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En tidskrift från Sveriges advokatsamfund

Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 och
 ges ut av Sveriges advokatsamfund. Innehållet speglar

advokatkårens yrkesfrågor, utmaningar och utveckling.
Tidskriften behandlar också de rättsvetenskapliga diskussionerna.
Advokaten distribueras personligt adresserad till landets samtliga

advokater samt till jurister anställda på advokatbyråer.
Därutöver går den till domare, åklagare och andra aktörer

inom rättsväsendet, samt många namnkunniga journalister.

Anne Ramberg, 
Advokatsamfundets generalsekreterare
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För mig är tidskriften Advokaten viktig för att få 

 kunskap om både frågor som rör advokater och ut
maningar som kåren möter. Dessutom uppskattar jag 

den stora bredd och djup som finns i tidskriften. Det är 
glädjande att tidskriften Advokaten har ett stort genom

slag både bland advokater och i övriga Rättssverige.

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

Eviga stiftelser 
i otakt med 

tiden?

FOKUS: STIFTELSERÄTT

Advokatprotester
mot juridiktjänst

Advokat Hina Jilani 
årets SHRA-pristagare

Gästkrönikör: Natali Engstam 
Phalén, generalsekreterare, IMM
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”För att värna rättssäkerheten kan de bevisrättsliga frågorna behöva 

hanteras annorlunda i skatteprocessen.”  
 caroline nordklint, jur. dr

Ny arbetsrätt tar form

FOKUS: ARBETSRÄTT I FÖRÄNDRING

Bättre uppföljningbehövs vid upphandling
I spåren av pandemin – färreärenden och sämre rättssäkerhet Gästkrönikör: David Baas
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”Advokatetikens centrala betydelse för advokatkåren kommer fram tydligt 

i undersökningen.” 
 ylva gnosse, analysföretaget regi

Den nya 
vardagen 
i coronans 

tidevarv

FOKUS: CORONAKRISEN

Vidareutbildningskrav

tas tillfälligt bort i år
Så tycker advokaterna

om Advokatsamfundet
Gästkrönikör: Ove Bring, 

professor emeritus

För mig är tidskriften Advokaten viktig för att få
kunskap om både frågor som rör advokater och 

utmaningar som kåren möter. Dessutom uppskattar 
 jag den stora bredd och djup som finns i tidskriften. 

Det är glädjande att tidskriften Advokaten har ett stort 
genomslag både bland advokater och i övriga Rättssverige.

Mia Edwall Insulander
Advokatsamfundets generalsekreterare

EN TIDSKRIFT FRÅN 
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För mig är tidskriften Advokaten viktig för att få 
 kunskap om både frågor som rör advokater och ut

maningar som kåren möter. Dessutom uppskattar jag 
den stora bredd och djup som finns i tidskriften. Det är 

glädjande att tidskriften Advokaten har ett stort genom
slag både bland advokater och i övriga Rättssverige.

Mia Edwall Insulander,
Advokatsamfundets generalsekreterare

” Vi arbetar ständigt med att utveckla tidskriftens form 
och innehåll för att tidskriften ska fortsätta att vara en 

av de ledande i Rättssverige. Vi märker hur tidskriften 
Advokatens förmåga att tränga igenom mediebruset  

hela tiden stärks. Advokatens artiklar blir återkomman-
de ämnen som andra medier fångar upp och diskuterar. 

Och vi på redaktionen kan glädja oss åt en strid ström av 
e-postmeddelanden, oräkneliga telefonsamtal samt blogg- 

och twitterkommentarer.

Tom Knutson
chefredaktör

Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 
och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter 
inom rättsområdet. Tidningen ges ut av Sve-
riges advokatsamfund och innehållet speglar 
advokat kårens yrkesfrågor, utmaningar och 
utveckling. För Sveriges  advokater är tidning-
en en självklar källa till yrkesrelaterad informa-
tion, rättsliga frågeställningar, personnyheter 
och utnämningar. Tidskriften innehåller också 
läsvärda litteraturtips och recensioner samt 
aktuella kurser och viktiga personnyheter. 
 Är man advokat läser man Advokaten. 
Tidskriften har ett mycket gott anseende och 
distribueras personligt adresserad till landets 
samtliga advokater samt till biträdande juris-
ter, domare, åklagare och andra aktörer inom 
rättsväsendet. Advokaten är den ledande 
tidskriften inom rättsområdet och citeras 
frekvent i olika medier. 
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”Det absolut bästa med att vara advokat är att vara i rättssalen. Det är där 

det händer.”  petter hetta, advokat och ledamot av samfundets huvudstyrelse

Urholkad rättshjälp 

skapar obalans 

i processen

FOKUS: ACCESS TO JUSTICE

Råd till advokater

i coronatider

Advokater med

livet som insats

Gästkrönikör: John Stauffer, 

chefsjurist, Civil Rights Defenders
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”Det är inte svårt att starta en podd. Kom på en idé, skaffa utrustning, pake-

tera på ett snyggt och bra sätt. Sedan är det bara att köra.”  carl fhager, advokat

Prisad 
konflikt-
lösning med förhinder

FOKUS: ADVOKATER SOM MEDLAR

Nya råd om uppdrag för svaga eller utsatta klienter
Advokatprotest motMigrationsverket Gästkrönikör: Mikael Mellqvist, f.d. lagman, Gotlands tingsrätt
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Traffic
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Tankar om
Advokaten

Vi arbetar ständigt med att utveckla tidskriftens form 
och innehåll för att tidskriften ska fortsätta att vara en 
av de ledande i Rättssverige. Vi märker hur tidskriften 
Advokatens förmåga att tränga igenom mediebruset 
hela tiden stärks. Advokatens artiklar blir  
återkommande ämnen som andra medier  
fångar upp och diskuterar. Och vi på  
redaktionen kan glädja oss åt en strid  
ström av e-postmeddelanden,  
oräkneliga telefonsamtal samt  
blogg- och twitterkommentarer. 

Tom Knutson, chefredaktör

”
Vi tränger igenom 
mediabruset

En läsare
Maria-Pia Hope, VD för 
Advokatfirman Vinge sedan 
2012, managing partner 
Stockholm sedan 2012, del-
ägare, advokat sedan 2001.

”För en affärsjurist ställs höga krav på att stän-
digt hålla sig à jour med näringslivet genom 
att läsa de rosa tidningarna digitalt såväl som  
i print. En branschtidning – Advokaten –  
hävdar sig med lätthet i konkurrensen.  
Advokaten lyckas med konststycket att spänna 
över hela den bredd som det innebär att arbe-
ta som advokat men ändå vara angelägen för  
alla sorters advokater.”

OM ADVOKATEN
Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 och är en av Sve-
riges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet. Tidningen ges ut av 
Sveriges advokatsamfund och innehållet speglar advokat kårens yr-
kesfrågor, utmaningar och utveckling. För Sveriges  advokater är tid-
ningen en självklar källa till yrkesrelaterad information, rättsliga frå-
geställningar, personnyheter och utnämningar. Tidskriften innehåller 
också läsvärda litteraturtips och recensioner samt aktuella kurser och 
viktiga personnyheter. 

Är man advokat läser man Advokaten. Tidskriften har ett mycket gott 
anseende och distribueras personligt adresserad till landets samtliga 
advokater samt till biträdande jurister, domare, åklagare och andra 
aktörer inom rättsväsendet. Advokaten är den ledande tidskriften 
inom rättsområdet och citeras frekvent i olika medier. 

Advokaterna och de biträdande juristerna är också fortsatt nöjda 
med tid skriften Advo katen. 88 pro cent av dem är, på en fyrgradig 
skala, mycket eller ganska nöjda med tidskriften vilket är en liten 
förbättring jäm fört med 2012. Enligt un dersökningsföretaget Novus 
är det en hög siffra för med lemstidningar. 

Tidskriften Advokatens totala upplaga är 10 050 exemplar per utgå-
va. Den mest omfångsrika under året, nr 9/2018, innehöll 84 sidor.

Drygt hälften besöker Advokatsamfundets webbplats varje månad. 
Framför allt görs det för att botanisera bland och anmäla sig till kur-
ser (57 procent) följt av att söka på advokater och advokatbyråer (52 
procent). Allt fler (37 procent) använder i dag även Advokatsamfun
dets webbplats för att läsa branschnyheter än vad som gjorde det 
2012 (28 procent). 

Tidskriftens webbplats hade under året 136 290 besök, 181 761 sid-
visningar, 498 sidvisningar per dag samt 108 121 unika besökare.

57 procent av advokaterna sva rar att de läser hälften eller mer av 
Advokatsamfundets månatliga nyhetsbrev, och lika stor andel upp ger 
att de är nöjda med nyhetsbrevet. Novus menar att det är ett bra 
betyg till nyhetsbrevet.

Maria-Pia Hope, VD för 
Advokatfirman Vinge 
sedan 2012, managing 
partner Stockholm sedan 
2012, delägare, advokat 
sedan 2001.

”För en affärsjurist ställs 
höga krav på att ständigt hålla sig à jour med 
näringslivet genom att läsa de rosa tidningarna 
digitalt såväl som i print. En branschtidning 
– Advokaten –  hävdar sig med lätthet i konkur-
rensen. Advokaten lyckas med konststycket att 
spänna över hela den bredd som det innebär att 
arbeta som advokat men ändå vara angelägen 
för alla sorters advokater.”

Kontaktuppgifter redaktionen
Chefredaktör Tom Knutson
Tidskriften Advokaten
Laboratoriegatan 4
Box 27321, 102 54 Stockholm
08-459 03 00
advokaten@advokatsamfundet.se
Allmänna fakta
TS-kontrollerad upplaga: 9 800 ex (TS 2020)
Utgåvor per år: 9 nummer
Medlem i Sveriges Tidskrifter

FORMAT OCH PRISLISTA

UTGIVNINGSPLAN

Uppslag

1/4 sida liggande

Helsida

1/4 sida stående

Halvsida stående

Halvsida liggande

Baksidan 1/8 sida 1/16 sida

430 × 285 mm + 3 mm
Pris: 44 600 kr

186 × 63 mm
Pris: 14 200 kr

215 × 285 mm + 3 mm
Pris: 23 600 kr

91 × 126 mm
Pris: 14 200 kr

91 × 258 mm
Pris: 16 800 kr

186 × 126 mm
Pris: 16 800 kr

215 × 258 mm + 3 mm
Pris: 26 200 kr

91 × 63 mm
Pris: 10 500 kr

43 × 63 mm
Pris: 6 800 kr

För bilagor: begär offert. + 3 mm för utfallande format. Moms tillkommer inte.

NUMMER MATERIALDAG UTGIVNINGSDAG

Nr 1 4/1  3/2 

Nr 2 8/2  10/3 

Nr 3 11/3  14/4 

Nr 4 16/4  19/5 

Nr 5 24/5  23/6

Nr 6 2/8  1/9

Nr 7 6/9  6/10

Nr 8 11/10  10/11

Nr 9 15/11  15/12

Webb 
Vi har över 20 000

unika besökare
per månad!

FORMAT WEBB:
Panorama: 1080×240 px, pris 20 000 kr/månad
Banner stor: 677×160 px + 350×170 px, pris: 10 000 kr/månad
Högerbanner: 350×170 px, pris: 7 500 kr/månad
Platsannonsbanner: 6 000 kr/månad
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