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Vägledande uttalande avseende motverkande av olika former av diskriminering och 

trakasserier m.m. 

 

Under hösten 2017 har inom olika branscher förekommit upprop där ett stort antal kvinnor 

berättat om olika former av trakasserier, särskilt sexuella sådana, de utsatts för i samband 

med sin yrkesutövning, däribland på advokatbyråer och andra juristarbetsplatser. Det 

föranledde Advokatsamfundet att under perioden 17–27 november 2017 genomföra en 

enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras 

utsatthet för sexuella trakasserier. I undersökningen uppger 33 procent av de 1 621 

kvinnliga advokaterna och biträdande juristerna att de utsatts för sexuella trakasserier 

under sin tid som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Resultaten är nedslående 

och oacceptabla. Mot denna bakgrund har styrelsen för Sveriges advokatsamfund vid sitt 

möte den 26 januari 2018 antagit följande vägledande uttalande. 

Primärt är det advokatbyråerna som arbetsgivare som måste vidta åtgärder för att olika 

former av trakasserier och andra oacceptabla beteenden inte förekommer på arbetsplatsen. 

Men även för Advokatsamfundet kan det finnas anledning att agera, till exempel genom 

att inleda ett disciplinärende, om en advokat inte följer regler i lag eller god advokatsed. 

Särskilt med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen 

(1977:60) finns anledning att framhålla och erinra om att en advokat i sin verksamhet ska 

motverka alla former av sexuella trakasserier och diskriminering samt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. En advokat har vidare ansvar för att uppnå en god arbetsmiljö på 

advokatbyrån. Dessa skyldigheter gäller i all advokatverksamhet, såväl externt i 

förhållande till klient och annan, som internt i förhållande till alla medarbetare på 

advokatbyrån. 
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