag upplever som både onö
dig och sorglig. Dos Santos återkommer på flera ställen i boken till sina 
egna otaliga resor med årskort med pendeltåget till åklagarhuset i Fle
mingsberg och jämför då med de giriga försvarsadvokaternas taxiresor 
för 10 000tals kronor. Och när kollegorna i åklagarhuset funderar över 

» 

”Artikeln går att hitta på Aftonbladets hemsida. Läs den gärna
även om det inte är någon uppmuntrande läsning. Och man kan fråga sig hur

innehållet i en sådan artikel landar hos en bred allmänhet som läser den.” 

DISCIPLINNÄMNDEN

» 
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”skruvad lönekonkurrens i brottmålsbrans
chen” och har flera kreativa förslag leker 
någon med tanken att införa motsvarande 
statliga månadslöner för försvarsadvoka
terna. När jag skriver den här texten är det 
bara några dagar sedan disciplinnämnden 
meddelade ett mycket omfattande beslut 
om uteslutning av en advokat. Det beslu
tet och även flera tidigare uteslutningsbe
slut och beslut om mycket allvarliga andra 
påföljder för försvarsadvokater visar att det 
finns missförhållanden som måste diskute
ras öppet och i allra görligaste mån åtgär
das men det sätt och den ton med vilken 
dos Santos närmar sig problematiken he
drar varken henne själv eller det angelägna 
ämnet. Intrycket blir tyvärr att dos Santos 
verkar ha fastnat i bilden av sig själv som den åklagare som hade modet 
att inleda korståget mot gangsteradvokaterna och deras gränsöverskri
dande metoder och det skymmer enligt min uppfattning på ett olyckligt 
sätt de många förtjänster som hennes bok har. 

dos santos har, närmast följdriktigt, inte mycket gott att säga 
om Advokatsamfundet och som jag uppfattar henne inte heller om 
disciplinnämnden. Hon förmedlar uppfattningen av att Advokatsam
fundet intar en överslätande hållning och attityd och att samfundet 
gör alldeles för lite eller rent av inget alls för att komma till rätta med 
problemen. Till detta känner jag att jag måste lämna några kommen
tarer.

när det först gäller disciplinnämn-
den är det angeläget att framhålla att 
nämndens verksamhet utgör myndighets
utövning och att nämnden är skyldig att 
tillämpa gällande lag och närmast då de 
regler i 8 kap. rättegångsbalken som berör 
nämnden. Och nämnden kan inte och får 
inte pröva andra ärenden än dem som kom
mer på nämndens bord vilket bara kan ske 
på två sätt. Det ena sättet är genom anmä
lan av någon som anses berörd av saken 
(saklegitimerad anmälare). Det kan vara 
en klient eller en åklagare eller en polis el
ler en domare. Det andra sättet är att Ad
vokatsamfundets styrelse beslutar att ett 
disciplinärende ska upptas mot en advo
kat. Nämnden får alltså inte själv ta upp ett 

disciplinärende mot en advokat. Och även om jag kan sägas vara ”part 
i målet” känner jag mig trygg när jag försäkrar att nämndens prövning 
av de ärenden som kommer på nämndens bord är mycket omsorgsfull 
och samvetsgrann. Inte minst gäller detta de ärenden där uteslutning 
kan komma i fråga som påföljd för den berörde advokaten. I sådana fall 
hålls dessutom alltid en särskild muntlig förhandling inför nämnden. 
Det känns viktigt att framhålla att även en advokat i ett disciplinären
de har rätt till en rättssäker behandling. Det är också viktigt att peka 
på att tre av nämndens elva ledamöter är offentliga representanter 
som utses av regeringen. De som utses av regeringen är utan undantag 
mycket kompetenta och erfarna personer. Sedan bör det också näm
nas att Justitiekanslern erhåller samtliga beslut som fattas av disci

» 

”Intrycket blir tyvärr att dos Santos verkar ha fastnat i bilden av sig själv som den åklagare 
som hade modet att inleda korståget mot gangsteradvokaterna och deras gränsöverskridande metoder 

och det skymmer enligt min uppfattning på ett olyckligt sätt de många förtjänster som hennes bok har.”

DISCIPLINNÄMNDEN

» 
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DISCIPLINNÄMNDEN

plinnämnden och har rätt att överklaga samtliga beslut till Högsta 
domstolen, något som sker mycket sällan. Enligt min uppfattning kan 
disciplinnämnden, med nu gällande lagstiftning i ryggen, inte åstad
komma mer än vad som görs för att komma tillrätta med ”gangsterad
vokaterna” eller för den delen med andra advokater som inte förmår 
hållas sig till regelverket. 

men kan då advokatsamfundet, vilket är något annat än disci
plinnämnden, göra mer? Ja, det kan säkert finnas något ytterligare att 
göra, men från min utsiktspunkt kan jag inte se annat än att det gjorts 
åtskilligt och även pågår ett ambitiöst arbete. Samtidigt måste man 
kunna kräva att de, som i likhet med dos Santos hävdar att det görs 
alldeles för lite, pekar på åtgärder som är realistiska och framförallt 
som Advokatsamfundet har möjlighet att vidta. Det har varit smått 
irriterande att höra högt uppsatta politiker kräva att Advokatsamfun
det skyndsamt måste höja straffavgiften väsentligt eller att Advokat
samfundet måste införa möjlighet att tillfälligt stänga av felande ad
vokater i avvaktan på prövning i disciplinnämnden. Inget av detta har 
Advokatsamfundet någon möjlighet att besluta om utan det är åtgär
der som kräver ändring i 8 kap. rättegångsbalken, och det är faktiskt 
lagstiftarens och därmed politikernas eget bord. Men för en bra bit 
över ett år sedan skickade samfundet en väl genomarbetad hemstäl
lan till regeringen om ändrad lagstiftning när det gäller straffavgif
tens storlek (en höjning till maximalt 250 000 kr). Samfundets hem
ställan till regeringen innehöll också en del andra rätt långtgående 
ändringsförslag, bland annat när det gäller möjligheten för advoka
ter att överklaga tilldelad straffavgift. Detta är inte första gången som 
lagstiftnings initiativ på advokatområdet tas av Advokatsamfundet 
självt. Som ytterligare ett exempel kan nämnas den på samfundets ini

tiativ för flera år sedan införda möjligheten att utesluta advokater som 
begått allvarliga brott utan någon som helst koppling till advokatverk
samheten. Det kan också nämnas att en kommitté utsedd av samfun
dets styrelse för närvarande arbetar med en utredning om en utökad 
proaktiv tillsyn av advokaterna. I sammanhanget bör också nämnas 
den mycket omfattande och högkvalitativa utbildningsverksamhet 
som Advokatsamfundet bedriver både inom ramen för de kurser som 
är obligatoriska för den som vill få inträde i Advokatsamfundet och 
inom ramen för den obligatoriska efterutbildningen av dem som redan 
är advokater. Även i övrigt tillhandahåller Advokatsamfundet ett stort 
kursutbud. Som ett exempel kan nämnas den ”skräddarsydda” kursen 
som behandlar uppdraget som försvarsadvokat när klienten är häktad 
med restriktioner. 

så även om jag inser att anklagelsen om naivitet ligger nära till 
hands vill jag påstå att det från Advokatsamfundets sida har vidtagits 
ett stort antal åtgärder och att det hos samfundet ständigt pågår ett 
arbete med att komma till rätta med de problem som finns till fromma 
både för det goda rättssamhället och för våra omkring 6 500 advokater. 
Ytterst är det ren självbevarelsedrift från samfundets sida att detta ar
bete utförs och pågår. 

slutligen i denna dystra betraktelse. Att jag är beredd att be
fara att vi kan gå en rätt mörk tid till mötes, beror nog framförallt på 
att vi, som jag uppfattar situationen, går en rätt mörk tid till mötes i 
samhället i stort och inte minst när det gäller upprätthållandet och 
respekten för de rättsstatliga principerna där ju en fri och självstän
dig advokatkår är en viktig del. Sedan tillkommer ju att världsläget inte 
föranleder några glädjeskutt. ¶

» 

”Det har varit smått irriterande att höra högt uppsatta politiker kräva att Advokatsamfundet 
skyndsamt måste höja straffavgiften väsentligt eller att Advokatsamfundet måste införa 

möjlighet att tillfälligt stänga av felande advokater i avvaktan på prövning i disciplinnämnden.” 
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DISCIPLINVERKSAMHETEN 2022 
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog 
emot 457 anmälningar mot advokater 
under 2022. Det är 4 procent färre an-
mälningar än under 2021. Under samma 
tid ökade antalet advokater med nära  
2,5 procent. Advokatsamfundets styrelse 
tog också upp 47 disciplinärenden på 
initiativ av generalsekreteraren under 
2022, 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 dis-
ciplinnämnden, mot 457 anmälningar un-
der 2022. Det innebär att antalet anmäl-
ningar under den tiden minskade med  

24 procent, trots att advokaterna har bli-
vit 86 procent fler – från 3 535 advokater 
år 2000 till 6 583 advokater år 2022.

Totalt 622 ärenden behandlades inom 
disciplinnämnden under 2022. De flesta 
av ärendena avgjordes av någon av de 
tre prövningsavdelningar som finns inom 
disciplinnämnden. Disciplinnämnden 
i plenum avgjorde totalt 188 ärenden 
under 2022. Av dem ledde 127 ärenden 
till att advokaten fick en påföljd. I 80 fall 
blev påföljden en erinran, och 32 advo-
kater fick varningar. Den näst strängaste 
påföljden, varning med straffavgift, 
 tilldelades advokater i 11 fall. Under 
2022 uteslöts 4 advokater ur Advokat-
samfundet.

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 2022
Börje Samuelsson
Ordförande. Född 1952. Advokat 1985.
Advokaterna Peyron KB, Helsingborg.

Magnus Wallander
Vice ordförande. Född 1952. Advokat 1982. 
Magnus Wallander Advokat AB, Bromma.

Polyana Jensell
Ledamot. Född 1969. Advokat 2011.
Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg.

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

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

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

Sten Bauer
Ledamot. Född 1959. Advokat 1991.
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm.

Lars Kruse
Ledamot. Född 1957. Advokat 1989.
Advokatbyrån Kruse & Co Försvars-
advokater KB, Helsingborg.

Helene Petersson
Offentlig representant.
Född 1956. Ljungby.

Per Westerberg
Offentlig representant.
Född 1951. Nyköping.

Eva Angström
Disciplinnämndens sekreterare.
Född 1983.

Helene Petersson. Per Westerberg. Eva Angström.

Börje Samuelsson. Magnus Wallander. Polyana Jensell. Biörn Riese. Anna Steén. Ulrika Borg.

Sten Bauer. Lars Kruse.

» 

DISCIPLINNÄMNDEN
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A dvokatsamfundet har sedan början av 2016 bedrivit ett syste
matiserat proaktivt tillsynsarbete över advokater och advokat
byråer i syfte att så långt som möjligt säkerställa regelefterlev

nad avseende såväl lag som advokatetiska regler. Detta tillsynsarbete 
har fortsatt även under 2022. 

Tillsynsarbetet har utförts genom att Advokatsamfundet har tillställt 
advokatbyråerna en granskningsrapport för besvarande av ett stort an
tal frågor avseende hur advokatbyråernas organisation förhåller sig till 
gällande rätt och det advokatetiska regelverket (se cirkulär nr 28/2015). 
Frågorna har kategoriserats under följande områden:

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

av terrorism
l  Insiderinformation
l  GDPR
l  Uppgifter om advokattjänster
l  EUadvokater
l  Arbetsmiljö och diskriminering
l  Övrigt
Granskningen har genomförts i olika omgångar där 25 advokatbyrå

er vid varje omgång har ombetts besvara de frågor som ställs i gransk
ningsrapporten. Svaren har därefter sammanställts och analyserats. I 
de fall där det bedömts finnas behov av kompletterande uppgifter 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 störs
ta 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 2022 har totalt 300 av 
landets advokatbyråer underställts denna proaktiva tillsyn. Totalt har 
därmed 5 854 jurister, varav 3 548 advokater och 2 306 biträdande ju
rister, omfattats av Advokatsamfundets proaktiva tillsynsåtgärder.

Arbetet är bland annat en viktig del av Advokatsamfundets tillsyn 
över advokatbyråers efterlevnad av regelverket angående åtgärder för 
att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom ramen 
för tillsynsarbetet har vissa brister avseende de krav som uppställs en
ligt penningtvättslagstiftningen identifierats hos en del av advokatby
råerna, 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 advo
katbyråernas efterlevnad av GDPR. Vidare har frågor avseende arbets
miljö och diskriminering tillförts granskningsrapporten som ett led i 
det arbete som Advokatsamfundet bedriver mot sexuella trakasserier 
och för jämställdhet. Frågorna tar sin utgångspunkt i bestämmelserna 
i diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets för
fattningssamling.

Vissa övriga brister har överlag kunnat konstateras exempelvis i frå
ga om intressekonfliktskontroll, informationssäkerhet och uppgifter 
angående tillhandahållna tjänster. I flera fall har de uppgiftslämnande 
advokatbyråerna genom besvarande av frågorna i granskningsrappor
ten själva identifierat brister och på eget initiativ åtgärdat dessa i sam
band med uppgiftslämningen inom ramen för tillsynen. 

Johan 
Sangborn
Chefsjurist 

och 
ansvarig 
för det 

proaktiva 
tillsyns-
arbetet

PROAKTIV TILLSYN

En effektiv tillsyn över advokater och advokatbyråer år 2022

» 
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Den proaktiva tillskrivningen fyller en betydelsefull funktion för ge
nomgång av advokatverksamhetens organisation och kontroll att ad
vokatbyråernas bolagsstruktur är förenlig med god advokatsed, att 
eventuella samarbeten är korrekt registrerade i Advokatsamfundets 
matrikel samt att identifiera eventuella behov av dispens.

Den dialog som förts mellan advokatbyråerna och Advokatsamfun
dets kansli har gett god effekt och har inneburit att syftet med tillsy
nen har kunnat uppnås, det vill säga att säkerställa regelefterlevnad 
avseende såväl lag som advokatetiska regler. Det har även gett Advo
katsamfundet en bra möjlighet att stödja advokatbyråerna och de en
skilda ledamöterna i deras verksamhet och på så vis bidra till att upp
rätthålla en hög kompetensnivå 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.

detta proaktiva tillsynsarbete kommer att fortsätta även under 
2023. Under detta år har dessutom en särskild arbetsgrupp – tillsyns
kommittén – bestående av advokater med olika verksamhetsområden 
och verksamhetsorter, tillsatts av Advokatsamfundets styrelse i de
cember 2022. Kommittén har fått i uppdrag att göra en genomlysning 
av om och i så fall hur samfundets proaktiva tillsyn bör intensifieras 
och göras än mer effektiv. Tillsynskommittén ska övergripande övervä
ga behovet av och förutsättningarna för en ytterligare förstärkt tillsyn 
över advokater/advokatbyråer och lämna de förslag som bedöms nöd
vändiga för att ytterligare stärka samfundets proaktiva tillsyn, särskilt 
vad gäller vissa identifierade frågeställningar. Direktiv till Advokat
samfundets tillsynskommitté. ¶

”Under detta år har dessutom en särskild 
arbetsgrupp – tillsynskommittén – bestående 
av advokater med olika verksamhetsområden 

och verksamhetsorter, tillsatts av Advokat- 
samfundets styrelse i december 2022.”

PROAKTIV TILLSYN

» 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/direktiv_tillsynskommitten_2022.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/direktiv_tillsynskommitten_2022.pdf
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Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (KTN) har nu lagt det 
sjunde verksamhetsåret bakom sig. Nämndens uppgift är att 
pröva tvister mellan en konsument och en advokat eller advo

katbyrå (fortsättningsvis advokaten) om en tjänst som tillhandahållits 
konsumenten av advokaten. I praktiken rör det sig om att konsu
menten inte vill betala för hela eller delar av en tjänst. Förfarandet 
är skriftligt och konsumenten ska för att få ärendet prövat betala en 
avgift på 100 kr. För att ett ärende ska prövas krävs att konsumenten 
först har vänt sig till advokaten för att försöka nå en samförståndslös
ning. Det finns också beloppsgränser. Ärenden som avser ett tvistigt 
belopp understigande 1 000 kr eller överstigande 200 000 kr prövas 
inte av nämnden. Det finns även en tidsgräns. KTN prövar inte ären
den där konsumenten vänder sig till nämnden senare än ett år efter att 
konsumenten skriftligen framställt klagomål till advokaten. Undantag 
från ettårsregeln kan medges om det finns synnerliga skäl men nämn
den har i inget ärende under nämndens verksamhetstid bedömt att det 
funnits sådana.

ktn schemalägger varje år ett sammanträde per månad. Under år 
2022 har nämnden haft elva sammanträden. Sammanträdet i juli må

nad ställdes in på grund av att det fanns för få ärenden. De beslut som 
nämnden tagit har i samtliga fall varit enhälliga. Ärendena är alltid väl 
förberedda av nämndens kansli som lämnar ett förslag till beslut. Vid 
sammanträdena föredras ärendena av en av kansliets föredragande. 
Varje ärende har en i förväg utsedd referent. Det är antingen den advo
kat som deltar eller den ledamot som företräder konsumentintresset. 
De tidsgränser som finns för nämndens handläggning har hållits. Det 
innebär att avvisning av ärenden skett inom tre veckor från att de togs 
emot och ärenden som ska prövas i sak har avgjorts inom 90 dagar från 
det att de var klara för beslut.

ärendeinflödet är relativt litet och har så varit under alla år. 
Under år 2022 kom det in 73 ärenden till nämnden och det avgjordes 
74. Både antalet inkomna och avgjorda ärenden är något lägre än un
der år 2021 och de närmast föregående åren före det. Av de ärenden 
som avgjordes år 2022 fick konsumenten helt eller delvis bifall till sitt 
yrkande i 8 ärenden, 11 procent. I 38 ärenden, 52 procent, avslog nämn
den konsumentens krav. 22 ärenden, 29 procent, avvisades och 
6 ärenden, 8 procent, avskrevs. Andelen ärenden som helt eller delvis 
bifallits under de sju åren är drygt 20 procent. 

Inger 
Söderholm 
Ordförande 
i Advokat- 

samfundets 
konsument- 
tvistnämnd

Konsumenttvistnämnden håller
tidsgränserna för avgöranden

» 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
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de arvodestvister som prövas av nämnden rör ofta tjänster 
inom det familjerättsliga området. Frågor om arvoden för bodelnings
förrättare och biträde vid vårdnadstvister är vanliga.

en advokats ersättningsyrkande ska vara skäligt, vilket 
framgår av 4.1.1 i Advokatsamfundets vägledande regler om god  
advokatsed. Det är advokaten som ska visa att omständigheterna  
sammantagna är sådana att det begärda arvodet är skäligt. Vid  
prövning inför KTN innebär det att advokaten måste bemöta vad  
konsumenten har anfört om påstådda brister i tjänsten. I ett par  
ärenden som avgjorts under år 2022 har KTN bifallit konsumentens 
yrkande därför att advokaten inte i tillräcklig utsträckning har bemött 
konsumentens klagomål på tjänsten. 

i ett par ärenden har advokatens ersättning satts ned 
därför att nämnden bedömt att den begärda ersättningen varit för hög i 
förhållande till tjänstens art och omfattning. I ett av fallen rörde det sig 
om två domstolsprocesser där omständigheterna var likartade. Nämn
den, som ansåg att advokaten inte visat att ersättningen var skälig, sat
te ned ersättningen för den andra processen med drygt 59 000 kr.

av nämnda regler om god advokatsed framgår i 4.1.4 bland an
nat att en advokat i anslutning till att ett uppdrag antas ska ange prin
ciperna för sin debitering samt upplysa klienten om vilka fakturerings
rutiner som advokaten avser att tillämpa. Vid en eventuell tvist med 

klienten har advokaten bevisbördan för att han eller hon uppfyllt sin 
uppgiftsskyldighet. Nämnden har i ett ärende, rörande uppdrag som 
god man enligt samäganderättslagen, på grund av bristande upplys
ning om arvodesnivån satt ned ett begärt arvode med drygt 100 000 kr. 
Enligt nämndens uppfattning bör en konsument kunna utgå från att 
ett arvode för en sådan tjänst inte avviker mer än obetydligt från tim
taxan för ett rättshjälpsbiträde om inte advokaten informerat konsu
menten om att annan timtaxa eller andra debiteringsprinciper gäller. 
I det aktuella fallet hade advokaten inte ens påstått att upplysningar 
lämnats om arvodesnivån och arvodet bestämdes i enlighet med aktu
ell timtaxa. Avgörandet visar på vikten av att en advokat, även i ären
den där uppdrag har givits genom ett beslut av domstol, upplyser kli
enten om principerna för debitering och fakturering.

som framgår av statistiken anser nämnden i majoriteten av 
de ärenden som prövats i sak att advokaten har visat att det begärda 
arvodet är skäligt. Detta förhållande och den omständigheten att an
talet ärenden fortfarande efter sju år är relativt litet får betraktas som 
ett hälsotecken. Sett till den stora mängd tjänster som lämnas konsu
menter torde man kunna dra slutsatsen att flertalet konsumenter är 
nöjda med såväl den tjänst de fått som den debitering som skett. Det 
kan också antas att en del arvodestvister som skulle ha kunnat ham
na i nämnden löses i samförstånd mellan konsumenten och advokaten 
i det tidigare skede när konsumenten vänder sig direkt till advokaten 
och framför synpunkter på arvodet. ¶

» 

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN

”Som framgår av statistiken anser nämnden i majoriteten av de ärenden som prövats i sak 
att advokaten har visat att det begärda arvodet är skäligt. Detta förhållande och den omständigheten 

att antalet ärenden fortfarande efter sju år är relativt litet får betraktas som ett hälsotecken.” 
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Det internationella arbetet under 2022 har i stora delar präg
lats av den ryska invasionen av Ukraina och dess effekter på 
den ukrainska befolkningen. Advokatsamfundet har i starkast 

möjliga ordalag fördömt den ryska invasionen av Ukraina, innefatt
ande attacken på dess medborgare och landets suveränitet, och har 
under året arbetat på flera olika sätt för att bistå Ukrainas befolkning. 
Advokatsamfundet har under föregående år även fördömt den re
pressiva situationen i Iran, i kölvattnet av det folkliga upproret mot 
regimens moralpolis och de övergrepp som skett och fortfarande sker 
mot mänskliga rättigheter, bland annat innefattande fängslandet av 
iranska advokater som försvarat fredliga demonstranter.  

det internationella arbetet har under lång tid varit högt 
prioriterat 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 advokat
rollen och upprätthålla advokatetiska kärnvärden. Ett långsiktigt och 
initierat internationellt engagemang, liksom goda kontakter och ett 
väl fungerande samarbete med andra länders advokatsamfund och in
ternationella advokatorganisationer, krävs för att effektivt och fram
gångsrikt kunna påverka advokatens vardag på bästa sätt. 

Människor, tjänster och varor rör sig idag mellan länder i en aldrig 
tidigare skådad omfattning. Landsgränser har på många sätt kommit 
att suddas ut. Detta har gett både positiva och negativa effekter. Juri
diken har fått anpassas därefter och har kommit att bli gränsöverskri
dande i allt större utsträckning. I Sverige berörs och styrs vi nume
ra ofta av beslut och lagstiftning som fattas inom Europeiska unionen 

Johan 
Sangborn
Chefsjurist 

och ansvarig 
för det 
inter- 

nationella 
arbetet

INTERNATIONELLT

Det internationella 
arbetet 2022

» 
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och det internationella samfundet. Ett internationellt engagemang 
och ett väl fungerande internationellt samarbete är mot den bakgrun
den 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 repressi
va nationella och europeiska lagstiftningsåtgärder som följd, samman
taget med ett ökat utbyte av juridiska tjänster över landsgränserna och 
en allt öppnare juridisk tjänstemarknad med starkt fokus på konsu
mentintresset, gör det nödvändigt att aktivt delta i det internationel
la samarbetet för att kunna bibehålla våra advokatetiska kärnvärden 
och upprätthålla den unika ställning som advokater har och måste ha i 
den demokratiska rättsstaten. Till detta kommer att det internationel
la arbetet är av avgörande betydelse för att vi i Sverige ska kunna vid
makthålla vårt smått unika oberoende, vår självreglering och tillsyn. 
Att proaktivt agera internationellt har därför blivit allt viktigare för att 
förhindra inskränkningar i våra advokatetiska kärnvärden och försäm
rade 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 advokatorgani
sationerna. 

I övrigt har det internationella arbetet, i likhet med flera tidigare år, i 
stor utsträckning inriktats på rättsstatsfrågor och mänskliga rättighe
ter, men även frågor rörande sanktionslagstiftning, upprätthållandet 
av advokatetiska kärnvärden, socialt ansvarstagande och klimat. Med 
anledning av en allt mer tilltagande gränsöverskridande kriminalitet, 
med efterföljande debatt och lagstiftningsinitiativ om ökad övervak
ning, hemliga straffprocessuella tvångsmedel och en kriminaliserings
iver för att på olika sätt förhindra gränsöverskridande brottslighet och 
terrorism, är det uppenbart att EU:s advokatorganisationer gemen

samt har en viktig roll att fylla till värnande av rättsstatliga princi
per 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, Po
len, Turkiet och Ryssland). I ett samhällsklimat av rädsla, otrygghet 
och polarisering, har det internationella advokatsamarbetet en särskilt 
viktig roll att fylla för att skydda rättsstatliga principer och den enskil
des fri och rättigheter både på det nationella och på det internatio
nella planet. Ett exempel på frukten av ett gemensamt internationellt 
advokatarbete för en oberoende advokatkår och värnandet av advokat
etiska kärnvärden, är också EUdomstolens avgörande den 8 december 
2022 som slog fast att skyldigheten för advokater att underrätta andra 
om skatteplaneringsarrangemang enligt det så kallade DAC6direkti
vet strider mot rätten till skydd för klientsekretessen och är oförenligt 
med artikel 7 i EUstadgan. 

advokatsamfundet bedriver även internationellt arbete på hem
maplan. Mot bakgrund av olika europeiska lagstiftningsförslag un
der året har Advokatsamfundet avgett ett stort antal remissyttranden, 
exempelvis i fråga om rättssäkerhet och enskildas skydd mot statens 
maktutövning. Advokatsamfundet har under året även deltagit med sin 
expertis i ett flertal utredningsuppdrag där lagstiftningsförslag med 
direkt inverkan på advokatverksamhet har övervägts, till exempel på 
skatte, finans och penningtvättsområdet, liksom det straff och straff
processrättsliga området (exempelvis hemliga tvångsmedel) med mera. 

med fortsatt vitt skilda uppfattningar i olika EUländers syn 
på grundläggande rättsstatliga principer samt fortsatta utmaningar i 
frågor rörande rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, klimat och mil
jö, digitalisering etc., kommer med största sannolikhet det internatio
nella arbetet för advokatorganisationer, advokatbyråer och advokater 
såväl i Europa som globalt att innehålla stora utmaningar även under 
2023. Det finns goda förutsättningar för oss att här göra skillnad. » 

» 

”I ett samhällsklimat av rädsla, otrygghet och polarisering, har det internationella advokatsamarbetet 
en särskilt viktig roll att fylla för att skydda rättsstatliga principer och den enskildes fri- och rättigheter.” 
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CCBE SPELAR EN VIKTIG ROLL
Mycket av Advokatsamfundets arbete på det europeiska planet bedrivs 
inom CCBE (Rådet för de europeiska advokatsamfunden, Council of 
Bars and Law Societies of Europe), som är en sammanslutning av hu
vudsakligen EESmedlemsstaternas nationella advokatorganisationer. 
CCBE, som grundades 1960, består idag av 45 nationella medlemsor
ganisationer. Sammantaget företräder CCBE drygt en miljon europeis
ka advokater. Den svenska CCBEdelegationen består av advokaten Jan 
E. Frydman, delegationschef, chefsjuristen Johan Sangborn, informa
tionstjänsteman, samt generalsekreteraren Mia Edwall Insulander som 
ständig delegationsmedlem. 

under 2022 har arbetet inom ccbe särskilt kommit att inriktas 
på bland annat frågor om den ryska invasionen av Ukraina (humani
tärt och rättsligt bistånd med mera), vissa medlemsstaters (till exem
pel Ungerns och Polens) bristande efterlevnad av EUfördraget och 
unionens rättighetsstadga, grundläggande fri och rättigheter samt 
övriga rättssäkerhetsfrågor, hot och våld mot advokater, övervakning 
och tvångsmedel, dataskydd och ITsäkerhet med mera. Några andra 
frågor som har behandlats under året är frågor kring den omfattan
de och ständigt föränderliga penningtvättsregleringen samt annan 
lagstiftning som inom olika rättsområden ålägger advokater informa
tionsskyldighet i strid med advokatetiska kärnvärden (till exempel på 
skatteområdet), förbättrade processuella rättigheter för misstänkta, 
rättshjälp, migration etc. CCBE har under året även intervenerat i prin
cipiellt viktiga processer i olika EUländers nationella domstolar. Vi
dare har materiell europeisk lagstiftning analyserats och diskuterats 
utifrån det faktum att CCBE är en av de viktigaste europeiska remiss
instanserna i fråga om EUkommissionens lagförslag. Dessutom har 
olika framtids och organisatoriska frågor tagit upp en ansenlig del av 
arbetet. För mer ingående information om CCBE och det arbete som 
bedrivs hänvisas till www.ccbe.eu, liksom den information om CCBE:s 
aktuella arbete (CCBEInfo) som publiceras varje månad i Advokat
samfundets nyhetsbrev.

IBA ARBETAR GLOBALT
IBA (International Bar Association) bildades 1947 och är den störs
ta globala sammanslutningen av advokatorganisationer och enskilda 
advokater. Drygt 80 000 individuella advokater och cirka 190 advo
katorganisationer i mer än 160 länder är medlemmar i organisationen. 
IBA består av kommittéer och arbetsgrupper som täcker alla rättsliga 
områden, advokatetiska frågor och yrkesintressefrågor. Organisatio
nen styrs av ett särskilt råd med representanter från samtliga med
lemsorganisationer (IBA Council). IBA har även ett särskilt institut för 
rättssäkerhet och mänskliga rättigheter (IBA Human Rights Institute). 
IBA:s huvudsakliga målsättning är att utgöra ett forum för informa
tionsutbyte mellan advokatsammanslutningar världen över, att globalt 
stödja advokaters oberoende och övriga kärnvärden samt att stå upp 
för grundläggande fri och rättigheter. Mänskliga rättigheter, rätts
säkerhet (rule of law), advokaters oberoende och andra kärnvärden 
samt yrkesintressefrågor av olika slag är några av de frågor som varit 
särskilt viktiga under 2021. Sveriges advokatsamfund representeras i 
IBA av styrelsens ordförande EvaMaj Mühlenbock och generalsekre
teraren Mia Edwall Insulander. Generalsekreteraren och chefsjuristen 
Johan Sangborn ingår i IBA:s Bar Issues Commission och den senare är 
även ledamot av IBA:s Bar Executive Committee. För ytterligare infor
mation om organisationen IBA och dess verksamhet, se www.ibanet.
org.

sveriges advokatsamfund samarbetar även med andra advo
katsamfund inom ramen för CEEBA (Chief Executives of European Bar 
Associations) och IILACE (International Institute of Law Association 
Chief Executives). Det nordiskbaltiska samarbetet är också omfattan
de och ett mer integrerat nordiskt samarbete på det europeiska planet 
har införts. Samarbete sker även med ILAC (International Legal Assis
tance Consortium), ECBA (European Criminal Bar Association), ABA 
(American Bar Association), AIJA (Association Internationale des Jeu
nes Avocats), CEELI (Central European and Eurasian Law Initiative In
stitute), ELI (European Law Institute) samt ICJ (International Commis
sion of Jurists), för att nämna några. ¶

» 
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När pandemirestriktionerna gradvis upphörde under våren 2022 
ställde Advokatakademien om från en lång period av digitala, 
direktsända kurser till i huvudsak fysiska möten. Det var efter

längtat av många, både deltagare och kursledare, som hade saknat dis
kussionerna och energin i kurslokalen. Många kände en digital trötthet 
efter tre års pandemi. Samtidigt vet vi att andra i advokatkåren har lärt 
sig uppskatta möjligheten att utbilda sig via länk av främst praktiska 
skäl, inte minst för att slippa långa resor. Därför har Advokatakade
mien i sitt kursprogram fortsatt att komplettera fysisk utbildning med 
direktsända kurstillfällen eller hybridkurser, om än i mindre omfattning 
än under pandemin. Det gäller såväl det kommersiella kursutbudet som 
samfundets subventionerade kurser. 

rysslands invasionskrig i ukraina, som inleddes den 24 febru
ari, var starten på ett år av stort mänskligt lidande, flyktingströmmar i 
en omfattning som inte setts sedan andra världskriget, energikris och 
rekordinflation. Advokatsamfundets troligen viktigaste utbildningsak
tivitet under året ägde rum den 31 mars, då ett direktsänt seminarium 
arrangerades om invasionen med bland annat den ukrainske advoka
ten Timur Bondarjev på länk från Ukraina och flera svenska experter. 

Även på advokatdagarna, tillbaka på Grand Hôtel i fysisk form 
för första gången sedan 2019, uppmärksammades Rysslands invasion 
på flera sätt i programmet. De båda huvudtalarna – före detta utrikes
minister Jan Eliasson och Finlands före detta statsminister tillika före 
detta utrikesminister Alexander Stubb – berörde vid två mycket upp
skattade framträdanden världsläget efter invasionen. Under ett semi
narium med professor Pål Wrange och advokat Fredrik Svensson dis

Utbildningsåret 
i sammanfattning

UTBILDNING 

» 
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kuterades de folkrättsliga och ekonomiska konsekvenserna av kriget. 
Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 
tilldelades advokat Leif Ljungholm.

det totala antalet deltagare inom Advokatakademiens utbild
ningsverksamhet 2022 sjönk till 4 608 deltagare från 5 528 året dess
förinnan (som var en rekordsiffra). Deltagarna fördelades på totalt 189 
(212) utbildningstillfällen. Minskningen berodde till största delen på 
färre anmälningar till delkurser och examinationer, sannolikt kopplat 
till det försämrade ekonomiska läget och en större osäkerhet.

ADVOKATKURSER OCH EXAMEN 
Antalet deltagare på advokatkurserna (delkurs 1–3) sjönk till 1 527 från 
1 856 föregående år, fördelade på 56 kurstillfällen, jämfört med 68 året 
innan. 

Även antalet examinander på den muntliga examen i advokatetik 
minskade markant till 388 från 602 året innan, fördelade på 8 fysiska 
examenstillfällen. Av dessa var 216 kvinnor och 172 män, jämfört med 
324 kvinnor och 277 män året innan. Av årets 388 examinander under
kändes 42 personer, 19 kvinnor och 23 män. Motsvarande siffror 2021 
var 68 underkända, 34 kvinnor och 34 män. Två underkända examinan
der överklagade beslutet men utbildningsnämnden biföll inte något av 
dessa överklaganden. Under året skrev 408 personer examen i konstitu
tionell rätt (som är en del av delkurs 3), en minskning från 640 perso
ner året innan. 

FORTBILDNING
Advokatakademien genomförde sammanlagt 111 fortbildningskurser 
och konferenser inom en rad olika områden, varav 40 kostnadsfria, 
med sammanlagt 2 278 deltagare. Motsvarande siffror föregående år 
var 105 kurstillfällen och 2 413 deltagare. 

Nya kurser under året var bland annat: Dödsrättshandlingar – tes
tamente och förmånstagarförordning, Forensisk bevisning i brottmål, 

Kickstarta advokatbyråns försäljning, Kommersiella fastighetstransak
tioner, Makars och sambors avtalsfrihet, Nya förenklade regler i upp
handlingslagarna, Ny lagstiftning om barnfridsbrott, Ny lagstiftning 
om företagsrekonstruktion, Praktisk personskaderätt, Sexualbrott.

SUBVENTIONERADE KURSER 
OCH SAMFUNDETS SATSNING PÅ ADVOKATETIK
Advokatsamfundet och Advokatakademien fortsatte den långsiktiga ut
bildningssatsningen för att stärka kunskapen och medvetenheten om 
advokatetik i kåren. Här ingår de subventionerade kurserna Advokatetik 
och god advokatsed, Principalansvaret i advokatverksamhet, Försvara
ren, restriktioner och advokatetiken samt Sociala medier i advokatverk
samheten. Dessa kurser är mycket uppskattade av ledamöterna.

Sammanlagt genomfördes under året 40 subventionerade kurser med 
756 deltagare, både fysiska och direktsända kurstillfällen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Advokatsamfundet har sedan 2008 arrangerat 
480 kostnadsfria och subventionerade kurser med sammanlagt närmare 
11 000 deltagare. ¶

UTBILDNING 

”Advokatsamfundet och Advokatakademien fortsatte den långsiktiga utbildningssatsningen 
för att stärka kunskapen och medvetenheten om advokatetik i kåren.”

» 

Diagram: Advokatsamfundets/Advokatakademiens antal deltagare på alla utbildningar 2018–2022.
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Efter ett år med inställda Advokatdagar och 
ett år med en digital konferens invigdes 
Advokatdagarna den 27 oktober åter som 

en fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. 
Närmare 700 deltagare samlades i Stockholm 
för att i två dagar fortbilda sig, diskutera och 
knyta kontakter.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander inledde och hälsade välkom
men. Hon konstaterade att vi lever i oroliga ti
der, och att advokaternas arbete nog aldrig varit 
så angeläget som idag. Advokater kan nämligen 
förena två perspektiv, konstaterade Mia Edwall 
Insulander: det nära perspektivet i mötet med 
klienten och det övergripande och långsiktiga 
perspektivet. Advokater har därmed goda förut
sättningar att tydligare än de flesta se vad som 
behöver göras i samhället.

efter välkomstorden delade Mia Edwall 
Insulander ut Advokatsamfundets pris för fram
stående insatser inom advokatyrket till advo
kat Leif Ljungholm, som i många år förenat sin 
verksamhet som skicklig advokat med ett stort 
engagemang för Advokatsamfundet. 

Efter prisutdelningen gick ordet till Advokat
samfundets ordförande EvaMaj Mühlenbock, 
som var glad att se alla advokater samlade igen 
efter pandemin. Samtidigt, konstaterade hon, grumlas glädjen av oro 
för händelserna i vår omvärld och även i vårt eget land. EvaMaj Müh
lenbock tog upp Rysslands olagliga invasion av Ukraina, och framhöll 
att vi aldrig får vänja oss vid det mänskliga lidande som vi idag ser i vår 
närhet. Hon tackade advokaterna för alla de insatser som de har gjort 
och gör, ekonomiskt och i andra former, för att stödja det ukrainska fol
ket.

Situationen i Iran inger också den oro, sa EvaMaj Mühlenbock, som 
pekade på att iranska advokater drabbats hårt, bara för att de gör sitt 

arbete och bistår sina klienter. Även den poli
tiska verkligheten i vårt eget land är viktig att 
bevaka framöver, inte minst vad gäller advokat
kårens oberoende, konstaterade EvaMaj Müh
lenbock. Nationellt kan alla advokater söka stöd 
i samfundets rättsstatliga program, som nyligen 
uppdaterats och fått ny grafisk form.

huvudtalare på inledningsdagen var före 
detta utrikesministern och vice generalsekrete
raren i FN, Jan Eliasson, som gav en omvärlds
betraktelse i en orolig tid. Eliasson pekade på 
de tre stora kriser som mänskligheten nu står 
inför: kriget i Ukraina, krisen för klimatet och 
den biologiska mångfalden samt demokratins 
kris. Sammantaget är det en mycket svår situ
ation vi står inför, konstaterade Jan Eliasson, 
som sa sig ha förvandlats från urbota optimist 
till bekymrad optimist, eller i mörka stunder till 
och med en pessimist som ännu inte gett upp 
hoppet. Jan Eliasson avslutade med några tips 
från sitt liv som förhandlare, samt ett par berät
telser från verkligheten som diplomat och med
lare i internationella konflikter.

efter tre seminariepass avslutades kon
ferensdagen av psykologen, radiospanaren och 
föreläsaren Per Naroskin, som roligt och samti

digt djupt allvarligt talade om det roliga i en orolig tid.
Advokatdagarnas första dag avslutades med bankett, med uppträdan

de av trion Glenmark, Eriksson och Strömstedt, GES.

fredagen inleddes av finlands före detta statsminister Alexan
der Stubb, som samtalade med Willy Silberstein om Rysslands anfall på 
Ukraina och hur världen kan komma att se ut efter kriget. Stubb var op
timistisk och såg för sig att världen kommer att kunna reda ut dagens 
kriser. ¶

ADVOKATDAGARNA

Generalsekreterare 
Mia Edwall 
Insulander 

välkomnade alla 
deltagarna i 

Advokatdagarna 
vid de inledande 

sessionerna i 
Vinterträdgården 
på Grand Hôtel 

i Stockholm.
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Lundaadvokaten Leif Ljungholm var stolt och glad när han fick 
ta emot priset för framstående insatser inom advokatyrket, eller 
Årets advokat som det ofta kallas på Advokatdagarna. Priset fick 

han för att han i många år kombinerat advokatverksamheten med 
ett omfattande engagemang i Advokatsamfundet och för mänskliga 
rättigheter.

–Det är imponerande med advokater som lyckas kombinera yrkes
verksamheten och alla klientuppdrag med att bidra så mycket både till 
Advokatsamfundets arbete och till arbetet för mänskliga rättigheter, 
sa Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som 
delade ut priset under inledningen av Advokatdagarna.

Sedan årsskiftet 2021/2022 är Leif Ljungholm styrelseledamot i den 
nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter. Vid prisutdel
ningen talade han också om vikten av att slå vakt om de mänskliga rät
tigheterna, och att advokater har en särskild roll för att skydda fri och 
rättigheter.

–Jag har alltid varit engagerad i frågor om allas lika värde och våra 
grundläggande rättigheter. Det är troligen något jag fått med mig från 
min familj, förklarade Leif Ljungholm, som sa sig hoppas att institutet 
ska kunna spela en viktig roll i samhället.

–Jag tror att institutets arbete på sikt kommer att innebära att myn
digheter, kommuner, regioner med flera blir mer observanta på vilka 
skyldigheter de har enligt de MRregler som vi är skyldiga att följa. Jag 
tror även att institutets remissyttranden kommer att väga tungt när de 
berör MRfrågor, sa han.

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 
består av ett diplom samt 100 000 kronor som pristagaren får skän
ka till en valfri organisation. Leif Ljungholm valde att skänka sin pris
summa till Centrum för rättvisa. ¶

Leif Ljungholm prisades 
för framstående insatser 
inom advokatyrket

ADVOKATSAMFUNDETS PRIS
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SKRIFT OM DEN SVENSKA RÄTTSSTATEN LANSERADES
För att öka kunskapen, förståelsen och 
engagemanget för den svenska rättssta-
ten tog Mia Edwall Insulander initiativ till 
en rättsstatsskrift med namnet/rubriken 
Slå vakt om rättsstaten som 
medföljde tidskriften Advoka-
ten nr 6. 

Skriften framställdes ge-
mensamt med företrädare för 
domstolar och åklagarväsen-
det. I Advokaten nr 6 skrev Mia 
Edwall Insulander om rätts-
statsskriften: ”Vi har olika er-
farenheter och perspektiv, men 
har alla ett ansvar för att värna 
och ’verkställa’ rättsstaten och dess prin-
ciper i vårt dagliga arbete. För en rätts-
stat kan inte upprätthållas utan de som 
arbetar inom rättssamhället. Beslut fattas 
på skilda platser och på olika nivåer, men 
kräver utövare som har respekt för rätts-
statens principer: legalitet, förutsebarhet, 
saklighet opartiskhet och förbud mot 
diskriminering, bland annat. Rättsstaten 
innefattar de medborgare som vill få sina 
rättigheter tillgodosedda, men också de 
företrädare för rättssamhället som ska 
tillämpa vår lagstiftning.”

Under hösten, den 28 november, ar-
rangerade Sveriges advokatsamfund 
ett kunskapsseminarium på samfundets 
kansli med rubriken ”Hur värnar vi 
rättsstaten i vardagen?”. Vid seminariet 

diskuterade företrädare för rättsväsen-
dets aktörer i Sverige hur rättsstaten kan 
upprätthållas i det dagliga arbetet inom 
de rättsliga institutionerna.

En utgångspunkt för semi-
nariet var skriften Slå vakt om 
rättsstaten.

Svea hovrätts president An-
ders Perklev var moderator för 
samtalet, där de övriga delta-
garna var Sveriges advokat-
samfunds generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander, Högsta 
förvaltningsdomstolens ordfö-
rande Helena Jäderblom och 

riksåklagare Petra Lundh.
Panelen diskuterade frågor som mot-

stående intressen, vilka aspekter på rätts-
staten som har särskild betydelse inom 
de respektive rättsliga institutionerna, 
och vad som är avgörande för att Sverige 
ska vara en väl fungerade demokratisk 
rättsstat.

ÅRET SOM GÅTT
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SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

s

Slå vakt om
 rättsstaten

EN SKRIFT OM DEN SVENSKA RÄTTSSTATEN OCH DESS BETYDELSE

STYRELSEVAL OCH STADGEÄNDRING PÅ STOCKHOLMSMÖTE
För första gången sedan 2019 kunde 
Advokatsamfundets fullmäktigemöte i 
år hållas med alla ledamöter på plats i 
Stockholm. Fullmäktigemötet hölls den 
2 juni i Centralposthuset i Stockholm 
och inleddes med utdelning av Advokat-
samfundets journalistpris till Jens Litto-
rin. Efter prisutdelningen presenterade 
Advokatsamfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander och ordförande 
Eva-Maj Mühlenbock gemensamt verk-
samheten under föregående år. Mia 
Edwall Insulander inledde dock med att 
berätta om Advokatsamfundets initiativ 
med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina.

– Jag är stolt över hur advokater har 
hjälpt till och använt sin kunskap i dessa 
mörka tider, sa hon.

Mia Edwall Insulander uppehöll sig där-
efter vid de advokatetiska frågorna och 
samfundets särskilda satsning på dessa. 
Hon berättade också om arbetet för att nå 

ut i samhällsdebatten, där den nya Advo-
katsamfundspodden är ett viktigt inslag.

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock tog 
upp en del av de utmaningar som advo-
katkåren står inför, och då särskilt frågan 
om förtroendet för advokatkåren. Eva-Maj 
Mühlenbock uppmanade advokaterna att 
nu se framåt och att ta ansvar för att upp-
rätthålla kårens förtroende.

– Varje dag i varje ärende är vi alla 
representanter för advokatkåren. Det är 
där vi bygger förtroendet, sa hon, och 
konstaterade att förtroendet bygger på 
advokatetiken.

Som en sista punkt på dagordningen 
beslutade fullmäktige om stadgeändring-
ar, i form av inrättande av en straffav-
giftsnämnd som ska pröva överklaganden 
av beslut om straffavgift. Nämnden ingår 
i det arbetsgruppsförslag om en höjning 
av den högsta straffavgiften till 250 000 
kronor som diskuterats vid samtliga av-
delningars årsmöten. 

ADVOKATSAMFUNDET 
I PRIDEPARADEN
Under mottot ”Advokater för mänskliga rättigheter” 
deltog Advokatsamfundet i årets Prideparad i 
Stockholm den 6 augusti. Deltagarna i advokat-
sektionen i paraden bar flaggor och T-shirts med 
den nämnda parollen. Det var första gången som 
Advokatsamfundet deltog i paraden.

Seminariet filmades och kan ses på Youtube.

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/rattsstaten_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QZwo4T8lPzg
https://www.youtube.com/watch?v=QZwo4T8lPzg
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» JENS LITTORIN FICK 
ADVOKATSAMFUNDETS 
JOURNALISTPRIS
2022 gick Advokatsamfundets journa-
listpris till DN-journalisten Jens Littorin, 
som i både artiklar och böcker skildrat 
och avslöjat matchfixning inom idrotten, 
och hur fusket är kopplat till annan grov 
brottslighet.

– I dag förnekar ingen att det finns 
matchfixning i Sverige, och jag hoppas att 
jag har bidragit till det, sa Jens Littorin 
vid Advokatsamfundets fullmäktige. Han 
pekade också på att det straffrättsliga 
systemet börjat få redskap för att hantera 
matchfixning.

– Ur ett idrottsligt perspektiv är det vik-
tigt att stoppa matchfixningen. Vi åskåda-
re måste kunna tro på det vi ser, sa Jens 
Littorin.

Om att tilldelas Advokatsamfundets 
journalistpris sa Jens Littorin:

– Jag är väldigt glad och stolt över detta 
pris. Jag är särskilt glad för att Advokat-
samfundet prisar journalistik på sportsi-
dan, för mig veterligen är det första gång-
en som det sker.

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. I Advokatsamfundets jour-
nalistpriskommitté ingår justitiekansler 
Mari Heidenborg, advokat Viktor Banke 
och journalisten Niklas Orrenius.

STORT STÖD FÖR UKRAINAS 
KAMP MOT RYSSLAND
Under året tog Advokatsamfundet flera 
initiativ för att stödja Ukraina på olika sätt 
i landets kamp mot Ryssland. Den 4 mars 
fördömde Advokatsamfundet i starkast 
möjliga ordalag den ryska invasionen av 
Ukraina, innefattande attacken på dess 
medborgare och landets suveränitet. 
Samfundet anslöt sig till de europeiska 
och internationella advokatorganisation-
ernas (CCBE, IBA m.fl.), EU-institutioner-
nas och det internationella samfundets 
krav på att Ryssland omedelbart ska upp-
höra med sin illegala invasion av Ukraina.

Kort efter att Ryssland inledde invasion-
en av Ukraina lanserades en ny webb-
plats på samfundets webb med samlad 
information om situationen i Ukraina, hur 
samfundet arbetar med att stödja Ukrai-
na, vad man som enskild advokat kan 
bidra med och vad advokaterna bör tänka 
på med anledning av situationen.

Advokatsamfundet och advokatbyråer 
bidrog såväl med finansiellt stöd för den 
humanitära situationen i Ukraina som 
med rättslig rådgivning och annan hjälp 
för flyktingar från Ukraina på flera platser 
i Sverige, ett arbete som fick namnet Ad-
vokathjälpen Ukraina. 

Under året arrangerades även semina-
rier, och samfundets företrädare uttalade 
på olika sätt sitt stöd för Ukraina. Till 
exempel talade Advokatsamfundets sty-
relseordförande Eva-Maj Mühlenbock ut-
anför den ryska ambassaden i Stockholm 
den 14 september. Budskapet var ”Stoppa 
Putins krig mot Ukraina”.

IRANS AGERANDE 
KRITISERADES HÅRT
Den iranska regimens sätt att slå ner de 
folkliga protesterna som bröt ut efter 
22-åriga Mahsa (Jina) Aminis död i sep-
tember 2022 väckte starka reaktioner i 
omvärlden. Brotten mot mänskliga rättig-
heter och de grova övertrampen mot ad-
vokater i Iran fick världens advokater att 
protestera mot den iranska regimen. Även 
Sveriges advokatsamfund reagerade.

Rådet för de europeiska advokatsam-
funden, CCBE, uppmanade den 4 oktober 
den iranska presidenten att göra allt i sin 
makt för att de fängslade advokaterna ska 
släppas fria. CCBE påminde också om att 
advokater måste få möjlighet att utföra 
sina yrkesplikter utan oro för repressalier 
eller trakasserier, och att advokatkårens 
oberoende är centralt för rättsstaten. 

Den 5 oktober fördömde Sveriges ad-
vokatsamfund gripandet av iranska advo-
kater och regimens brott mot mänskliga 
rättigheter. 

Också den internationella advokator-
ganisationen IBA:s människorättsinstitut 
IBAHRI fördömde den 13 oktober utom-
rättsligt dödande, påtvingade försvinnan-
den och godtyckliga frihetsberövanden 
som Irans säkerhetsstyrkor rapporteras 
ha utsatt demonstranter för.

SOMMARNOTARIER FICK 
RÅD: ”HA SÅ ROLIGT 
SOM MÖJLIGT”
Över 200 sommarnotarier fick i juni möj-
lighet att bekanta sig med advokatyrket 
och Advokatsamfundet när samfundet 
bjöd in till digitala föreläsningar om 
advokatrollen. Den 20–21 juni bjöd Ad-
vokatsamfundet för tredje året i rad in 
sommarnotarier vid advokatbyråer i hela 
landet till föreläsningar om advokatrollen. 
Deltagarna fick inledningsvis lyssna på 
Advokatsamfundets chefsjurist Johan 
Sangborn och Sofia Rahm, senior jurist på 
Advokatsamfundet, som föreläste om ad-
vokatrollen och Advokatsamfundet.

Sedan följde ett samtal om advokatyr-
ket som framtidsjobb mellan Advokatsam-
fundets generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander och advokaterna Per Magnus-
son, Madeleine Varnäs och Marcus Seger. 
De fyra diskuterade bland annat vad som 
är det bästa med att vara advokat. Per 
Magnusson tryckte på friheten i yrket. 
Advokaterna bjöd också på goda råd till 
sommarnotarierna.

– Sträck på er och var stolta, se det som 
en möjlighet att ha så roligt som möjligt, gör 
ert bästa och fundera på vad som kan göra 
dig till en fullfjädrad advokat. Det är också 
nyttigt att se till att vara delaktig i ärenden 
från början så att man, även när man har 
en junior roll, får inflytande och insyn – det 
förstår kloka och vettiga chefer, så se till 
att skaffa sådana, sa Marcus Seger.

Avslutningsvis samtalade Jeremy Phil-
lips, advokat och delägare i CMS Law, 
med Per Magnusson och Mia Edwall Insu-
lander om hur man blir advokat i Storbri-
tannien och hur det är att arbeta där.

ÅRET SOM GÅTT
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POLITIKER FICK 
DÖMA I ALMEDALEN
Inför valet 2022 var straffrätten en stor 
fråga. Advokatsamfundet deltog i Al-
medalsveckan i Visby för första gången 
och hade bjudit in företrädare för riks-
dagspartierna till ett rättegångsspel för 
att agera domare i målet. Upptakten i 
spelet var en skarpladdad pistol som hit-
tas gömd i en golvbrunn i badrummet hos 
ett företagarpar i samband med en hus-
rannsakan om misstänkta ekobrott.

”Almedalens domstol” höll sin huvud-
förhandling i Bildstenshallen i Gotlands 
fornsal, Gotlands museum, den 4 juli. Poli-
tiker och åhörare fick ta del av en sorglig 

historia med ekonomiska problem under 
coronapandemin, ett lån från fel person 
och hot riktade mot barnen, som slutade 
med åtal för vapenbrott. Politikerna fick, 
tillsammans med en domare, bedöma om 
Sten och Eva Andersson skulle dömas för 
vapenbrott, och i så fall vilken grad av 
vapenbrott.

”Rättegången” leddes av rådmannen 
Mikael Swahn. Åklagaren Helene Gestrin 
spelade rollen som just åklagare, medan 
advokaterna Johan Eriksson och Ulrika 
Borg agerade försvarare. Även de tillta-
lades roller spelades av advokater, med 
Klas Bjuremark som Sten och Lotta Wirén 
som Eva Andersson. För manus till rätte-
gångsspelet stod advokat Johan Eriksson.

Efter spelet hölls en rättspolitisk debatt 
ledd av journalisten Inger Arenander.

Det var första gången som Advokatsam-
fundet medverkade i Almedalsveckan.

Den 6 juli sände SVT rättegångsspelet 
med den efterföljande debatten med 
riksdagspartiernas rättspolitiska tales-
personer. 

KRITISERAT 
KRONVITTNESFÖRSLAG 
GODKÄNDES AV RIKSDAGEN
Den 7 juni röstade riksdagen ja till 
regeringens förslag om möjlighet till 
strafflindring för den som medverkar i 
utredningen av någon annans brott, så 

kallade kronvittnen. Advokatsamfundet 
hade ända sedan förslaget presenterades 
i en utredning varit kritiskt till ett kron-
vittnessystem. 

I Ekot i Sveriges radio, den 8 juni, kom-
menterade Mia Edwall Insulander riks-
dagsbeslutet. Edwall Insulander varnade 
för att de nya reglerna bland annat kan 
leda till angiveri och falska uppgifter. Hon 
trodde inte heller att de skulle bidra till 
att bryta den så kallade tystnadskulturen 
kring gängbrottsligheten.

Även Lagrådet avrådde från införan-
det av ett system med kronvittnen, och 
konstaterade att förslaget ”väcker flera 
frågor från såväl rättssäkerhets- som 
rättstillämpningssynpunkt”.

Händelser i urval – rättspolitik
ÅRET SOM GÅTT

Läs mer om rättegångsspelet i Advokaten nr 6/2022.

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

NUMMER 6 2022 ÅRGÅNG 88

”Det juridiska systemet är helt enkelt inte riggat för en digitaliserad offentlig 
sektor.” 

 charlotta kronblad, forskare, om algoritmisk orättvisa

Brott och straff 
i topp inför valet

FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2022

Advokatsamfundet hemställer om höjda straffavgifter
Bilaga till rätts-
statens försvar 

Gästkrönikör: Jens Littorin,årets journalistpristagare

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-6-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-6-2022-argang-88/
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NEJ TILL SLOPAD
PRESKRIPTIONSTID
Advokatsamfundet avstyrkte i mitten av 
mars utredningsförslaget om att samtliga 
brott med livstids fängelse i straffskalan 
ska undantas från preskription, och att 
preskriptionstidens längd enbart ska av-
göras av straffmaximum för brottet.

Advokatsamfundet yttrade sig över 
betänkandet En översyn av den straff-
rättsliga regleringen om preskription 
(SOU 2021:90). Utredaren, justitiekansler 
Mari Heidenborg, föreslog där bland 
annat att brott som kan straffas med 
livstids fängelse inte ska preskriberas, 
att preskriptionstiden för allvarliga brott 
såsom våldtäkt, rån, grov misshandel och 
grov utpressning ska förlängas samt att 
utdömda fängelsestraff aldrig ska pre-
skriberas. 

Advokatsamfundet ansåg att förslagen 
i vissa delar är oproportionerliga. I re-
missvaret pekas på att det bland de brott 
som har livstids fängelse i straffskalan 
finns brott med ett relativt lågt straffmini-
mum, till exempel människorov. Advokat-
samfundet pekade också på svårigheten 
att rättssäkert pröva ett brott som inträf-
fat långt tillbaka i tiden, samt avstyrkte 
förslaget om att förlänga preskriptionsti-
den för grova förmögenhetsbrott.

TVÅ MINISTRAR MED 
ADVOKATBAKGRUND 
I DEN NYA BORGERLIGA 
REGERINGEN
I statsministern Ulf Kristerssons nya re-
gering, som tillträdde under hösten, ingick 
två ministrar med advokatbakgrund. Jes-

sika Roswall, som utsågs till ny EU-minis-
ter, var advokat 2008–2022 och har drivit 
egen advokatbyrå i Enköping. Hon har 
varit riksdagsledamot för Moderaterna 
sedan 2010. Jessika Roswall intervjuades 
som månadens advokat i tidskriften Advo-
katen 2010 och 2020.

Gunnar Strömmer, som utsågs till jus-
titieminister, var advokat på Gernandt 
& Danielsson Advokatbyrå i Stockholm 
2013–2017. Han blev partisekreterare för 
Moderaterna 2017. Gunnar Strömmer 
intervjuades som månadens advokat i tid-
skriften Advokaten 2014. 

FÖRSLAG OM PREVENTIVA 
TVÅNGSMEDEL SÅGADES
Utredningen om preventiva tvångsmedel 
(Ju 2021:15) överlämnade den 24 oktober 
ett delbetänkande. Utredaren, tidigare 
lagmannen Inger Söderholm, föreslog 
där bland annat att tillämpningsområdet 
för den så kallade preventivlagen utökas. 
Resultatet blir att hemliga tvångsmedel, 
bland annat hemlig avlyssning och hemlig 
dataavläsning, ska kunna användas utan-
för en brottsutredning i syfte att förhindra 
allvarliga brott inom kriminella nätverk.

Advokatsamfundets expert i utredning-
en, advokaten Sargon De Basso, ifrågasat-
te dock förslagen i ett särskilt yttrande. 
De Basso var bland annat tveksam till be-
hovet av den föreslagna utökningen. Han 
pekade också på att en rad andra åtgärder 
mot den grova brottsligheten redan ge-
nomförts, men ännu inte utvärderats.

Vidare skrev Sargon De Basso att effek-
ten av preventiva tvångsmedel är osäker 
och att de föreslagna insatserna riskerar 
att missbrukas, samt att ”övervakning av 

personer som inte är misstänkta för brott 
utgör ett mycket ingripande integritetsin-
trång”.

PENNINGTVÄTTFÖRSLAG 
KRITISERADES FÖR BRISTER 
I RÄTTSSÄKERHET
Advokatsamfundet riktade i november i 
ett remissyttrande skarp kritik mot för-
slagen i promemorian Förstärkt reglering 
av valutaväxlare och andra finansiella in-
stitut, som anses brista i rättssäkerhet.

I promemorian från Finansdeparte-
mentet föreslogs en rad åtgärder för att 
motverka penningtvätt inom finansiella 
institut som valutaväxlare. Några av för-
slagen är:

l att den som bedriver valutaväxling 
och annan finansiell verksamhet ska re-
gistrera sig även om verksamheten inte 
bedrivs i väsentlig omfattning eller är den 
huvudsakliga,

l att det ska införas ett allmänt lämplig-
hetskrav för den som bedriver verksam-
het i eller äger eller ingår i ledningen för 
ett finansiellt institut, samt

l att Finansinspektionen ska få beslu-
ta om sanktionsavgift för den som inte 
lämnar begärda upplysningar till inspek-
tionen, bedriver registreringspliktig verk-
samhet utan att ansöka om registrering 
eller inte uppfyller de krav som ställs på 
verksamheten.

Advokatsamfundet avstyrkte förslagen, 
med motiveringen att de inte tillförsäkrar 
enskilda en tillräcklig grad av rättssä-
kerhet. Förslagen har enligt samfundet 
stora brister i tydlighet och förutsebarhet. 
I vissa delar är de dessutom sannolikt 
oförenliga med Europakonventionen. Även 

promemorians förslag om sanktionsavgif-
ter riktade mot företag som inte lämnar 
de uppgifter som Finansinspektionen 
begärt kommer sannolikt i konflikt med 
Europakonventionen, enligt Advokatsam-
fundet. Rätten att slippa inkriminera sig 
själv omfattar nämligen inte bara fysiska 
personer utan också juridiska personer.

RÄTTSLIGA BITRÄDEN 
INTE DEL AV 
REGERINGENS SATSNING
I början av november aviserade justi-
tieminister Gunnar Strömmer vad som 
kallades ”den största offensiven någonsin 
mot den organiserade brottsligheten”. 
Satsningen innebär att rättsväsendets an-
slag ökas med omkring 5 miljarder kronor 
i budgetpropositionen för 2023.

Tillskottet fördelas mellan myndigheter-
na i rättsväsendet, bland annat Polisen, 
Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten 
och Sveriges domstolar. Anslaget för 
rättsliga biträden, som försvarare och 
målsägandebiträden, nämndes dock inte i 
anslutning till satsningen.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander kommenterade 
satsningen: ”Även rättsliga biträden måste 
tillföras ökade resurser när målinflödet 
ökar och rättssäkerheten ska upprätt-
hållas. Hoppas verkligen att kommande 
budget tar hänsyn till ’the equality of 
arms’ som är nödvändig för en rättvis rät-
tegång”, skrev hon på Twitter.

I regeringens satsning ingick också 
förslag om ökade möjligheter att använda 
hemliga och preventiva tvångsmedel.

» 
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LAGÄNDRING MEDFÖRDE 
STORA PROBLEM FÖR 
SÄRSKILDA FÖRETRÄDARE 
FÖR BARN
En ändring av 
lagen om sär-
skild företrä-
dare för barn, 
som trädde i 
kraft den 1 juli 
2021, visade 
sig medföra 
flera mycket 
svårlösta pro-
blem med att 
utföra uppdra-
get som särskild företrädare. Flera advo-
kater uppmärksammade Advokatsamfun-
det på det, vilket ledde till att Mia Edwall 
Insulander sände en skrivelse till ett antal 
aktörer som berörs av utvidgningen av 
företrädaruppdraget.

Genom lagändringen utvidgades upp-
draget som särskild företrädare för barn. 
Det innebär att uppdraget numera också 
omfattar att den särskilde företrädaren 
ska ta till vara barnets rätt vid åtgärder 
som rör verkställighet av skadestånd 
och ansökan om brottsskadeersättning. 
Men varken lagtexten eller förarbetena 
till lagändringen innehåller tydliga ramar 
för hur det utvidgade uppdraget ska ut-
föras, trots att Advokatsamfundet 2019 
i sitt remissyttrande över betänkandet 

där lagändringen föreslogs påpekade att 
förtydliganden behövdes. Det har med-
fört så stora praktiska och advokatetiska 
problem, att många advokater numera 
undviker att åta sig uppdrag som särskild 
företrädare.

I skrivelsen framhöll Mia Edwall In-
sulander att det är brådskande att lösa 
de problem som lagändringen har givit 
upphov till, eftersom de drabbar barn 
negativt.

I Advokatsamfundets skrivelse nämn-
des flera exempel på de problem som det 
utvidgade uppdraget som särskild före-
trädare för barn har medfört.

ADVOKATSAMFUNDET 
HEMSTÄLLDE OM HÖJDA 
STRAFFAVGIFTER
Den 28 juni överlämnade Advokatsam-
fundet en hemställan till Justitiedepar-
tementet om lagändringar för att kunna 
höja straffavgiften. Redan i januari 2021 
tog Advokatsamfundets styrelse initiativ 
till att se över nivån på straffavgifterna. 
I september 2021 presenterades ett för-
slag om nya nivåer på straffavgiften, med 
ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett 
högsta belopp om 250 000 kr. Förslaget 
behandlades av Advokatsamfundets av-
delningar, som alla ställde sig bakom det. 
Vid fullmäktigemöte 2022 i juni beslutade 
Advokatsamfundet om stadgeändringar 
för att möjliggöra de nya reglerna. Men 

eftersom straffavgiftens nivå är reglerad 
i lag krävs att regeringen och riksdagen 
agerar för en lagändring, innan några nya 
regler eller belopp kan tillämpas.

– Det är viktigt att disciplinnämnden har 
tillgång till effektiva sanktioner som är väl 
avvägda i förhållande till allvarligheten av 
överträdelserna. Eftersom maxbeloppet 
på straffavgiften varit oförändrat i så 
många år, tyckte vi att det var nödvändigt 
att se över om det fanns skäl att höja det. 
Vi hoppas nu att regering och riksdag ska 
hålla med oss om våra förslag och vidta 
de lagändringar som vi tycker behövs, sa 
Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets hemställan behand-
lades sedan av Justitiedepartementet, och 
den 21 december skickades samfundets 
hemställan om höjda straffavgifter för ad-
vokater på remiss.

Remisstiden går ut den 21 mars 2023.

MÅNGA ORSAKER BAKOM 
ÖKADE KOSTNADER FÖR 
RÄTTSLIGA BITRÄDEN
Det finns många orsaker bakom de öka-
de kostnaderna för rättsliga biträden. 
Fler mål i domstolarna är den viktigaste 
förklaringen, enligt en analys som Dom-
stolsverkets presenterade i mars. Dom-
stolsverket hade haft i uppdrag att ana-
lysera varför utgifterna för anslaget 1:12 
”Rättsliga biträden m.m.” ökat under flera 
år samt föreslå åtgärder för att skapa en 
bättre kostnadskontroll. Under perioden 

2016–2020 har utgifterna ökat med 660 
miljoner kronor (+24 procent).

I Domstolsverkets analys konstateras 
att kostnaderna ökat för de flesta typerna 
av förordnanden och i de flesta dom-
stolstyperna. I vissa fall har dock också 
kostnaderna minskat, bland annat i hov-
rätterna. Domstolsverket pekade på flera 
olika skäl till att kostnaderna ökat, bland 
annat att antalet mål har ökat och att 
antalet förordnandemål, alltså brottmål 
där försvarare eller målsägandebiträde 
förordnats, men där förundersökningen 
läggs ned utan att åtal väcks, har ökat 
kraftigt samtidigt som den genomsnittliga 
ersättningen för dessa mål ökat.

Analysen visade att flera av de faktorer 
som i olika sammanhang brukar nämnas 
som skäl till anslagets utgiftsökning inte 
haft någon större påverkan, exempelvis 
de reformer och regeländringar som ge-
nomförts. Inte heller kan en ökad mängd 
stora och omfattande mål förklara kost-
nadsökningen.

Domstolsverket lämnade också förslag 
på åtgärder mot de stigande kostnaderna 
för rättsliga biträden:

l Översyn av regelverket.
l Utbyggd brottmålstaxa. 
l  Bättre underlag vid förordnandebe-

slut och översyn av processen.
l  Krav på mer detaljerade och digitala 

kostnadsräkningar. 
l  Taxa för förordnandemål.
l  Digital kostnadsräkning.

Händelser i urval – yrkesintressen
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Angående problem vid uppdrag som särskild företrädare för barn 
efter lagändring 2021 
Advokatsamfundet har av våra ledamöter uppmärksammats på att det har uppstått ett 

flertal mycket svårlösta problem vid utförande av uppdrag som särskild företrädare för 

barn till följd av den lagändring som trädde i kraft den 1 juli förra året. Problemen innebär både praktiska svårigheter att utföra de åtgärder som lagstiftningen 

tycks syfta till, men även att barnets bästa inte i alla avseenden kan tillgodoses.  Ändringen i 3 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn innebär att 
uppdraget som särskild företrädare nu även omfattar att ta tillvara barnets rätt vid 
åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskade-
ersättning.  

Enligt 4 § andra stycket förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn ska 

ersättning för sådana åtgärder begäras senast inom ett år från det att domen eller det 
slutliga beslutet vann laga kraft eller, om allmänt åtal inte väckts, från det att 
förundersökningen lades ned eller beslut fattades i åtalsfrågan.  Tyvärr innehåller vare sig författningstexten eller förarbetena några tydliga ramar för 

hur det utvidgade uppdraget ska utföras, vare sig avseende vilka åtgärder den särskilda 

företrädaren ska vidta eller i fråga om hur lång tid uppdraget pågår. Detta har medfört 

både praktiska och advokatetiska problem av sådan omfattning att många advokater nu 

undviker helt att åta sig dessa uppdrag. Detta är högst olyckligt och behöver få en snar 

lösning eftersom det drabbar barn negativt. 

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/brev-fran-advokatsamfundet-angaende-sarskild-foretradare-for-barn.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/brev-fran-advokatsamfundet-angaende-sarskild-foretradare-for-barn.pdf
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MENTORSKAPSPROGRAMMET MOA STARTADE I MAJ
Den 18 maj startade MOA – Mötesplats 
– om och för – advokater. MOA riktar sig 
till nyblivna advokater som långsiktigt 
vill vara verksamma på advokatbyrå. 
Programmet ger redskap att utveckla sitt 
ledarskap och bli handledare för yngre 
jurister.

Många var entusiastiska inför starten – 
totalt var det närmare 70 adepter som del-
tog, varav 20 via länk. Advokatsamfundets 
generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
inledde programmet och hälsade välkom-
men. Malin Nyman, jurist och ledarskaps-
utvecklare med anknytning till Executive 

Education, Handelshögskolan i Stockholm, 
föreläste tillsammans med Jens Näsström, 
forskare och arbetspsykolog med specia-
lisering mot jurister och advokater. Temat 
för föreläsningen var hållbar hög presta-
tionsnivå, och de tog även upp juridiskt 
ledarskap genom tiderna fram till i dag.

Adepter som deltar i programmet, som 
pågår under ett år, erbjuds teoretisk utbild-
ning inom ledarskap varvat med grupp-
diskussioner tillsammans med mentorer. 
De mentorer som deltar är några av de 
framstående advokater och jurister från 
rättsväsendet som ingår i nätverket Hilda.
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KONTROLLEN AV OFFENTLIGA
BITRÄDEN HAR BRISTER
Före sommaren presenterade Riksrevi-
sionen en granskning av hur förvaltnings-
myndigheter och domstolar förordnar 
offentliga biträden i migrationsärenden, 
liksom hur man kontrollerar deras lämp-
lighet samt hanterar deras ersättning. 
Granskningen visade att det i huvudsak 
fungerar bra, men att det fanns undantag. 
Ett exempel som presenterades var att 
fem biträden som av Migrationsverket 
uteslutits från ytterligare förordnanden, 
därför att de var dömda för grova brott 
eller hade uteslutits från Advokatsamfun-
det, trots det kunde fortsätta som biträ-
den och få betalt av det offentliga vid över 
40 tillfällen. Riksrevisionen rekommen-
derade regeringen bland annat att säker-
ställa att förvaltningsmyndigheter och 
domstolar får rätt att sammanställa och 
dela nödvändiga uppgifter om offentliga 
biträden samt att införa specifika lämplig-
hets- eller behörighetskrav för offentliga 
biträden i migrationsärenden.

STORA BRISTER 
I KONTROLLEN AV DISTANS- 
BITRÄDENS ERSÄTTNINGAR
Tingsrätterna följer inte reglerna om 
förhandsbesked och slutliga beslut om 
ersättning för merkostnader till distansbi-
träden fullt ut. Det visade en granskning 
av Justitiekanslern, som redovisades un-
der sommaren. Granskningen visade på 
flera brister från tingsrätternas sida när 
det gäller att underrätta JK om förhands-
besked om och ersättningar för merkost-
nader. I fråga om förhandsbesked fram-

kom det i granskningen att domstolarna 
missat att underrätta JK i en majoritet av 
de fall där de lämnat positiva förhands-
besked om merkostnader. Granskningen 
indikerade också att Justitiekanslern inte 
underrättas om många slutliga beslut om 
ersättning för merkostnader.

JK pekade också på att många distans-
biträden i de granskade fallen begärt för-
handsbesked sent i processen. Det fanns 
dessutom gott om exempel på att biträ-
den framställt anspråk på och tillerkänts 
ersättning för merkostnader av allmänna 
medel, trots att det aldrig begärts något 
förhandsbesked.

JK konstaterade att de upptäckta bris-
terna är allvarliga och att de kan innebära 
att myndigheten i praktiken fråntas sin 
överklagandemöjlighet. I och med detta 
berövas JK också ett viktigt verktyg för 
att säkerställa att rättshjälpssystemet 
används på rätt sätt.

STARK KRITIK MOT TAXA
I FÖRORDNANDEMÅL
Under 2022 föreslog Domstolsverket att 
försvarare och målsägandebiträden i för-
ordnandemål bör ersättas utifrån en taxa 
baserad på hur långa förhör som hållits. 
Advokatsamfundet var starkt kritiskt och 
ansåg att förslaget äventyrar rätten till en 
rättvis rättegång, och dessutom kan leda 
till ökade kostnader.

Bakgrunden till förslaget var att kost-
naderna för försvarare och målsägande-
biträden i förordnandemål, alltså mål där 
det förordnas juridiska biträden men inte 
väcks åtal, har stigit under de senaste 
åren. Som ett sätt för Domstolsverket att 
öka kontrollen över kostnaderna i förord-

nandemålen lade fram verket fram sitt 
förslag. I den remitterade promemorian 
föreslog Domstolsverket att rättsliga bi-
trädens arbete i förordnandemål som hu-
vudregel ska ersättas genom taxa, alltså 
med hjälp av fastställda schablonbelopp 
beräknade utifrån den tid som förhören 
pågått.

Detta skulle, enligt Domstolsverket, un-
derlätta för de rättsliga biträdena att han-
tera och begränsa sitt arbete till en rimlig 
nivå. Advokatsamfundet var starkt kritiskt 
till förslaget. I sitt remissvar fastslog 
Advokatsamfundet bland annat att taxan 
riskerar att leda till ”att den enskildes rätt 
till en rättvis och oberoende process un-
der förundersökningen åsidosätts”. För-
slaget kan, enligt remissvaret, inte heller 
”anses stå i proportion till de föreskrifter 
och etiska regler som reglerar advokat-
verksamheten”.

JURIDISK RÅDGIVNING TILL
RYSSLAND FÖRBJUDEN
Från och med den 7 oktober 2022 blev det 
i princip förbjudet att ge juridisk rådgiv-
ning till ryska klienter och företag. EU:s 
råd antog de nya, skarpare, sanktionerna 
som ett svar på Ryska federationens fort-
satta aggression mot Ukraina. 

EU markerade särskilt mot anordnandet 
av skenfolkomröstningar i de delar av re-
gionerna Donetsk, Cherson, Luhansk och 
Zaporizjzja som för närvarande ockupe-
ras illegalt av Ryska federationen och an-
nekteringen av dessa ukrainska regioner 
av Ryska federationen. Även mobilisering-
en i Ryska federationen och dess uppre-
pade hot om användning av massförstö-
relsevapen berördes i rådets uttalande. 

Bland sanktionerna fanns bland annat 
ett förbud mot att tillhandahålla juridiska 
rådgivningstjänster, direkt eller indirekt, 
till Ryssland och ryska klienter. Undantag 
fanns dock, exempelvis för tjänster som 
är absolut nödvändiga för att utöva rätten 
till försvar.

BROTTMÅLSDOMARNA
BLEV DIGITALA
I oktober kom de första helt digitala brott-
målsdomarna. Så snart de sett dagens 
ljus kom också kritiken mot deras utform-
ning. De första helt digitala tingsrättsdo-
marna expedierades den 3 oktober. Det 
nya digitala formatet innebär att brott-
målsdomarna i tingsrätt undertecknas 
digitalt och är digitala i originalformat. 
Tidigare har den utskrivna handlingen 
som undertecknats för hand av domaren 
utgjort originalhandlingen.

Nästan direkt efter att domarna blivit of-
fentliga kom kritiken mot den nya utform-
ningen. Advokat Bengt Ivarsson undrade 
i sociala medier om en förskoleklass varit 
referensgrupp. ”Layouten lämnar mycket 
övrigt att önska. Varken domare, åklagare 
eller advokater verkar tycka att det blev 
bra”, skrev han vidare.

Professor Mårten Schultz kallade ut-
formningen ”direkt läsarfientlig”.

Även domstolar reagerade på domarnas 
utseende och struktur. I en dom angåen-
de grova våldsbrott skriver Jönköpings 
tingsrätt att systemet innehåller ”ett stort 
antal fel och brister som på ett påtagligt 
negativt sätt påverkar domstolen och 
dess möjligheter att återge yrkanden och 
utforma domslut på ett tillfredsställande 
sätt”.

» 
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Ett omvälvande år speglades i tidskriften Advokaten

INFORMATIONSARBETET

Ibörjan av februari 2022 ebbade äntligen pandemin ut och Advo
katens tre redaktörer, som följt Folkhälsomyndighetens råd lydigt 
under covidåren, kunde återvända till redaktionen på Advokat

samfundets kansli. Den glada stämningen över att vara åter på redak
tionen fick dock ett abrupt slut den 24 februari. Då vi liksom så många 
chockades och förfärades av det autokratiska Rysslands invasion av sitt 
demokratiska grannland Ukraina. Snabbt stod det klart att ett globalt 
elände följts av medveten grymhet och ondska.

Kort efter Ryssland inlett sitt aggressionsanfall lanserade redaktio
nen en ny webbplats med information om Ukraina. Under året tog Ad
vokatsamfundet flera initiativ för att stödja Ukraina på olika sätt i lan
dets kamp mot Ryssland, läs mer på s. 42.

för att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget för den 
svenska rättsstaten tog Mia Edwall Insulander under våren initiativ till 
en rättsstatsskrift med namnet Slå vakt om rättsstaten, som medföljde 
med tidskriften Advokaten nr 6. Avsändare av skriften var förutom Ad
vokatsamfundet även företrädare för domstolarna och åklagarväsen
det, läs mer på s. 41.

För att producera skriften startades en parallell redaktion, som under 
ledning av undertecknad tillsammans med frilansare under vår och 
sommarmånaderna gjorde klar skriften. Mottagandet blev mycket gott.

en för omvärlden liten men på kansliet, kanske inte stor, men 
ändå påtaglig förändring innebar den flytt av redaktionen som skedde 
under sommaren. Orsaken till flytten är de nyrekryteringar som görs 
på Advokatsamfundet. Från sina tidigare rum i norra delen av Tryg
gerska villan huserar nu redaktionen under takåsarna i fastighetens 
södra del, i vad som tidigare kallade Bentelius lägenhet. Rummen har 
fått namnet efter den tidigare generalsekreteraren Lars Bentelius, som 

bodde i den delen under veckorna. Så välkommen upp och hälsa på oss 
på redaktionen när du är på samfundet!

innehållet i advokaten speglade flera viktiga händelser i Sveri
ge och Advokatsverige under året. Valet bevakades stort, likaså de af
färsjuridiska byråernas situation i tider av oro, problemen med att 
hantera barn inom rättsväsendet, betydelsen av ett medvetet förhål
lande till medierna och hur mediekontakter kan gynna klienterna, och 
sist men inte minst var Advokatdagarna åter fysiska vilket gav spänst 
åt innehållet i årets sista utgåva.

Debattsidorna var välfyllda och innehöll både pigga inlägg och mot
inlägg, inte minst i frågan om mottagningskontors vara eller icke vara. 
En fråga som sedan ägnades stort redaktionellt utrymme i Advokaten 
nr 1, 2023.

Annonsintäkterna för tidskriften Advokaten blev goda och nådde 
med bra marginal budget. Och så har det varit under många år. Men 
det viktigt att inte ta dem för givna. Många tidskrifter har det kämpigt 
med fallande annonsintäkter, och situationen kan förändras snabbt.

när dessa rader skrivs är vi nära årsdagen av inledningen av Pu
tins aggressionskrig, som rasar vidare utan några tecken på att upphö
ra. Det som för många trodde var otänkbart för lite drygt ett år sedan 
är nu redan en slags vardag i nyheterna. En bokindustri har vuxit fram 
som ska förklara Putins beteende och varför vi kunde ha sett vad som 
skulle ske innan det otänkbara inträffade.

Låt oss hoppas att om ett år, när det är dags för dessa rader igen, så 
ser världen annorlunda ut. Och att ett elände i Ryssland har ersatts av 
spirande tankar om folkrätt, rättsstatens principer, fria medier och de
mokratiska värden. Det kan gå fortare ibland än man tror. Det är bara 
att titta i backspegeln. ¶

Tom 
Knutson

Chef-
redaktör 
och infor- 
mations- 
ansvarig

» 
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TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 1 2022 ÅRGÅNG 88

”Det råder en konflikt mellan den svenska förvaltningsprocessen och en modern 
syn på rätten till en rättvis rättegång”  fredrik bergman, centrum för rättvisa

Advokater avgörande när 
handslag ska bli till affär

FOKUS: HÖGTRYCK PÅ FASTIGHETSMARKNADEN

Mentorprojektet 
MOA startar nu

Ny vägledning för
försvarsadvokater

Gästkrönikör: Jacques Mwepu, 
anstaltschef, Kumla

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 2 2022 ÅRGÅNG 88

”Lagstiftaren inser inte värdet av att en misstänkt person tillåts försvara sig 
fullt ut mot de anklagelser som riktas mot honom”  thomas olsson, advokat

Rättssäkerhet med 
komplikationer

FOKUS: BARNEN I RÄTTSSYSTEMET

Valberedningens
förslag presenteras

Mycket oklart ännu 
kring tidiga förhör

Gästkrönikör: Emanuel
Karlsten, journalist

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2022 ÅRGÅNG 88

”Vi behöver flera advokater som för fram sina åsikter, men det finns förstås 
både fördelar och risker med det.”  gloria allred, advokat och aktivist

Kampen om
förtroendet

FOKUS: DET NYA MEDIELANDSKAPET

Lagändring har 
medfört stora problem

Många orsaker till
ökade kostnader

Gästkrönikör: Christina
Gellerbrant Hagberg

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 4 2022 ÅRGÅNG 88

”Som advokat arbetar jag med samhället. I bästa fall kan jag hjälpa utsatta 
människor.”  advokat kajsa torp, advokathjälpen ukraina

Usla odds för 
den enskilde

– ändring 
på gång?

FOKUS: FÖRVALTNINGSPROCESSEN

Samfundet på plats 
under Almedalsveckan

Höjd straffavgift
fråga vid fullmäktige

Gästkrönikör: Madelaine Seidlitz, 
svenska Amnesty International

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 5 2022 ÅRGÅNG 88

”Domstolarna är ju faktiskt till för allmänheten och inte tvärtom.” 
 advokat olle flygt, om stora mål i förvaltningsdomstol

Hård jakt på talangerna
FOKUS: ADVOKATBRANSCH I FÖRÄNDRING

Reform för målsägande-
biträden kritiseras hårt

Mentorprojektet 
MOA har startat

Gästkrönikör: Thérèse Naess,
Nationellt cybersäkerhetscenter

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 6 2022 ÅRGÅNG 88

”Det juridiska systemet är helt enkelt inte riggat för en digitaliserad offentlig 
sektor.”  charlotta kronblad, forskare, om algoritmisk orättvisa

Brott och straff 
i topp inför valet

FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2022

Advokatsamfundet hemställer 
om höjda straffavgifter

Bilaga till rätts-
statens försvar 

Gästkrönikör: Jens Littorin,
årets journalistpristagare

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2022 ÅRGÅNG 88

”Vi saknar domare, vi saknar domstolssekreterare, och nivån på den statliga 
rättshjälpen är låg.”  olivia ronen, fransk advokat, om det franska rättsväsendet

Den nya 
migrationsrätten

skapar lidande

FOKUS: SKIFTE I MIGRATIONSRÄTTEN

Brottmålskostnader 
under lupp

Flexibilitet avgörande 
för balans i livet

Gästkrönikör: Joakim Zander,
författare och doktor i juridik

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 8 2022 ÅRGÅNG 88

”Nämndemannainstitutet torde vara det svagaste inslaget i vår rättsstat” 
  claes sandgren, seniorprofessor vid stockholm centre for commercial law

Oviss 
framtid för 

affärsbyråerna

FOKUS: INFÖR KRISVINTERN

Taxa i förordnandemål
hotar rättssäkerheten

Juridisk rådgivning 
till Ryssland förbjuds

Gästkrönikör: Karin Sjömilla, 
barnrättsjurist, Rädda Barnen

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 9 2022 ÅRGÅNG 88

”Vi har länge tagit oberoendet för givet, men så är det inte längre.” 
  börje samuelsson, disciplinnämndens ordförande

JK kritiserar
Alingsås tingsrätt

Utlandsavdelningen
25-årsjubilerar

Gästkrönikör: Lena Lindgren 
Schelin, generaldirektör, IMY

Gemenskap i orostider
ADVOKATDAGARNA 2022: 

1

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN s

Slå vakt om rättsstaten

EN SKRIFT OM DEN SVENSKA RÄTTSSTATEN OCH DESS BETYDELSE

ÅRETS PRAKTISK JURIDIK-SKRIBENTER OCH ESSÄISTER
1.  Malin Nyman, hovrättsassessor och 

ledarskapsutvecklare
2.  Robert Moldén, jur. dr och EU-advokat
3.  David Frydlinger, advokat
4.  Michael Pålsson, advokat
5.  Sabine Söndergaard, managementkon-

sult och tidigare advokat
6.  Charlotta Kronblad, forskare (postdok-

tor) vid House of Innovation, Handels-
högskolan i Stockholm

7.  Rickard L. Sjöberg, docent i medicinsk 
psykologi, universitetslektor vid insti-
tutionen för klinisk vetenskap, Umeå 
universitet, och Anneli S. Larsson, lek-
tor vid institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet

8.  Hanna Larsson, advokat
9.  Claes Cronstedt, advokat

ÅRETS GÄSTKRÖNIKÖRER:
1.  Jacques Mwepu, anstaltschef, anstalten 

Kumla
2.  Emanuel Karlsten, journalist
3.  Christina Gellerbrant Hagberg, rikskro-

nofogde och myndighetschef för Krono-
fogdemyndigheten till och med den  
10 april 2022, därefter generaldirektör 
för Arbetsgivarverket

4.  Madelaine Seidlitz, senior juridisk råd-
givare, Svenska sektionen av Amnesty 
International

5.  Thérèse Naess, chef för Nationellt 
 cybersäkerhetscenter

6.  Jens Littorin, journalist, Dagens Nyhe-
ter, och årets mottagare av Advokat-
samfundets journalistpris

7.  Joakim Zander, författare och doktor i 
juridik

8.  Karin Sjömilla, barnrättsjurist, Rädda 
Barnen

9.  Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, 
Integritetsskyddsmyndigheten

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 verksamhets-
berättelse

l  Bokproduktioner
l  Filmproduktioner
l  Riktade tematidningar och bilagor
l  Broschyrer och informationsblad

INFORMATIONSARBETET

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-1-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-2-2022/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-3-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-4-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-5-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-6-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-7-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-8-2022-argang-88/
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2022/nr-9-2022-argang-88/
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/rattsstaten_2022.pdf
https://www.advokatsamfundet.se
https://www.advokatsamfundet.se/hilda/
https://www.advokaten.se
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/
https://www.advokatsamfundet.se/SHRA/
https://advokatakademien.advokatsamfundet.se
https://www.advokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/
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Statistik webb, nyhetsbrev med mera 2022

INFORMATIONSARBETET

Totalt hade alla Advokatsamfundets webbplatser 742 335 registrerade besök under 2022.
Antalet registrerade sidvisningar för alla webbplatserna var 2 448 834.

I juni 2021 införde Advokatsamfundet en funktion för samtycke till så kallade cookiefiler från besökarna på samfundets 
webbplatser. Endast besök från de besökare som har lämnat samtycke till cookies registreras i besöksstatistiken för 
webbplatserna. Omkring en tredjedel av besökarna på Advokatsamfundets webbplatser väljer att inte lämna samtycke. 

De kommer därmed inte med i besöksstatistiken. Det innebär att de verkliga besökssiffrorna är högre än vad som framgår av 
statistiken. Det innebär också att besökssiffrorna för 2021 och 2022 inte är direkt jämförbara med resultaten av besöksstatistik 
från tidigare år.

ADVOKATSAMFUNDETS 
SVENSKA WEBBPLATS
363 465 besök under året
996 besök/dag
1 715 132 sidvisningar under året
4 699 sidvisningar/dag

ADVOKATSAMFUNDETS 
ENGELSKA WEBBPLATS
179 392 besök under året
491 besök/dag
334 931 sidvisningar under året
918 sidvisningar/dag

ADVOKATAKADEMIEN
26 490 besök under året
73 besök/dag
92 931 sidvisningar
255 sidvisningar/dag

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN
164 334 besök under året
450 besök/dag
277 059 sidvisningar under året
759 sidvisningar/dag

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS 
AWARDS WEBBPLATS PÅ 
SVENSKA
273 besök under året
0,75 besök/dag
596 sidvisningar under året
1,6 sidvisningar/dag

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS 
AWARDS WEBBPLATS PÅ 
ENGELSKA
198 besök under året
0,5 besök/dag
433 sidvisningar under året
1,2 sidvisningar/dag

JURIDISKA BIBLIOTEKET
2 332 besök under året
6 besök/dag
13 423 sidvisningar under året
37 sidvisningar/dag

HILDA
4 778 besök under året
13 besök/dag
11 353 sidvisningar under året
31 sidvisningar/dag

KONSUMENTTVISTNÄMNDEN
1 073 besök
3 besök/dag
2 976 sidvisningar
8 sidvisningar/dag

ADVOKATSAMFUNDSPODDEN
De 16 avsnitt av Advokatsamfundspodden 
som publicerades under 2022 har haft 
sammanlagt 15 214 spelningar.

MIA EDWALL INSULANDERS 
BLOGG
Sedan start den 2 september 2019: 
28 186 visningar
År 2022: 7 051 visningar
År 2021: 6 215 visningar
År 2022: 19 visningar/dag i medeltal
År 2021: 17 visningar/dag i medeltal

ADVOKATSAMFUNDETS 
NYHETSBREV
Öppnade brev
Januari: 4 774 av 9 023 sända (53 %)
Februari: 4 334 av 9 156 sända (47 %)
4 mars (”Den ryska invasionen av 
Ukraina”): 5 858 av 9 002 sända (65 %)
30 mars: 4 762 av 8 951 sända (53 %)
Maj: 5 146 av 9 107 sända (57 %)
Juni: 5 371 av 9 288 sända (58 %)
Augusti: 5 171 av 9 089 sända (57 %)
September: 5 011 av 9 363 sända (54 %)
November: 5 403 av 9 322 sända (58 %)
December: 5 269 av 9 366 sända (56 %)
(Procentsiffran anger andel öppnade brev 
av icke-studsade brev. Brev som läses 
direkt i läsfönster i e-postprogram, mo-
biltelefon etc. utan att öppnas räknas inte. 
Den verkliga andelen lästa brev är alltså 
högre än angivet.)
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OM BIBLIOTEKET  
Stiftelsen Juridiska biblioteket, grundat 
1935, är ett specialbibliotek vars samling-
ar omfattar ca 55 000 volymer svensk och 
utländsk juridisk litteratur. Tyngdpunk-
ten i samlingarna ligger på svensk och 
nordisk juridik med internationell skilje-
domsrätt och mänskliga rättigheter som 
speciella fokusområden. I stort sett all 
ny svensk juridik förvärvas och ett urval 
från övriga Norden, men här finns även 
ett omfattande bestånd av äldre, både 
svensk, nordisk, tysk, fransk och engelsk 
juridik från 1600-talet och framåt. 

Större delen av samlingarna finns direkt 
tillgängliga på plats i biblioteket men en 
mindre samling sällan efterfrågad littera-
tur är deponerad utanför huset. Bibliote-
ket har även tillgång till svenska, danska 
och norska rättsdatabaser.

Biblioteket som ligger i Advokatsamfun-
dets hus, Tryggerska villan i Diplomatsta-
den, Stockholm, håller öppet dagligen 
mellan 8.30 och 17.00 för alla med jurist-
examen och juridikstudenter. På www.ad-
vokatsamfundet.se/Juridiska-biblioteket/ 
finns mer information om biblioteket.

VERKSAMHETEN 
UNDER ÅRET
Under året minskade de fysiska besöken 
på biblioteket i jämförelse med tidigare 
år, något som verkligen märkts av. Det är 
den största besöksgruppen, juridikstuden-
terna, som inte verkar ha hittat tillbaka 
efter några år av distansundervisning och 
hemmastudier. 

I takt med att allt mer juridiskt mate-
rial, e-böcker och offentligt tryck, finns 
tillgängligt via någon av rättsdatabaserna 
eller fritt tillgängligt på nätet ändras ock-
så vad som efterfrågas och på vilket sätt. 

Även bokutlåningen minskade något 
jämfört med 2021. 

KATALOGPROJEKT
Bokbeståndet är delvis katalogiserat. 
Sedan senhösten 2020 sker arbete med 
retrospektiv katalogisering av den äldre 
magasinerade boksamlingen för att öka 
tillgängligheten. Sedan november 2020 
har cirka 4 000 volymer äldre nordisk 
juridik katalogiserats och är nu sökbar i 
webbkatalogen. Även viss förberedelse 
för byte av katalogsystem har påbörjats. 

Stiftelsen Juridiska biblioteket

JURIDISKA BIBLIOTEKET

STIFTELSENS STYRELSE
Biblioteket är sedan 1963 en stiftelse 
som enligt stadgarna har till ändamål att 
genom sin verksamhet främja rättsveten-
skaplig forskning. Styrelsens fem leda-
möter utses av Sveriges advokatsamfund, 
Juristföreningen i Stockholm, Föreningen 
för utgivande av Svensk Juristtidning och 
Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig 
forskning. Styrelsen hade under året föl-
jande sammansättning: Svante O. Johans-
son, ordförande, Mia Edwall Insulander, 
Christel Rockström, Hedvig Trost och 
Mårten Schultz.

ÅRET I SIFFROR
l 310 (ca) besök
l 730 böcker lånades ut
l  265 kortare inskannade utdrag ur 

böcker och tidskrifter
l 350 titlar förvärvades
l  107 713 besök (7 988 unika besök) 

noterades för bibliotekets webbkatalog 
och 2 332 besök på bibliotekets webb-
plats
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EKONOMI

Ekonomin 2022 i sammanfattning
ÅRETS RESULTAT
Sveriges advokatsamfund och dess dotterbolag Sveriges Advokaters 
Service AB har en stabil och god ekonomi. Koncernen omsatte under 
verksamhetsåret 133,2 miljoner kr och redovisar ett positivt resultat 
om 222 000 kr (4,4 miljoner kr). Fjolårets siffror anges inom parentes.

RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelsens intäkter för verksamhetsåret uppgick till 133,2 miljoner kr, 
en ökning med 9,9 miljoner kr jämfört med 2021.

Advokatsamfundet är i huvudsak medlemsfinansierat. Utvecklingen 
av antal beviljade inträden har varit fortsatt god, och under 2022 bevil
jades 479 advokater inträde i samfundet. Antalet advokater var därmed 
6 571 per den 31 december 2022. Antalet biträdande jurister ökade med 
17 till 2 649 per den 31 december 2022, en mindre ökning i förhållande 
till åren innan.

Advokatsamfundets fullmäktige beslutar årligen om avgifternas 
storlek, och för 2022 höjdes årsavgiften med 200 kronor från 5 700 till 
5 900 kronor. Serviceer
sättningen är oförändrad 
6 300 kronor. Huvuddelen 
av serviceersättningen, 
6 300 kronor, utgör pre
mien i den obligatoriska 
ansvars och förmögen
hetsbrottsförsäkringen.

Årsavgifter och service
ersättningar utgjorde 72 
procent av de totala intäk
terna (75 procent).

ÖVRIGA INTÄKTER
Kursverksamheten bedriver både fysisk och digital verksamhet. 
Kursintäkterna för 2022 uppgick till 35,1 miljoner kr, en ökning med 
6 miljoner kr jämfört med 2021. Kursverksamheten gjorde ett resultat 
på 6,7 miljoner kr för 2022 (5,7 miljoner kr). 

Tidskriften Advokaten omsatte 2 miljoner kr (2,4 miljoner kr). 
Tidskriften mottog även 2022 ett generöst bidrag från Gustaf och 
Calla Sandströms Minnesfond om 1,8 miljoner kr (1,8 miljoner kr).

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna uppgick till 132,1 miljoner kr, en ökning med 
14,8 miljoner kr. Under året har Advokatsamfundet bland annat 
fortsatt att investera i utveckling av webbplatsen.

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 kronor per jurist 
och år, med samma premie för alla tre åren. Försäkringen omfattar 
anspråk upp till 3 miljoner kr per skada, jurist och år.

Länsförsäkringar är för 2021–2023 även försäkringsgivare i den 
frivilliga tilläggsförsäkringen som Advokatsamfundet erbjuder. 
Försäkringen omfattar skydd på valfri nivå inom intervallet 
2–72 miljoner kr, utöver grundförsäkringens 3 miljoner kr. ¶

Sara 
Kihlberg

Ekonomichef

Avgiftsutvecklingen i % 1992–2022, 
m.h.t. KPI-förändring 

Avgifter exkl.
försäkringar

−32 %

Obligatoriska
försäkringar

7 %
Avgifter
−18 %
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Förenklad årsredovisning för 
Sveriges advokatsamfund 2022

Fullständig årsredovisning distribueras till samtliga advokater och biträdande 
jurister senast den 15 mars 2023. 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 −3 116
  jämte balanserade medel 30 338
  summa   27 222
balanseras i ny räkning.   

RESULTATRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   1/1–31/12   1/1–31/12   1/1–31/12   1/1–31/12 
 2022 2021 2022 2021
            

Intäkter 133 198 123 302 53 555 49 464
            

Externa kostnader −95 428 −82 597 −20 041 −14 727
Personalkostnader −35 831 −32 771 −35 831 −32 771
Avskrivningar −873 −1 894 −710 −1 532
Summa rörelsens kostnader −132 132 −117 262 −56 582 −49 030
            

Rörelseresultat 1 066 6 040 −3 027 434
            

Finansiella poster 192 0 56 —
Skatt −1 036 −1 609 −145 −432
            

Årets resultat 222 4 431 −3 116 2

BALANSRÄKNING   koncernen   advokatsamfundet
            

   31/12 31/12   31/12   31/12 
 2022 2021 2022 2021
            

Tillgångar    
Anläggningstillgångar 14 429 14 849 13 713 13 990
Omsättningstillgångar 63 118 61 347 19 741 23 469
Summa tillgångar 77 547 76 196 33 454 37 459
            

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
  Annat eget kapital 65 292 60 861 30 338 30 336
  Årets resultat 222 4 431 −3 116 2
Summa eget kapital 65 514 65 292 27 222 30 338
            

Avsättningar 618 652 38 289
Kortfristiga skulder 11 415 10 252 6 194 6 832
Summa eget kapital och skulder 77 547 76 196 33 454 37 459
            

Ställda säkerheter inga inga inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

FÖRDELNING KOSTNADER 2022
l Personalkostnader 27 %
l Kontorskostnader 5 %
l Rese- och sammanträdeskostnader 1 %
l Kurskostnader 22 %
l Tidskriften 3 %
l Obligatoriska försäkringar 32 %
l Fastigheten 2 %
l Avskrivningar 1 %
l Övriga kostnader 8 %

FÖRDELNING INTÄKTER 2022
l Årsavgifter 27 %
l Serviceersättningar 42 %
l Kursintäkter 26 %
l Tidskriften 2 %
l Övriga intäkter 3 %

EKONOMI

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular-5-2023-arsredovisningar-2022.pdf
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/cirkular/cirkular-5-2023-arsredovisningar-2022.pdf
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Varje år besvarar Advokatsamfundet omkring 120 remisser i lagstiftningsärenden. 
Här är en förteckning över de 121 remissyttranden som Advokatsamfundet lämnade under 2022. 
Samtliga remissyttranden finns att läsa i sin helhet på www.advokatsamfundet.se, under rubriken Remissvar.

Advokatsamfundet anser

r-2022/1613  Departementspromemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)
r-2022/1225  Utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet
r-2022/1507  Departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)
r-2022/1247  Betänkandet En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23)
r-2022/1971  Trafikförsäkringsföreningens personskadekommittés referensfall till medi-

cinsk invaliditet Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
r-2022/2160  Promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
r-2022/1338  Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
r-2022/1279  Slutbetänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)
r-2022/1795  Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
r-2022/2066  Finansinspektionens promemoria Ändrade föreskrifter med anledning av 

nya regler om faktablad för fonder
r-2022/1474  Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande 

av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)
r-2022/1322  EU-kommissionens förordning om restaurering av natur
r-2022/1277  Betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställ-

ningen (SOU 2022:33)
r-2022/1471  Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över 

systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljö-
balken och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – 
Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

r-2022/2202  Promemorian Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
r-2022/1324  Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)
r-2022/2017  Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för 

den inre marknaden inklusive förslag till omnibusdirektiv och omnibusför-
ordning med uppdatering av vissa förordningar och direktiv

r-2022/1882  Promemorian Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanaly-
ser och urval i folkbokföringsverksamheten

r-2022/1264   Departementspromemorian Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12)
r-2022/1978  Spelinspektionens förslag till nya spelansvarsföreskrifter
r-2022/1152  Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning
r-2022/1226  Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt 

sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

r-2022/2504   Finansinspektionens promemoria Förslag till ändringar bland annat om 
 kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag

r-2022/2577   Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika 
röst värde

r-2022/2426  Domstolsverkets promemoria Förslag till ändring i förundersökningskun-
görelsen

r-2022/2127  Promemorian 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet 
av utländska domar på privaträttens område

r-2022/2449  Domstolsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om 
kvällsberedskap

r-2022/2370  Betänkandet EU:s vapendirektiv – genomförande av 2017 års ändringsdirek-
tiv på miniminivå (SOU 2022:62)

r-2022/1966  Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhets-
prövning

r-2022/2345  Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter 
som producerats genom tvångsarbete

r-2022/1874  Skatteverkets promemoria Lönegaranti
r-2022/1884  Betänkandet Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid (SOU 2022:48)
r-2022/2464   Rättsmedicinalverkets föreskrifter om taxa vid tillämpningen av ersättnings-

skyldighet för kostnader för analys av blod, urin och saliv
r-2022/1343  Betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid 

psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)
r-2022/1793  Promemorian Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid 

förenklat uppgiftsutbyte inom EU
r-2022/1777  Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för 

barn och vuxna i skyddat boende
r-2022/1796  Departementspromemorian Anpassningar av svensk rätt till EU:s förord-

ningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)
r-2022/1657  Departementspromemorian Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn 

till Sveriges säkerhet (Ds 2022:20)
r-2022/2308  Arbetsförmedlingens förslag till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för 

leverantörer
r-2022/2282  Promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer » 
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r-2022/0819  Naturvårdsverkets skrivelse Förstärkta insatser mot brottslighet inom av-
fallsområdet

r-2022/1018  Promemorian Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond
r-2022/0910  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt 
tvång från tredjeländer

r-2022/1057  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett 
avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolags-
sektorn

r-2022/1017  Promemorian Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som 
görs vid delning av aktiebolag genom separation

r-2022/0887  Säkerhetspolisens hemställan om möjlighet att besluta om registerkontroll
r-2022/0723  Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101)
r-2022/0884  Promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från 

digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administra-
tivt samarbete på direktskatteområdet

r-2022/0691  Departementspromemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5)
r-2022/1059  EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar  

i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och  
rättsmissbruk

r-2022/1015  Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till ändringar i 
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet och 
allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder (KVFS 2011:5)  
(FARK Frivård)

r-2022/1016  Kriminalvårdens remiss av Kriminalvårdens förslag till ändringar i  
Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning  
med elektronisk kontroll (KVFS 2011:6) (FARK IÖV)

r-2022/0246  Betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
(SOU 2021:95)

r-2022/0812  EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara 
 produkter

r-2022/0579  Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som 
ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

r-2022/0750  Promemorian Rätt till betalkonto i flera banker
r-2022/0492  Slutbetänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga för-

valtningen (SOU 2021:62)
r-2022/0540  Betänkandet En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning 

(SOU 2021:79)
r-2022/0542  Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv mark-

nadskontroll (SOU 2020:49) – förslag till förordningsändringar, del 2
r-2022/0726  Domstolsverkets kompletterande hemställan om ändringar i notarieförord-

ningen (2999:469)

r-2022/1953  Domstolsverkets förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt  
 vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om taxor

r-2022/1065  Departementspromemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
r-2022/1151  Betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantör att lämna uppgifter 

(SOU 2022:25)
r-2022/1776  Bolagsverkets förslag om nya föreskrifter om elektronisk ansökan och  

 anmälan för företag och föreningar samt förslag om ändring av Bolagsver-
kets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verklig huvudman

r-2022/1534  Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrif-
ter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,  
FAP 499-1

r-2022/1299  EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning 
av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv  
 2002/65/EG

r-2022/0890  Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)
r-2022/1073  Betänkandet Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)
r-2022/1243  Betänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor 

(SOU 2022:29)
r-2022/1237  Promemorian Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt kon-

kurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
r-2022/1035  Betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel 

(SOU 2022:19)
r-2022/1252  Polismyndighetens förslag till förändringar i Polismyndighetens föreskrifter 

och allmänna råd om användning av skjutvapen i polisverksamhet,  
FAP 104-2, samt Polismyndighetens föreskrifter om hantering av myndig-
heters skjutvapen, FAP 104-5

r-2022/0929  EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning 
(EG) nr 1005/2009 EU-kommissionens förslag till revidering av ozonförord-
ningen

r-2022/0938  Europeiska kommissionens förslag (COM(2022) 150 final) till Europaparla-
mentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser,  om ändring av 
direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

r-2022/0858  Betänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – komplette-
ringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2022:18)

r-2022/0863  Departementspromemorian Straff för deltagande i en terroristorganisation 
(Ds 2022:6)

r-2022/1019  Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för säkerhetsmål
r-2022/0860  EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och revide-

rat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156 » 

» 
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r-2021/2527  Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 
– del 2

r-2022/0249  Kriminalvårdens förslag till ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och 
allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder (KVFS 2011:5, FARK Fri-
vård)

r-2021/2718  Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom 
brottmålsförfarandet

r-2021/2665  Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleri-
brott 

r-2021/2456  Betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)
r-2022/0147  Polismyndighetens promemoria Myndighetsgemensam redovisning av en 

fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål 
under 2021

r-2021/2372  Betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. 
(SOU 2021:88)

r-2022/0188  Utkast till proposition om grundläggande omställnings- och kompetensstöd 
– för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

r-2021/2753  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att 
motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt 
ändring av direktiv 2011/116/EU

r-2021/2754  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimi-
skatt för multinationella företag inom EU

r-2021/2338  Departementspromemorian Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34)
r-2021/2356  Promemorian Arrestantvakter och transportuppdrag
r-2022/0177  Utkast till proposition Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
r-2021/2312  Promemorian Utökad möjlighet för Kustbevakningen att ge ordningsbots-

föreläggande
r-2021/2182  Betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bok-

föringslagen (SOU 2021:60)
r-2021/2596  Promemorian Tydligare regler om underrättelseskyldighet när barn som 

misstänks för brott frihetsberövas
r-2021/2432  Departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till förslag om 

ekonomiska sanktioner mot terrorism (Ds 2021:33)
r-2021/2680  Departementspromemorian Åtgärder mot matchfixning och olicensierad 

spelverksamhet (Ds 2021:29)
r-2021/2722  Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av 

skatt
r-2021/2069  Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan sam-

tycke
r-2021/2008  Betänkandet Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och 

informationssystem (SOU 2021:63)

r-2022/0873  EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteck-
ningar för hantverk och industriprodukter (Europaparlamentets och rådets 
förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industri-
produkter samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754, KOM 
(2022) 174)

r-2022/0657  Promemorian En stärkt brottsofferfond
r-2022/0828  Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/

EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställning-
en genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre informa-
tion

r-2022/0469  Betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa 
samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

r-2022/0810  Departementspromemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fri-
stående fritidshem med konfessionell inriktning

r-2022/0385  Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)
r-2022/0354  Promemorian Nya regler för viss gräsrotsfinansiering
r-2022/0247  Betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
r-2022/0820  Finansinspektionens promemoria Tillägg till remiss med förslag på ändring-

ar i regler om gränsöverskridande fonder
r-2022/0183  Betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
r-2022/0713  Finansinspektionens promemoria Nya krav på att fondbolag, förvaltningsbo-

lag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera 
hållbarhetsrisker

r-2022/0775  Domstolsverkets förslag till ändring av Domstolsverkets föreskrift DVFS 
2020:15 om rättshjälp och underrättelser till Justitiekanslern

r-2022/0278  Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköps-
förfaranden

r-2022/0643  Utkast till lagrådsremiss Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag
r-2021/2613  Betänkandet Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)
r-2022/0629  Finansinspektionens promemoria Ändring av föreskrifter med anledning av 

nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder
r-2022/0668  Utkast till lagrådsremiss Samverkan mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism
r-2021/2729  Departementspromemorian Förbättrad hantering av ärenden om överföran-

de av straffverkställighet (Ds 2021:37)
r-2021/2633  Betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription 

(SOU 2021:90)
r-2022/0626  Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsam-

het för företag i fråga om hållbarhet
r-2021/2608  Betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92)
r-2021/2474  Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

» 

REMISSYTTRANDEN



5757

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 
rättsvetenskaplig 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: Johan Eriksson
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
Ledamot: Ulrika Borg 
Integritetsskyddsombud vid Försvarsun-
derrättelsedomstolen
Lena Feuk
Conny Larsson
Reine Nelson
Polismyndighetens etiska råd
Ledamot: Claes Lundblad
Barnrättscentrum, Stockholms univer-
sitet 
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
Registerkontrolldelegationen
Ledamot: Susanne Feinsilber

INTERNATIONELLT
 
ILAC (International Legal Assistance 
Consortium)
Mia Edwall Insulander
IBA (International Bar Association) 
Council
Eva-Maj Mühlenbock och Mia Edwall In-
sulander
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
Informationstjänsteman: Johan Sangborn
Delegationsmedlem: Mia Edwall Insulander
CEEBA (Chief Executives of European 
Bar Associations)
Mia Edwall Insulander
IILACE (International Institute of Law 
Association Chief Executives)
Mia Edwall Insulander

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
Rådgivande nämnden för tolk- och 
translatorsfrågor vid Kammarkollegiet
Ordinarie ledamot: Anna Massarsch
Ersättare: Emma Persson
Brottsoffermyndighetens samverkans-
grupp för brottsofferarbete
Representant: Anna Hellron Wikström
Referensgruppen för utredning om 
utbyte och inhämtning av uppgifter i 
socialtjänsten för att förebygga brott 
och öka skyddet för barn (S 2022:A)
Therese Ström
Referensgruppen för utredning om of-
fentliga ombud i migrationsprocessen 
(Ju 2022:H)
Emilie Hillert
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» UTREDNINGAR
 
Utredningen om förbättrade åtgärder 
när barn misstänks för brott  
(dir. 2019:103) (dir. 2021:41)
Expert: Jonas Tamm 
Utredningen om förstärkt skydd för de-
mokratin och domstolarnas oberoende 
(dir. 2020:11)
Expert: Percy Bratt 
Utredningen En parlamentarisk 
 trygghetsberedning (Ju 2020:09)  
(dir. 2020:32) (dir. 2021:8) (dir. 2021:62) 
Expert: Ulrika Borg 
Utredningen Ett förstärkt straffrättsligt 
skydd för vissa samhällsnyttiga funk-
tioner och några andra straffrättsliga 
 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 (punkten 
2 i 34-punktsprogrammet mot gängkri-
minalitet) (Ju 2020:20) (dir. 2020:104)  
(dir. 2022:13) 
Expert: Anna Björklund
Utredningen om ersättning till rättig-
hetshavare vid privatkopiering  
(dir. 2020:82) (dir. 2021:117)
Expert: Ulf Isaksson
Utredningen En modern och effektiv  
miljöprövning (dir. M2020:86)  
(dir. 2021:57)
Expert: Johan Norman 
Utredningen 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  
(dir. 2021:2)
Expert: Eva Kullman
2020 års grundlagskommitté  
(Ju 2020:04)
Expert: Christer Danielsson
Utredningen En samlad lagstiftning om 
Tullverkets befogenheter  
(dir. 2021:28) (dir. 2022:29)
Expert: Slobodan Jovicic, byte till Marcus 
Larsson fr.o.m. 9/11 2022
Utredningen om vissa ersättningsfrågor 
på upphovsrättsområdet (Ju 2021:04) 
(dir. 2021:31)
Expert: Dag Sandart
Utredningen Datalagring vid brottsbe-
kämpning – 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) 
(dir. 2022:19)
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 En skärpt syn på fler faldig 
brottslighet (dir. 2021:56) (dir. 2022:1)
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 Vikten av trygghet och kon-
tinuitet för barn i utsatta situationer – en 
översyn av reglerna i föräldrabalken 
(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) (dir. 2022:32)  
(dir. 2022:104)
Expert: Sargon De Basso
Utredningen Åtgärder mot kontroller av 
flickors och kvinnors sexualitet  
(Ju 2021:16) (dir. 2021:98)  
(dir. 2022:113) (dir. 2022:136)
Expert: David Faxe
Utredningen En översyn av regleringen 
om frihetsberövande påföljder för unga 
(Ju 2021:17) (dir. 2021:99)
Expert: Anders Malmsten
Den parlamentariska kommittén om  
kriminalisering av förnekande av För-
intelsen och av vissa andra brott  
(Ju 2021:14) (dir. 2021:87) (dir. 2022:55)
Expert: Lars Kruse 
Utredningen En modern dataskyddsreg-
lering för Skatteverket, Tullverket och 
Kronofogdemyndigheten och förbättrade 
förutsättningar för en effektiv kontroll-
verksamhet (dir. 2021:104)
Expert: Caroline Olstedt Carlström
Utredningen Bolaget som brottsverktyg 
(Ju 2021:18) (dir. 2021:115) 
Expert: Erik Sjöman
Utredningen om förbättrade möjligheter 
att utbyta information med brottsbekäm-
pande myndigheter (dir. 2022:37)
Expert: Conny Larsson 

Utredningen om barns skydd mot sexu-
ella kränkningar samt vissa frågor om 
brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01) 
(dir. 2022:7)
Expert: Mikael Westerlund
Utredningen om åtgärder för att minska 
offentliganställdas utsatthet  
(Ju 2022:02) (dir. 2022:31) 
Expert: Kristoffer Ribbing
Utredningen Utvärdering av hemlig 
 dataavläsning (dir. 2022:82)
Expert: Maria Adielsson
Utredningen En översyn av kontaktför-
budslagstiftningen (Ju 2022:14)  
(dir. 2022:114)
Expert: Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Utredningen En översyn av vissa  frågor 
om upphovsrätt (Ju 2022:16)  
(dir. 2022:125)
Expert: Håkan Borgenhäll
Utredningen om åtgärder för att stärka 
återvändandeverksamheten  
(Ju 2022:12) (dir. 2022:91)
Expert: Sait Umdi
Utredningen om EU:s lagstiftningspaket 
om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism (Fi 2022:13)  
(dir. 2022:76)
Expert: Karin Faxén Ågrup 
Utredningen Ett förstärkt samhällsskydd 
och en minskad risk för återfall i brott 
(dir. 2022:95)
Expert: Helena Backlund 
Utredningen En skärpt miljöstraffrätt 
och en stärkt miljöbrottsbekämpning 
(dir. 2022:69)
Expert: Jonas Tamm 
Utredningen Ungdomskriminalitets-
nämnder – en ny ordning för att före-
bygga brottslighet (S 2022:11)  
(dir. 2022:106)
Expert: Arvid Danielsson
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Södra avdelningen
 ordförande  Fredrik Sandgren
 vice ordförande  Hanna Magnusson
 ledamöter  Cecilia Wachtmeister
  Mats Nilsson
  Lina Bergqvist
  Linda Lundin
  Aron Skogman
 suppleanter  Liselott Bentzel
  Jan-Åke Fält
  Karin Schånberg
  Mikael Wärnsby
  Henrik Månsson
 sekreterare  Viviénne Dahlstrand
utbildningsansvarig  Hanna Magnusson 

(vice ordförande)

Västra avdelningen
 ordförande  Malin Wassén
 vice ordförande  Martin Wallin
 ledamöter  Martin Vildhede
  Poly Jensell 
  Roger Wier
  Sofia Hansson 
  Helena Svärd
  Fredrik Kron
 suppleanter  Jonas Lindblad
  Hanna Spets 
   Pernilla Johnsson 

Gert
 sekreterare  Björn Goldman
 klubbmästare Helena Svärd

Mellersta avdelningen
 ordförande  Anders Wallin
 vice ordförande  Linda Nyström
 ledamöter  Cecilia Wallin
  Mari Kilman
  Maria Stål Lindgren
 suppleanter   Ylva Lindahl Hennel 

(för Anders Wallin)
   Erik Söderman 

(för Linda Nyström)
  David Halén Lindberg
  Vinita Qvist 
  Camilla Karapetyan
 sekreterare   Cecilia Wallin  

(ledamot)

Stockholmsavdelningen
 ordförande  Christel Rockström
 vice ordförande  Mikael Klang
 ledamöter   Caroline Elander 

Knip 
  Jennica Paulette 
  Johan Lindgren
  Jenny Grundén
 suppleanter  Karl Harling 
  Annika Nisser
 sekreterare   Emma Berglund 

Uväng
 klubbmästare Erik Westerberg

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

Norra avdelningen
 ordförande  Fredrik Burvall
 vice ordförande  Andreas Victor
 ledamöter  Ann Bergström
  Oskar Söderberg
   Gunilla von 

Wachenfeldt 
   Karoliina Ikonen 

Simu 
 suppleanter  Solveig Aspholm
  Eva Olofsson
  Ellen Källström
 sekreterare/kassör  Andreas Victor 
  (vice ordförande)

Utlandsavdelningen
 ordförande  Jonas Nordgren
 vice ordförande  Astrid Trolle Adams
 ledamöter  Karl Woschnagg
   George Chr.  
  Pelaghias
   Anne-Cécile Hansson 

Lecoanet
  Emelie Svensson
   Pernilla Dahlrot- 

Cabouillet 
 sekreterare  Åsa Bittel

Avdelningarna av Sveriges advokatsamfund 2022
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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
David Breitfeld, sekreterare
Sofia Hansson
Erik Pousard
Nils Nestrup
Carl Österberg
Henrik Thyselius, suppleant

Östergötlands försvararkollegium
Sofia Falk, ordförande
Lina Wassler, sekreterare
Johan Ritzer, kassör
Marielle Eriksson Nygren
Mikael Abrahamsson

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

Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Emelie Jörwall, ordförande 
Andréas Björkman, kassör
Karin Schånberg, ledamot
Sanna Herlin, ledamot 

Försvararkollegiet i Örebro
Peter Sivenius, ordförande
Anna-Karin Bergström, kassör
Emil Olors, sekreterare
Maria Harr, ledamot
Christopher Gyllenhammar, ledamot
Patrik Ahlbeck, suppleant
Hilda Bokvist, suppleant
Carl H Robson, suppleant

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

REKON Föreningen Rekonstruktör- 
och konkursförvaltarkollegiet 
Hans Andersson, ordförande 
Mathias Winge, vice ordförande 
Emma Cutting 
Jörgen Wistrand 
Anders Lundberg 
Henric Schef 
Linda Nordin
Henrik Snellman 
Robert Asplund 
Emma Berglund Uväng 
Magnus Nedstrand 
Joakim Persson
Simon Engman

Migrationskollegiet i Malmö
Sait Umdi, ordförande
Emelie Jörwall, kassör
Sophia Djerf, sekreterare
Ann-Christina Bengtsson, ledamot
August Gustavsson, ledamot
Amanda Johnson, suppleant
Frida Levin, suppleant

Migrationskollegiet i Stockholm
Emma Persson, 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 2022
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generalsekreterare

Mia Edwall Insulander

generalsekreterarens assistent 
Anna Hjelm

pressansvarig/kommunikatör 
Karin Flygare

chefsjurist/ansvarig för 
internationella frågor

Johan Sangborn

chefsjuristens assistent

Kristina Midebjörk

biträdande chefsjurist/samordnare

Sofia Rahm

biträdande chefsjurist

Jens Kallmin

styrelsens sekreterare 
Jurist Matilda Zetterdahl

disciplinnämndens sekreterare

Jurist Eva Angström

handläggare

Jurist Ebba Coghlan
Jurist Felix Ekman
Jurist Karin Hall
Jurist Jennifer Jung
Jurist Johannes Ramberg
Jurist Katja Rekstad 
Jurist Marcus Waldemarsson
Jurist Lovisa Österberg

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
Linda Mogel
Anna Enetjärn

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 2022
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