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2.

Försvarsadvokatens roll och
uppträdande

”Hur fan kan man försvara ett sånt svin?” Lite förfinat var det så det
stod i en rad mejl från diverse privatpersoner i samband med att jag
åtog mig uppdraget att försvara en misstänkt terrorist. Inte bara anonyma mejlskribenter reagerade, utan gång på gång fick jag besvara
frågan i media hur det kändes att bistå en terrorist. Ja, hur kan man
göra det? Skulle du göra det? Skulle du med full kraft anta uppdraget
som försvarare åt landets just då mest hatade person? Jag tycker, givet
att du har tid och erfarenhet, att svaret är enkelt. Såklart ska du ta
uppdraget!
Jag vet att det finns advokater som inte vill vara försvarare i vissa
typer av mål av moraliska skäl. Jag kan inte förstå ett sådant resonemang även om jag naturligtvis respekterar deras beslut. Jag försvarar
inga brott över huvud taget, jag försvarar den enskilde misstänkte.1
Innebörden av ett sådant resonemang skulle annars vara att advokater
som försvarar mördare sympatiserar med deras gärningar. En annan
sak är naturligtvis om du har egna erfarenheter som gör att du helt
enkelt inte klarar av att sköta ett försvar för en viss typ av brott. Då ska
du naturligtvis avstå eftersom dina erfarenheter annars kan färga ditt
försvar.
Som försvarsadvokat försvarar du alltid rättvisan eller systemet men
ur din klients perspektiv. Du är en garant för att din klient behandlas
korrekt och i enlighet med lag. Ditt enda intresse ska vara klientens

En artikel som handlar om just den här frågan: Nancy Hollander, A
Terrorist Lawyer, and Proud of It. The New York Times 26 mars 2010.
Nancy Hollander är försvarsadvokat i USA.
1
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sak. Du är den ende strikt subjektiva aktören i processen. Detta innebär att du inte är till för någon annan än klienten.
Från tid till annan kommer du känna ett krav från domstolar eller
andra samhällsaktörer att hjälpa till. Att så att säga vara lojal med
samhällets krav på lagföring. Det kan vara att bistå med delgivning av
en klient eller andra praktiska frågor. En vanlig fråga till dig som försvarsadvokat när klienten inte dyker upp vid en förhandling är om du
har haft kontakt med klienten innan förhandlingen. Denna fråga kan
du endast besvara med klientens medgivande, annars bryter du mot
både tystnads- och lojalitetsplikten gentemot klienten. Personligen
tycker jag frågan inte ens ska ställas av domaren. Jag känner till advokater som fått utstå kritik från domstolen för att de vägrat svara på
rättens fråga. Unga advokater som känt stark press att svara på en
fråga som aldrig borde ha ställts av rätten. Det bästa svaret när frågan
kommer är att du kort meddelar att du är förhindrad av advokatetiska
skäl att svara på frågan. Ett gott råd är också att informera personalen
på ditt kontor att inte besvara denna typ av frågor eftersom det relativt
ofta förekommer att tingsrätten ringer och kollar om det varit någon
kontakt med klienten i mål där din klient inte svarat på delgivning.
Det finns ett vägledande uttalande från Advokatsamfundet (den
21 augusti 2009) i frågan gällande förbud mot delgivning som kan vara
bra att känna till. Styrelsen för Sveriges advokatsamfund underströk
följande.
Av 2 § delgivningslagen (1970:482) följer att delgivning ombesörjes av
myndigheten. I 11 § andra st. delgivningslagen anges att om inte annat
följer av fullmakt är ombud behörig att mottaga delgivning av inlagor,
beslut och andra handlingar. Detta gäller dock inte handlingar som
avser ett föreläggande om att klienten ska infinna sig personligen eller
att klienten personligen ska göra något. Av förarbetena till delgivningslagen (NJA II 1971 s. 30) framgår också att delgivning av föreläggande om att part ska infinna sig personligen ska ske med parten och
inte med ombudet. Advokatsamfundet konstaterar att även om en

16

Ur Johan Eriksson: Handbok för försvarare (Limhamnsgruppen 2018)

advokat i förhållande till domstolar och myndigheter har att utföra sitt
uppdrag med omsorg och att verka för att klienten efterkommer förelägganden måste det i allmänhet anses strida mot god advokatsed att
en advokat ombesörjer domstolens delgivning av kallelse till klient att
personligen infinna sig i domstol, särskilt med hänsyn till den rättsliga
regleringen och principerna om att en advokats främsta skyldighet är
att ta tillvara klientens intressen på bästa sätt.
Av det vägledande uttalandet från Advokatsamfundet följer således
att det strider mot god advokatsed att en advokat hjälper domstolen
med att delge klienten en kallelse att infinna sig personligen eller att
personligen göra något.
En annan fråga, som jag tror de flesta domstolar känner till idag, är
att du är skyldig att berätta för din klient att det fattats beslut om
hämtning. Förr förekom det att domstolar fattade hämtningsbeslut
och bad försvararen att inte avslöja detta för sin klient. Ett agerande
som sannolikt grundar sig på okunskap, men som ändå visar att det av
vissa förväntas att försvararen har ett slags lojalitet med systemet. Ett
avsteg från klientlojaliteten som du alltså måste vara stark nog att inte
acceptera.
Du kan säkert också uppleva någon gång att din allmänna samhällsmoral får dig att känna att du borde agera på visst sätt för att bistå
rättsvårdande myndigheter. Det har sagts att det skulle ligga i försvararens roll att övertyga exempelvis misstänkta sexualförbrytare att erkänna eftersom det är det bästa för såväl den misstänkte som offret.
Så är inte fallet. Försvararen ska verka för klientens sak. I 21 kap. 7 §
första st. rättegångsbalken anges:
Försvararen skall med nit och omsorg tillvarataga den
misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta
belysning.
Innebörden av detta stadgande är att du ska verka för din klients inställning. Det är det som avses med sakens rätta belysning. Inte vad
17
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som kan uppfattas som sanning eller moraliskt rätt, utan vad som är
din klients inställning. En annan sak är att det ibland kan finnas skäl
att diskutera inställningen, vilket kommer att beröras senare i kapitel 18. Ett sätt att tänka är att du agerar utifrån den instruktion som
klienten ger dig i ansvarsfrågan. Det är däri ditt uppdrag ligger.
Som försvarare ska du vara stark. Du ska skydda din klient och vara
lojal. Detta kan vara svårt. Ibland kan det kännas som om försvararen
skäms för sin klient. Talar om klienten på ett avståndstagande sätt.
Många domare jag talat med tycker sig se sådant i domstolar emellanåt. Försvarare som verkar skämmas för sina klienter. Så får det inte
vara. Det kan ibland vara svårt att inte ta lite avstånd, att visa att man
egentligen tycker klientens inställning är felaktig, särskilt som lite ung
och oerfaren. Det kan ta sig olika uttryck. Allt från menande blickar till
närmast öppet avståndstagande. Gör inte så!
En annan sak som förekommer är försvarsadvokater som anammar
klienternas jargong. Det kan finnas olika förklaringar till ett sådant
beteende. Ett kan vara att advokaten tror sig kunna locka klienter med
ett sådant sätt. Ett annat kan vara osäkerhet och nervositet inför uppgiften och kanske inför klienten. Något som är alldeles säkert är att det
inte uppskattas av domare och därmed riskerar att påverka tilltron till
advokaten i allmänhet. Tycker rätten illa om advokaten, riskerar det
att påverka rättens uppfattning av klienten.
Jag tycker det är viktigt att försöka vara sig själv. Klienter vill ha advokater som har rättens öra. Detta skaffar du dig genom ett respektingivande beteende. Jag har också pläderat för klienter. Varit lite tuff
för jag trott att klienter gillar det. Nu vet jag att det är fel. Du ska vara
tuff när det krävs, men aldrig för sakens skull. Ett engelskt ord som
beskriver allt är att du ska vara likable. Helt enkelt bete dig på ett sätt
som gör dig uppskattad av rätten. Med detta menas verkligen inte
eftergiven eller medgörlig utan artig och stark. Mild i tonen men stark
i sak är väl en bra sammanfattning. Ett sådant uppträdande ökar förutsättningarna för att de som ska värdera det du säger gör det på ett
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för din klient förmånligt sätt. Det är ett faktum att den som genom sitt
sätt skapar irritation eller misstro också skapar en tveksamhet inför
sina argument.
I rollen som försvarare ligger också en samhällsuppgift som ska
hanteras med respekt. Du har som försvarare en viktig roll. Det är
inget du ska göra bara för ersättningen. Ibland kan frågor som hanteras i ett mål vara viktiga även för rättstillämpningen.
En riktig försvarare kämpar också för rättvisa i allmänhet. Jag tycker
att det är en brist att svenska advokater så sällan deltar i samhällsdebatten. De insikter som en försvarsadvokat kan få genom sitt arbete
är ofta mycket väl lämpade att redovisa i skiftande rättspolitiska debatter. Ett exempel är de långa häktestiderna där jag tycker fler advokater borde agera. Jag tycker faktiskt att det ingår i rollen som försvarare att emellanåt skriva en artikel eller på annat sätt verka för de frågor
som särskilt träffar de misstänkta.
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