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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Tanken på denna uppsats föddes under min tid som juridisk rådgivare och be-

handlingsansvarig på KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället. Jag tog ett långt 

studieuppehåll och jobbade i flera år som behandlare inom organisationen. I min 

yrkesroll träffade jag ofta klienter som hade mycket blandade uppfattningar om 

de advokater som representerat dem under åren. Allt som ofta stötte jag på klien-

ter som begått missbruksrelaterade brott och i slutändan fått ett fängelsestraff att 

avtjänas på anstalt. De upplevde att advokaten inte engagerat sig i deras person-

liga omständigheter eller lagt ner någon tid på att exempelvis få till en kontrakts-

vård. Mina idéer kretsade då kring att försvararen skulle kunna bistå sin klient 

ännu mer inom ramen för försvararrollen. Han skulle exempelvis kunna förmedla 

kontakter till behandlingshem och socialtjänsten men även ge specifik rådgivning 

kring behandlingsavdelningarna på de olika anstalterna och olika behandlings-

program. Min grundtanke var att advokaten inte bara skulle ”släcka bränder” 

utan även hjälpa klienten med orsaken till varför denne är inför rätta. Under mitt 

studium av den advokatetiska litteraturen växte känslan ytterligare att försvararen 

kan utträtta mer både för samhället och klienten. Kurt Blomqvist understryker i 

sin kända bok ”Försvararen” de falska föreställningarna om försvararen som fort-

farande lever kvar hos allmänheten och media, gamla uppfattningar lever kvar 

och han använder uttrycket ”Dygden i mitten sa fan och satte sig mellan två ad-

vokater”.1 Denna bild skulle kunna tvättas bort ännu mer om försvararen tar ett 

större samhällsansvar. Blomkvist menar att det är genom brottmål som en försva-

rare blir känd och där investeras i advokatkårens anseende och goodwill.2  

Det jag främst vill påvisa med denna framställning är betydelsen av advokatens 

engagemang och jobb med personalian och påföljdsfrågan. Det ligger samhällse-

konomiska vinster i detta men även stora mänskliga aspekter. Enligt min åsikt 

har advokaten, av alla aktörer hela i straffprocessen, den största möjligheten att 

                                                           
1 Blomkvist, Försvararen, s 3. 
2 A a s 3. 
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styra klienten i en positiv riktning. En erfaren försvarare som är bra på klientpsy-

kologi kan snabbt åtnjuta sin klients förtroende och kan följaktligen få viktig in-

formation som kan vara av betydelse i påföljdsfrågan. Min ursprungliga tanke 

om att försvararen kan vara något mer kommer också till uttryck i uppsatsen men 

i form av ett förslag på vidareutbildning av brottmålsadvokater.  

Av betydelse för påföljden men också för hela straffprocessen är om advokaten 

åläggs någon sanningsplikt i förhållande till domstolen. I klientsamtalet får advo-

katen nämligen ofta information som är av direkt betydelse för den kommande 

huvudförhandlingen. Ursprungligen skulle det området överhuvudtaget inte berö-

ras men ju mer jag läste i litteraturen destomer intressant blev frågan. Är försva-

raren skyldig att delge domstolen det som framkommit i klientsamtalen eller har 

han någon skyldighet att söka efter sanningen? Kan advokaten rent av ljuga för 

domstolen? I direkt anslutning till detta kommer frågan hur långt tystnadsplikten 

sträcker sig. 

Vad händer då om advokaten i klientsamtalen får kännedom om något som skulle 

kunna bidra till en för klienten bättre påföljd? Försvararen kanske inser att klien-

ten har missbruksproblem och de är anledningen till att denne står inför rätta. 

Den anklagade nekar till brott och alla former av missbruk och kan endast tänka 

sig att yrka på ett frikännande. Det bästa skulle följaktligen vara en kontraktsvård 

eller att sitta av straffet på en behandlingsavdelning men advokaten får inget ge-

hör för detta i samtalet med klienten. Kan försvararen då gå emot sin klients in-

struktioner och på huvudförhandlingen agera utefter det som är bäst för klienten? 

1.2 Syfte och problemställning 

I denna framställning avser jag att utifrån ett praktikerperspektiv analysera frågan 

om försvararen bör engagera sig i klientens personliga omständigheter och på-

följdsfrågan. Jag anser att försvarsadvokaten har en unik position i straffproces-

sen som han kan använda till att vara sin klient mer behjälplig men också till att 

tjäna samhället. I anslutning till detta kommer vidareutbildning av försvararen 

diskuteras då, enligt min uppfattning, advokaten kan med det tillföra en ny ”di-

mension” till försvararrollen. Jag kommer även titta närmare på frågan om advo-



6 
 

katen har någon sanningsplikt i förhållande till domstolen och hur tystnadsplikten 

förhåller sig till detta. Slutligen behandlas situationen att försvararen och klienten 

har olika åsikter i skuldfrågan och påföljdsfrågan. Frågan som då berörs är om 

advokaten kan gå emot sin klients instruktioner. Sammantaget kan sägas att stora 

delar av framställningen berör ämnet klientvård och jag valde detta eftersom det 

inte varit särkskilt uppmärksammat i litteraturen.3 

1.3 Metod och material 

Jag har använt ett rättsdogmatiskt perspektiv inom ramen för processrätten och 

skrivna regler om god advokatsed och normgivande advokatsamfunds uttolkning 

av dessa. I första hand har jag använt rättskällorna och god advokatsed i analysen 

av gällande rätt. När det saknats svar i de skrivna reglerna har jag analyserat litte-

ratur och disciplinnämndens praxis för att försöka fastslå gällande rätt. 

Anledningen till att jag valde att skriva om advokatetik överhuvudtaget är mitt 

stora intresse för branschen.4 Främst är min fallenhet själva praktiken och av 

detta skäl kommer framställningen att analyseras utifrån praktikerdoktrinen. På 

senare tid är Advokat Lena Ebervall den som skrivit mest kring advokatetik. 

Följaktligen kretsar mycket av framställningen utifrån hennes verk eftersom 

dessa är mest uppdaterade och aktuella. Hon påpekar att det råder brist på doktrin 

som behandlar advokatetik, anledningen kan tänkas vara att sådana med nödvän-

dighet innefattar värderingar.5 Situationerna som faller utfanför lagstiftningen 

berörs inte i litteraturen. Sammanfattningsvis kan sägas att Sveriges advokatkår 

inte har annat att tillgå än tidskriften Advokaten för att få etisk vägledning.6 Inom 

den praktikerdoktrin jag använt kan särskilt nämnas två idag klassiska verk, Hol-

ger Wiklunds ”god advokatsed” och Curt Blomkvists ”Försvararen”.7 Men även 

verk från kända processrättsförfattare som Per-Olof Ekelöf och Karl Olivecrona 

har använts. Slutligen kan nämnas Claes Peyrons bok ”Advokatetik – En praxis-

                                                           
3 Blomkvist, Försvararen, s 36. 
4 Min plan under en ganska lång tid har varit att jobba som praktiker med inriktning på brottmål. 
5 Ebervall, Försvararens roll - Ideologier och gällande rätt, s 346. 
6 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s 13. 
7 Försvararen är idag obligatorisk litteratur i kurserna kring advokatexamen. 
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genomgång” där han sammanfattar disciplinnämndens praxis.8 Samt en bok från 

en annan praktiker, Claes Borgströms Advokaten i brottmålsprocessen. 

1.4 Avgränsningar 

Inledningsvis kan nämnas att det görs en avgränsning mot övriga delar av straff-

processen, framställningen kommer främst kretsa kring advokatetik. Regelverket 

kring påföljdsbestämningen och innebörden av de olika påföljderna kommer så-

ledes inte att analyseras.  

Alla delar av advokatens relation med klienten är viktiga och det finns flera in-

tressanta frågor som rör ämnet klientvård. Denna framställning avser dock att 

främst att beröra arbetet och engagemanget i personalian och påföljdsfrågan. 

Advokaten kan vara anlitad av klienten eller utsedd av rätten som offentlig för-

svarare. Av utrymmesbrist har frågan om det är någon skillnad mellan dem fått 

lämnas åt sidan. Det är för övrigt en intressant diskussion då det kan uppstå en 

intressekonflikt för den offentlige försvararen mellan klienten och sin uppdrags-

givare staten. 

Frågor som uppkommer när en försvarare avträder sitt uppdrag lämnas i stora 

drag åt sidan, de berör egentligen inte kärnfrågorna i denna uppsats utan är 

främst ett sätt att komma ifrån problem som uppstått med en klient. I anslutning 

till att avträda uppdraget kan nämnas att den komplicerade situation som uppstår 

när klienten vill erkänna ett brott som denne inte begått också lämnas åt sidan.9 

Ebervall menar att under vissa förutsättningar kan andra länders regelverk vara 

applicerbara på etiska problem i det svenska advokatyrket.10 Denna slutats drar 

hon med utgångspunkt från Sir Thomas Lund som skrev en av de första böckerna 

kring engelsk advokatsed. Lund menar att advokater i många länder har för sig 

                                                           
8 Peyron var ordförande i disciplinnämnden 1992-2008. 
9 Det kan uppstå situationer som är intressanta för denna framställning, exempelvis om klienten berät-
tar för advokaten att han är oskyldig men ändå vill erkänna brottet. Det blir då verkligen intressant att 
diskutera om försvararen är bunden av dessa instruktioner, men av utrymmesskäl fick jag lägga detta 
spår åt sidan. 
10 Ebervall, Försvararens roll, s 37. 
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själva ställt upp ”substiantieally the same standards of professional ethics”.11 

Ebervall har som en följd av bristen på doktrin i stor utsträckning fått stödja sig 

på utländsk litteratur.12 I denna framställning har jag av tid- och utrymmesskäl 

fått lägga utländsklitteratur åt sidan, även om skulle varit mycket intressant att 

titta på hur liknande frågor behandlas i andra länders advokatetik.  

1.5 Disposition 

Inledningsvis beskrivs hur påföljdsfrågan behandlas i processen. I denna del görs 

en kort beskrivning av straffprocessen och en genomgång av de regler som styr 

påföljdsfrågan. Därefter kommer ett kapitel om försvararen där jag går igenom 

lagstiftarens uppdrag, försvararrollen och god advokatsed. När arbetet med denna 

uppsats startade funderade jag på hur frågeställningarna skulle presenteras. Efter 

samtal med min handledare konstaterade jag att kärnfrågorna i denna framställ-

ning bäst illustreras genom exempel. Därför har analysen och diskussionen delats 

in i 4 stycken scenarion som var för sig berör områden som är intressanta för 

uppsatsen. Varje sådant kapitel börjar med en kort inledning, därefter kommer 

exemplet och sedan följer analys och diskussion. 

2. Påföljdsfrågan i processen 

2.1 Straffprocessen 

En misshandel sker i en krogkö, polisen anländer till platsen och startar en utred-

ning. Åklagaren anser att det finns bevis för att den misstänkte begått ett brott 

och väljer att åtala. Domstolen dömer sedan den anklagade till ett fängelsestraff 

som verkställs av kriminalvården. Det anförda är ett exempel på den så kallade 

rättskedjan och är i stora drag det område som denna framställning berör.13 

Straffprocessen inleds dock med en förundersökning som leds av polis och åkla-

gare.14 Innan förundersökningen kan det dock förekomma olika former av brotts-

                                                           
11 Lund, The Professional Conduct and Etiquette of Solicitors, s 18. 
12 Ebervall, Försvararens roll, s 37. 
13 Nordh, Praktisk process II, s 13. 
14 Ekelöf, Rättegång, V s 17. 
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spaning, förutredning och primärutredning.15 Det mesta arbetet under förunder-

sökningen görs av en polisman i form av förhör med målsägande, den anklagade 

och vittnen.16 Under förundersökningen skall, enligt rättegångsbalken (1942:740) 

23:2, utredas vem som misstänks för brottet och om det finns tillräckliga skäl för 

åtal mot denne. Förundersökningens främsta syfte är att ge åklagaren tillräckligt 

med information för att kunna bedöma om han ska åtala eller inte.17 Finns det 

tillräckligt starka skäl ska den anklagade åtalas.18 Sådana skäl föreligger om be-

visningen är så stark att den kan ligga till grund för en fällande dom.19 Åtal väcks 

sedan genom att åklagaren ansöker skriftligen till domstolen om stämning mot 

den tilltalade20. Alltså med åtal menas åklagarens talan i målet. Vidare ska dom-

stolen, om ansökan inte avvisas, utfärda stämning.21 Målet avgörs sedan efter 

huvudförhandling22 vilken kan delas in i fem delar, yrkanden, sakframställning, 

framläggande av bevisning, utredning om den tilltalades personliga förhållanden 

samt slutanföranden.23 Brottmålsprocessen kan beskrivas som ett samspel mellan 

rättens olika aktörer; Domstol, åklagare, åtalad, försvarare och målsägande. 

Nordh beskriver det som en pjäs där alla har olika roller och repliker som sam-

spelar med varandra och om någon misslyckas med att fullgöra sin uppgift på-

verkar det utgången.24 Många domare anser sig dock vara en oberoende part som 

bedömer målet efter hur åklagaren och försvaret presenterat sin talan.25 Till viss 

del är det sant då straffprocessen är vad man kallar ackusatorisk, domstolen har 

ingen egen utredningsskyldighet. Den amerikanske advokaten Daniel Kornstein 

drar paralleller mellan teater och domstolsprocess. I Kill all the Lawyers?, Sha-

kespeares legal appeal, konstaterar han att det förekommer rättegångsscener i två 

tredjedelar av Shakespeares pjäser.26 Borgström är dock av åsikten att den liknel-

                                                           
15 A a s 111. 
16 A a s 17. 
17 A a s 105. 
18 RB 23:2. 
19 Ekelöf, Rättegång V, s 155. 
20 RB 45:1. 
21 RB 45:9. 
22 RB 45:10a. 
23 Ekelöf, Rättegång V, s 192. 
24 Nordh, Praktisk process II, s 14. 
25 A a s 13. 
26 Daniel J. Kornstein, Kill all the Lawyers?. 
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sen inte är korrekt, visserligen skildrar teatern och rättegången samma sak, män-

niskans livsvillkor och frågor om liv och död och om kärlek och hat.27 Verklig-

heten är dock sådan att brottmålsprocessen avgör frågorna i verkligheten, ska en 

människa berövas sin frihet eller ska ett brottsoffer berövas sin rättvisa? I teatern 

får en skådespelare dåliga recensioner medan advokaten exempelvis kan åsamka 

sin klient stort lidande och irreparabel skada.  

2.2 Påföljdsfrågan 

Enligt brottsbalken (1962:700) 1:1 är brott en gärning som är beskriven i Brotts-

balken eller i annan lag eller författning och för vilken straff är föreskrivet. Inne-

börden av straff framgår av BrB 1:3 där det stadgas att med påföljd för brott för-

stås straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överläm-

nande till särskild vård. Av ordalydelsen framgår att böter och fängelse anses 

som straff i juridisk mening men också att det finns andra typer av påföljder.  I 

rättegångsbalken används uttrycket ”talan om ansvar” och betyder att åklagaren 

vill att den tilltalade skall dömas till en påföljd för ett brott han begått.28 Termen 

som används är ansvarsfrågan som i sig innefattar skuldfrågan och den för denna 

framställning särskilt viktiga påföljdsfrågan.29 Det kan i sammanhanget nämnas 

att 1989 genomfördes en reform av påföljdssystemet som innebar att behand-

lingstanken övergavs, istället betonades principer som rättvisa, proportionalitet 

mellan brott och straff och förutsebarhet.30 Straffrättspolitiken har idag blivit en 

viktig politisk profilfråga. Många inom rättsvetenskapen varnar för en ”offensiv” 

straffrätt som endast används för att plocka politiska poäng, det har nämligen 

visats att det är betydligt svårare att ta bort straff än att lägga till.31  

Förklaras den åtalade skyldig till brott ska domstolen med hjälp av reglerna i BrB 

kap 29 och BrB kap 30 fastställa en påföljd. Bestämmandet av påföljd bygger i 

svensk rätt på ett proportionalitetstänkande.32  Viktiga stadganden om de olika 

                                                           
27 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 13. 
28 Nordh, Processens ram i brottmål, s 20. 
29 Nordh, Processens ram i brottmål, s 20 f. 
30 Dahlström, Strand, Westerlund, Brott & Påföljder, s 461.  
31 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 21. 
32 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen s 437. 
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påföljderna finns i BrB 26 kap om fängelse, BrB 27 kap villkorlig dom, BrB 28 

kap skyddstillsyn och BrB 31 kap överlämnande till särskild vård. Fängelse en-

ligt BrB 26 kap är enkelt uttryckt en placering av kriminalvården på anstalt.  

Villkorlig dom enligt BrB 27 kap utgör ett alternativ till fängelse och kan kombi-

neras med samhällstjänst.33 Skyddstillsyn är en mer ingripande påföljd som kan 

vara i 3 år.34 Denna kan kombineras med fängelse och så kallad kontraktsvård.35 

Överlämnande till särskild vård enligt BrB 31 kap kan bestå i exempelvis vård 

enligt socialtjänstlagen (2001:435) eller lagen (1988:870) om vård av missbru-

kare i vissa fall. Alla påföljder får tillämpas trots att de inte är nämnda i bestäm-

melserna om de särskilda brotten.36  Fängelse är enligt BrB 1:5 att anse som en 

svårare påföljd än böter. Överlämnande till särskild vård kan ersätta både fäng-

else och böter.37  

Påföljdsfrågan avgörs av domstolen baserat på bevismaterialet som framkom i 

personaliadelen.38 Regler kring bevisning finns i RB kap 35 och enligt RB 35:1 

ska domstolen samvetsgrant pröva allt som förekommit i målet och slutligen av-

göra vad som är bevisat. I RB 46:9 stadgas att uppgifter och uttalanden om den 

tilltalades förhållanden ska läggas fram under rättegången. Bedömningsmateri-

alet består således av vad den tilltalade berättar om sina personliga förhållanden 

och av en eventuell personutredares slutsatser.39 Av central betydelse för på-

följdsfrågan blir följaktligen lag (1991:2041) om särskild personutredning i 

brottmål med tillhörande förordning. I nämnda lag stadgas i 1 § att när det i ett 

brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning 

om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder som kan antas bidra 

till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande in-

hämtas från Kriminalvården. Uppkommer frågan om tvångsvård eller fortsatt 

vård inom socialtjänsten görs särskilda utredningar, ofta utförda av social-

                                                           
33 BrB kap 27. 
34 28:4 BrB. 
35 BrB 28:6a. 
36 BrB 1:4. 
37 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s 434. 
38 Ekelöf, Rättegång V, s 187. 
39 A a s 187 ff. 
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nämnd.40 Den ansvarige utredaren hämtar in uppgifter från arbetsgivare, bekanta, 

släktingar och myndigheter.41 Rätten är dock i slutändan inte bunden av personut-

redarens slutsatser. Principerna om bevisomedelbarhet och om det bästa bevis-

materialet gäller inte vid utredning av påföljdsfrågan.42 Ekelöf tar ett exempel där 

en arbetsgivare hörts av personutredaren kommer rätten inte kalla arbetsgivaren 

till domstolen som vittne. 43 I samma stycke nämner han att det dock förekommer 

det att personutredaren kallas till genomgången av personaliadelen där även den 

tilltalade vanligvis frågas ut.   

Vid bestämmande av påföljd kan det vara av betydelse om den tilltalade tidigare 

har begått brott av annan eller liknande sort.44 Rätten ska också, enligt BrB 30:9, 

beakta om det finns anledning att anta att skyddstillsyn kan bidra till att den till-

talade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Som särskilda anledningar nämns i 

stadgandet att om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller 

sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans 

brottslighet eller om den tilltalade undergår behandling för missbruk. Men också 

om missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhål-

lande som kräver vård eller annan behandling i väsentlig grad har bidragit till att 

brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig att gå igenom lämplig 

behandling. 

När bevisningen är framlagd har parterna rätt att göra slutanföranden, s k pläde-

ring.45 Försvaret och åklagaren bör då argumentera i både skuldfrågan och på-

följdsfrågan.46 Oaktat parternas framlagda bevis och inställning i påföljdsfrågan 

kommer domstolen i slutändan att göra en bedömning ex officio.47 Försvararen 

bör, förutom att plädera kring skuldfrågan, även argumentera kring påföljden.48 

Redan inledningsvis kan alltså konstateras att försvararen har en viktig roll i på-

                                                           
40 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s 435. 
41 Ekelöf, Rättegång V, s 188. 
42 A a s 204. 
43 A a s 204. 
44 Lindell, Eklund, Asp, Andersson, Straffprocessen, s 434. 
45 RB 46:10. 
46 Ekelöf, Rättegång V, s 205. 
47 A a s 205 samt Nordh, Praktisk process II, s 54. 
48 Ekelöf, Rättegång V, s 205. 



13 
 

följdsfrågan eftersom denne uppmanas att argumentera kring ämnet i plädering-

en. Ska försvararen kunna göra detta framgångsrikt måste han följaktligen vara 

insatt i ämnet, den anklagades personliga formalia och innebörden av de olika 

påföljderna. Blomkvist ser det som en självklarhet att försvaren ska vara insatt i 

målet samt sin klients personalia.49 Han tar som exempel att klienten tänker er-

känna allt i skuldfrågan, försvararen ska då istället vara aktiv i påföljdsfrågan, 

särskilt viktigt blir att läsa kriminalregisterutdraget, komplettera med anstaltsvis-

telser, arbetsförhållanden, utbildningsförsök och sjukhusbehandlingar.50 Tidigare 

frigivningar och personutredningar ska analyseras och frågan varför han återföll i 

brott.51 Blomkvist menar att försvararen ska försöka ge ”liv och innehåll” till den 

annars ointressanta registeruppläsningen.52 I den ska han kunna få till ett yrkande 

som stödjer en annan påföljd än fängelse. Försvararen kan även argumentera för 

att strafftiden ska bli så kort som möjligt med stöd av omständigheter i händel-

sen, uppväxtförhållanden och personlighetsbrister.53 Blomkvist tar ytterligare ett 

exempel med en rattfyllerist, där bör försvararen få fram personliga förhållanden 

som kan vara av betydelse i påföljdsfrågan så som spritvanor, sjukskrivningar, 

nervbesvär, läkarkontakter, sociala bekymmer etc.54 Komplettera gärna med in-

tyg från rehabilitering om detta pågår.55 Sammanfattningsvis kan sägas att på-

följdsfrågan är en stor del av straffprocessen och försvararen har en viktig roll i 

bestämmandet av denna. 

3 Försvararen 

3.1 Lagstiftarens uppdrag 

När den misstänkte blir underrättad om att han är skäligen misstänkt får han an-

lita försvarare.56 Är förutsättningarna dessutom uppfyllda för offentlig försvarare 

                                                           
49 Blomkvist, Försvararen, s 56. 
50 A a s 59. 
51 A a s 59. 
52 A a s 59. 
53 A a s 60. 
54 A a s 60. 
55 A a s 61. 
56 RB 21:3. 
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ska förundersökningsledaren göra en anmälan om detta till rätten.57 Rätten till 

försvarare är även fastslagen genom Sveriges internationella åtaganden. I Euro-

peiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande friheterna stadgas i artikel 6 p 3 att var och en som blivit anklagad för brott 

har rätt att försvara sig genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när 

han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant 

utan kostnad. Försvararen är även den bästa garantin för att undvika oriktiga 

straffrättsdomar och att oskyldiga döms eftersom han kan koncentrera sig helt på 

att tillvarata den tilltalades intressen.58 Straffprocessen har under åren gått mot 

den s k förhandlingsprincipen och det bästa resultatet anses uppkomma genom att 

varje part för sin egen talan.59 Ekelöf poängterar dock att systemet inte är felfritt 

utan kan leda till felaktiga domar om den misstänkte biträds av en okunnig förva-

rare.60 Enligt RB 21:5 förordnas därför till offentlig försvarare endast en advokat 

som är lämplig för uppdraget. Även lagstiftaren har betonat vikten av juridiskt 

biträde i påföljdsfrågan genom RB 21:3a st 2 p 2 där det slås fast att offentlig 

försvarare ska förordnas om det behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken 

påföljd som ska väljas. I RB kap 8 finns ytterligare ett antal bestämmelser som 

reglerar advokatverksamhet. Det saknas dock en legaldefinition av ordet advo-

katverksamhet och disciplinnämnden har ålagts ett stort utrymme att bestämma 

begreppets närmare innebörd.61 Centralt stadgande för denna framställning är RB 

8:4 som säger att advokaten inte får agera i strid mot gällande rätt eller bryta mot 

god advokatsed. Samt för denna framställning viktiga RB 21:7 som säger att för-

svararen skall med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta 

syfte verka för sakens riktiga belysning.62 

                                                           
57 RB 23:5 st 1. 
58 Ekelöf, Rättegång II, s 90. 
59 A a s 90. 
60 A a s 90 f. 
61 RB 8:6. 
62 Enligt Ebervall sammanfattar lagstiftaren hela det rådande advokatidealet genom RB 21:7, se Ebervall, 
Advokatetik i brottmål s 17.  
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3.2 Försvararrollen 

Ebervall särskiljer två olika idealtyper av advokater, två olika skolor som var för 

sig representerar en god försvararroll.63 Den ena kallar hon för vapendragaren 

och nyckelordet för det idealet är instrumentalism.64 Vapendragaren är en advo-

kat som anser sig vara ett instrument i klientens hand. Begreppet hämtar hon från 

det välkända uttrycket hired gun och som ursprungligen föddes i den ameri-

kanska doktrinen.65 Uttrycket utmynnar från den amerikanska vilda västern om 

den ensamme revolvermannen som säljer sina tjänster till högstbjudande. Advo-

katen som privatperson särskiljs från hans yrkesroll, det är revolvern som är till 

salu, inte personen.66 Advokaten är neutral i förhållande till arbetsgivaren, det 

som är tillsalu är hans kunskaper. Han ger heller inte uttryck för några personliga 

åsikter, som Ebervall uttrycker det, rolldifferentiering.67 Han ger inget uttryck för 

sina åsikter, det viktigaste är att hjälpa klienten så mycket som möjligt. Klientens 

intressen är för vapendragaren samma som den önskan klienten uttrycker.68 Den 

andra typen kallar hon för vägvisaren som i sin yrkesroll tar hänsyn till andra 

intressen än klientens och balanserar dessa.69 Till skillnad från vapendragaren 

använder vägvisaren inga vapen och letar även efter det moraliskt riktiga i situat-

ionen.70 Vägvisaren eftersträvar sanningen och tar hela situationen i beaktande, 

han betraktar sig inte som något vapen i handen på någon utan intar en auktoritär 

ställning.71 Klientens intresse är för vägvisaren det som är bäst för klienten, inte 

dennes önskningar.72 

Borgström särskiljer inte mellan olika typer av försvarare men konstaterar att det 

första mötet är det viktigaste man har i varje ärende.73 Redan inledningsvis är det 

viktigaste en advokat gör enligt honom är att etablera ett förtroende för att sedan 

                                                           
63 Ebervall, Försvararens roll, s 55. 
64 A a s 55. 
65 A a s 56. 
66 A a s 56. 
67 A a s 56. 
68 A a s 79. 
69 A a s 70. 
70 A a s 80 ff. 
71 A a s 71. 
72 A a s 79. 
73 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 30. 
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kunna utföra den kanske allra viktigaste delen av uppdraget, nämligen arbetet 

med att förebereda kommande huvudförhandling. Han menar på att sådana enkla 

saker som att inte ta av sig ytterkläderna eller inte ha rensat skrivbordet från akter 

kan ha negativ inverkan i mötet med klienter som befinner sig i en jobbig situat-

ion.74 Borgström avslutar sin bok med att poängtera engagemangets betydelse 

genom att citera inledningen av de vägledande reglerna: ”En advokats främsta 

plikt är att visa trohet och lojalitet med klienten”.75  

Även Blomkvist poängterar vikten av att det så fort som möjligt bildas ett förtro-

ende mellan försvararen och klienten. Advokaten ska sedan odla kontakten ytter-

ligare genom att behålla kontakten och sätta sig in i den anklagades personliga 

och ekonomiska förhållanden.76 Blomkvist exemplifierar några egenskaper en 

god försvarare bör besitta. Denne ska engagera sig i klientens sak, leva sig in i 

dennes situation samt ingjuta tillit och förtröstan.77 Försvararen ska övertygande 

kunna lägga fram klientens sak och göra ett gott intryck på domstolen samt bäras 

av ”ett levande intresse för klienten som människa”.78 Han konstaterar vidare att 

anmärkningarna mot försvararna från polis, domare, klienter och åklagare oftast 

härstammar från bristande klientkontakt, otillräckligt engagemang, dålig insikt i 

sak- och rättsmaterialet och vanemässigt utförande av talan.79 Engagemanget är 

viktigt enligt Blomkvist då klienten kommer märka om det finns ett intresse för 

honom.80 I försvararuppdragen uppkommer ofta konfliktsituationer där det är 

oklart hur försvararen bör agera.81 

Wiklund ställer även frågan vilken omsorg och noggrannhet en försvarare i 

brottmål är tvungen att iaktta i jämförelse med andra advokat- och klientrelation-

er.82 Ingenting tyder på att något är annorlunda men Wiklund påpekar att en för-

svarare så snabbt som möjligt borde ta kontakt med klienten och förbereda för-

                                                           
74 A a s 30. 
75 A a s 204. 
76 Blomkvist, Försvararen, s 36. 
77 A a s 4. 
78 A a s 4. 
79 A a s 7. 
80 A a s 8. 
81 A a s 10. 
82 Wiklund, God advokatsed, s 340. 
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svaret.83 Att bara läsa förundersökningsprotokollet räcker inte, förtroendet mellan 

klienten och advokaten måste byggas upp på ett tidigt stadie.84 Wiklund po-

ängerar på samma sida att det måste ”betecknas som en allvarlig pliktförsum-

melse” att tala med klienten för första gången en kvart före målet ska upp i rät-

ten. Beträffande relationen till rättsväsendet menar Wiklund det är viktigt att för-

hindra att advokaternas medverkan i rättsprocessen tar sådana former att det 

”sticker en käpp i rättvisans hjul” eller orsakar ”gnissel i rättskipningsmaskine-

riet”.85 Han menar att den goda advokatseden kräver att samfundet ska upprätt-

hålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår och den hjälpen som advokaten 

ger till sin klient ska lämnas på ett sådant sätt att god rättskipning främjas.86 

Wiklund uttrycker att advokaten efter bästa förmåga ska tillvarata klientens in-

tressen och använder så starka ord som att måste visa absolut trohet och lojalitet 

mot klienten, att han aldrig sviker förtroendet mellan honom och klienten och 

aldrig medvetet agerar på ett sätt som skadar denne.87 

Ur RB 21:3 kunde vi utläsa att försvararen utses av den misstänkte. Som utvald 

av klienten kan tänkas att försvararen borde vara skyldig att följa dennes anvis-

ningar. Ovan konstaterades dock att offentlig försvarare förordnas av rätten. Ge-

nom ett beslut från domstolen tillsätts en försvarare. Är advokaten därav bunden 

till rätten och statens regler för uppdragets utförande? Ebervall ställer frågan vem 

som egentligen är den offentliga försvararens uppdragsgivare.88 Hon konstaterar 

att uppdraget som offentlig försvarare stödjer sig på ett lagbud och är att betrakta 

som ett statligt uppdrag.89 Som konstaterats ovan råder en stor frånvaro av detal-

jerade normer för hur förvararuppdraget regleras. Den övriga svenska straffpro-

cessen kännetecknas inte av en sådan osäkerhet och vida tolkningar av rekvisit.90 

Rollen som offentlig försvarare har alltså en stor offentligrättslig reglering i for-

mellt hänseende medan det lämnas stort utrymme vad gäller den materiella rät-

                                                           
83 A a s 340. 
84 A a s 340. 
85 A a s 502. 
86 A a s 503. 
87 A a s 249. 
88 Ebervall, Försvararens roll, s 282 ff. 
89 A a s 295. 
90 A a s 295 f. 
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ten.91 Å ena sidan ska försvararen se till att allt går rätt till under förundersökning 

och rättegång samt att rättegångsbalkens regler efterföljs, å andra sidan har advo-

katen stort utrymme att själv bestämma hur han bör agera i de olika situationerna 

han möter i sitt uppdrag.92 Ebervall konstaterar slutligen att staten är uppdragsgi-

vare medan det inom ramen av denna samhällsuppgift finns en lagstadgad plikt 

till lojalitet mot klienten som i sin tur bestäms av god advokatsed och praxis.93 

3.3 Ersättning 

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för det 

uppdrag han utför.94 Dock är denne i mångt och mycket begränsad i hur mycket 

tid och energi som kan läggas på den aktuella klienten. Exempelvis i mål i tings-

rätten och hovrätten som rör en tilltalad och där den sammanlagda förhandlings-

tiden inte överskrider 3 timmar och 45 minuter tillämpas den så kallade brottmål-

staxan.95 Arvodet omfattar allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, 

kopiering m.m.96 Innan förundersökningen är inledd och försvararen blivit för-

ordnad sin klient finns en mall för hur mycket tid försvararen ska lägga på målet 

och sin klient. Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än nor-

malt och skälig ersättning i målet gränsen i den nämnda brottmålstaxan.97  

3.4 God advokatsed 

Sveriges advokatsamfund bildades 1887 och vid den tidpunkten fanns inget etiskt 

regelverk för advokater. Under den första tiden för advokatsamfundet styrdes 

domstolsväsendet av starka traditioner som ämbetsmannaadvokatyr och ända 

fram till och med 1800-talet rådde två olika system, ett där det fanns en sakförare 

som var ämbetsman och det andra fria ståndet, s.k. brännvinsadvokater.98 Epitetet 

brännvinsadvokat lär ha uppstått genom att de tog uppdrag mot betalning i 

                                                           
91 Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s 102 f. 
92 Ebervall, Försvararens roll, s 296. 
93 A a s 296. 
94 RB 21:10. 
95 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt 1 §. 
96 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt 5 §. 
97 Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt 6 §. 
98 Ebervall, Försvararens roll, s 46.  
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brännvin.99 Istället för att debattera vilket system som var effektivast började det 

i slutet av 1800-talet föras diskussioner om att inrättandet av ett advokatsamfund 

kanske skulle bidra till en snabbare, säkrare och billigare process.100 Ordet ”god 

advokatsed” har inte uppfunnits av lagstiftaren utan termen upparbetades under 

tiden Sveriges advokatsamfund fortfarande var en privat sammanslutning.101 Ini-

tialt innehöll stadgarna inget om yrkets förpliktelser utan först efter andra världs-

kriget kan man utläsa början till en enhetlig advokatsed.102 Ett regelverk publice-

rades för första gången 1937 i Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund103 – se-

dermera Advokaten. Inledningsvis var det tänkt att det skulle vara ett kortfattat 

regelverk men började 1950 att innehålla information kring disciplinärenden och 

mer omfattande information. 1967 påbörjades arbetet med att formulera skrivna 

regler om god advokatsed, de antogs sedermera av advokatsamfundet 1971. Reg-

lerna anses blivit vedertagna i och med Wiklunds utgivning av det, för advokater, 

klassiska verket God advokatsed 1973.104 Syftet med reglerna har inte varit att ge 

advokaten råd och hjälp i sin yrkesutövning, snarare att skydda medborgarna mot 

okvalificerad yrkesutövning. Advokatsamfundet har i princip monopol men un-

derkastas istället disciplinära åtgärder, regler kring dessa återfinns i RB 8:7. Där 

stadgas att en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-

nars förfar oredligt skall uteslutas ur samfundet. Men också att om omständighet-

erna är mildrande får advokaten istället tilldelas varning. Vidare anges att var-

ning eller erinran får meddelas den som annars åsidosätter sina plikter som advo-

kat och om omständigheterna är synnerligen försvårande får advokaten även i ett 

sådant fall uteslutas. Nämnda stadgande innehåller även regler om straffavgifter, 

som lägst 1000 kr och som högst 50 000 kr. 

Skyldigheten att beakta god advokatsed är reglerad i lag och är således inte en 

etisk plikt utan en rättslig skyldighet, även om de disciplinära åtgärderna är 

ålagda advokatsamfundet och inte domstolarna. I och med att innebörden av god 

                                                           
99 A a s 46. 
100 A a s 47. 
101 A a s 47. 
102 A a s 47. 
103 Förkortas nedan TSA. 
104 Ebervall, Försvararens roll, s 47. 
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advokatsed inte är detaljreglerad i lag kan svårigheter uppstå för advokater att 

veta vilka regler som gäller. RB 8:4 och RB 21:7 är allmänt skrivna och reglerna 

om advokatverksamhet är långt ifrån uttömmande. Innehållet i god advokatsed 

bör följa samhällsutvecklingen och människors livsförhållanden och bör vara i 

ständig förändring och utveckling.105 Ebervall menar att i försvararens jobb upp-

kommer svårlösta problem som i grunden rör yrkesrollen och etiken.106 Hon fort-

sätter på samma sida med att konstatera att de löses med en normativ metod uti-

från lag och god advokatsed inklusive uttolkningar i litteratur, disciplinnämnds-

praxis och domstolspraxis. Tillsammans utgör de ramen som advokaten måste 

förhålla sig till. Hon framhäver att denna ram innehåller regler som inte är fasta 

till sitt innehåll och att det kan finnas flera lösningar på samma problem.107 Vissa 

frågor är inte alls reglerade men befinner sig inom god advokatsed och kan ha 

många olika svar.108 Ledstjärnan för alla regler om god advokatsed bör dock vara 

att advokaten skall utöva sin verksamhet i samhällsmedborgarnas intresse.109 

Slutligen bör anmärkas att god advokatsed bör följas i all form av rådgivning 

mellan klient och advokat oavsett vad det gäller.110  

3.4.1 Regelverket för god advokatsed 

Advokatsamfundet ger ut en samling som innehåller de regelverk och bestäm-

melser som är mest grundläggande för advokatens verksamhet, ”Regler för advo-

katverksamhet”. I den finns de, för denna framställning intressanta, vägledande 

regler om god advokatsed111 men också stadgar för Sveriges advokatsamfund112.  

De vägledande reglerna är uppbyggda i åtta kapitel med efterföljande kommenta-

rer till varje kapitel. I kommentaren till 1 kap anges att i hela den demokratiska 

världen är en tumregel att advokaterna ska vara oberoende i förhållande till myn-

digheter och domstolar samt till allting annat som kan tänka inkräkta på yrkesut-

förandet. Vidare anges att regelverket som styr advokatverksamheten ska vara 

                                                           
105 Wiklund, God advokatsed, s 5. 
106 Ebervall, Försvararens roll, s 24. 
107 A a s 24. 
108 A a s 24. 
109 Wiklund, God advokatsed, s 43. 
110 A a s 12. 
111 Nedan kallat ”de vägledande reglerna”. 
112 Nedan kallat ”samfundets stadgar”. 
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utformat av ett fritt och oberoende advokatsamfund för att de enskildas fri och 

rättigheter ska kunna hävdas och att advokaterna i en rättsstat förväntas styras av 

ett etiskt regelverk. I kommentaren till kap 1 framgår även att i de flesta länder 

finns ett antal kärnvärden för advokater; Oberoende, lojalitet mot klienten, konfi-

dentialitet och undvikande av intressekonflikter. Kap 2.1 i de vägledande regler-

na om uppdragets utförande bör särskilt nämnas. Där anges att en advokat skall 

utföra ett uppdrag med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet. Enligt 

kap 2.2 i de vägledande reglerna har advokaten även tystnadsplikt. Wiklund me-

nar att reglerna kring god advokatsed i främsta hand framtagna för att tillvarata 

klienternas intressen, i andra hand för att bevaka samhällsintressen samt i tredje 

hand tillgodose att aktningen och förtroendet för advokatkåren upprätthålls.113 

Enligt min åsikt bör Wiklunds uttalande tas i beaktning vid en tolkning av regler-

na. Resultatet av en sådan kan få olika utgång beroende på om klientens eller 

samhällets intressen sätts i första hand.   

4 Exempel 1 – Försvararens betydelse för påföljden 

4.1 Inledning 

Som nämndes under dispositionsavsnittet kommer jag använda exempel för att 

belysa den problematik som denna framställning berör. Före varje exempel 

kommer en kortare inledning som sammanfattar vilka frågor som exemplet berör 

samt vad som kommer analyseras och diskuteras. Det första exemplet ska belysa 

vikten av att försvararen är påläst i personaliadelen och engagerad i påföljdsfrå-

gan. Detta är ofta sådant arbete som sker före huvudförhandlingen varav jag för 

en diskussion kring försvararens arbete före rättegången i ett separat avsnitt. Ex-

emplet berör även frågan om relationen mellan advokat och domstol och om 

denna kan få betydelse i påföljdsfrågan. 

 

 

                                                           
113 Wiklund, God advokatsed, s 47. 
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Exempel 1 

I exempel 1 är den åtalade 33 år gammal och har missbrukat heroin och lugnande 

medel i 15 år. Han har försörjt sitt missbruk genom snatterier av dagligvaror och 

källarinbrott. Relaterat till denna brottslighet har han 10 åtalspunkter och ytterli-

gare ett antal narkotikabrott i ringa/normalgraden. Anta att den anklagade under 

häktningstiden gett uttryck för en stark önskan att sluta med droger. När häkt-

ningen är över väljer han att frivilligt åka till ett behandlingshem i socialtjänstens 

regi. Det anses föreligga ett behov av en offentlig försvarare och den åtalade för-

ordnas en advokat. Försvararen i det här fallet är en relativt nybliven advokat och 

är vid den aktuella tidpunkten hårt arbetsbelastad. Det är endast en åtalad vid hu-

vudförhandlingen och det beräknas bli ett taxemål. Tiden räcker inte till för ett 

besök i häktet utan försvarare och klient träffas för första gången strax före hu-

vudförhandlingen. Vid den efterföljande rättegången pressas den mindre erfarne 

advokaten av domaren och åklagaren. Försvararen känner att han är dåligt påläst 

i personaliadelen och istället för att ta strid väljer han att backa och i slutändan 

döms den anklagade till en fängelsedom som ska avtjänas i kriminalvårdens regi 

på någon av Sveriges anstalter.  

4.2 Diskussion och analys av exempel 1 

Vid en första anblick framgår klart att försvararen slarvat med vissa delar i för-

svarararuppdraget. Som framgått ovan ska denne föra fram klientens personliga 

omständigheter i personaliadelen samt i pläderingen argumentera i påföljdsfrå-

gan. Enligt RB 21:7 ska försvararen med nit och omsorg tillvarata den misstänk-

tes rätt. Att strunta i att läsa på om personalian, även om detta berodde på hög 

arbetsbelastning, kan förmodligen inte anses vara att utföra sitt uppdrag ”med nit 

och omsorg”. Enligt st 2 i nämnda stadgande ska även försvararen så snart han 

kan, tillsammans med den misstänkte, börja förbereda försvaret. I exempel 1 tog 

försvararen en avsevärd lång tid på sig innan han kontaktade klienten. Enligt RB 

8:4 är advokaten även skyldig att handla i enlighet med god advokatsed. I kap 1 i 

de vägledande reglerna framgår således att advokaten ska främja det goda rätt-

samhället. När försvararen struntar i att läsa på om viktiga delar i målet uppfyller 
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han förmodligen inte detta krav. I kommentaren till nämnda kapitel står att advo-

katens främsta skyldighet är att tillvarata klientens intressen. Alltså att på grund 

av hög arbetsbelastning strunta i vissa delar av uppdraget är förmodligen inte 

förenligt med god advokatsed. I kap 2.1.1 i de vägledande reglerna anges att ad-

vokaten ska utföra uppdraget med omsorg och noggrannhet och tillbörlig skynd-

samhet. Försvararen i exempel 1 har inte varit särskilt noggrann och definitivt 

inte visat någon skyndsamhet. Slutsatsen blir efter denna kortare analys utan nå-

gon djupdykning i doktrinen att försvararen förmodligen försummat sina plikter 

och inte utfört sitt uppdrag enligt lag och god advokatsed.114 Exemplet lägger 

grunden för denna framställning och belyser hur viktig försvararens roll och en-

gagemang är i påföljdsfrågan. Hade försvararen varit bättre påläst från början 

hade denne säkerligen påpekat behovet av en personutredning samt argumenterat 

för en kontraktsvård på huvudförhandlingen. Försvararuppdraget handlar således 

inte bara om att argumentera för en frikännande dom i skuldfrågan. Lägger inte 

advokaten tid på att sätta sig in i personaliadelen och påföljdsfrågan på allvar 

riskerar klienten att drabbas av olyckliga konsekvenser.  

Frågan kan ställas om rättvisa skipades i exempel 1? Självklart kan det argumen-

teras för att den åtalade fick ”vad han förtjänade”. Den anklagade hade begått en 

rad kriminella gärningar och fick en lagenlig konsvekvens av sitt handlande. 

Borgström lyfter dock fram principen; “Justice must not only be done, it must 

also be seen to be done”.115 Beroendeproblematik är utbrett i samhället idag och 

det torde inte råda några tvivel kring att det urskiljningslöst drabbar människor i 

alla samhällsklasser och grupper. Enligt min åsikt bör det därför ifrågasättas om 

den åtalade fick en rättvis rättegång i exempel 1 och om påföljden var adekvat. 

Den anklagade förklarade redan under häktningen att han ville få till stånd en 

förändring, en vilja som manifesterades i att han gick med på frivillig behandling 

genom socialtjänsten. Istället för fortsatt vård inom socialtjänsten eller kontrakts-

vård dömdes den åtalade slutligen till att sitta av sitt straff på anstalt. Inlåsning i 

                                                           
114 Frågan kan ställas om denna försummelse i verkligheten genererat några konsekvenser för försvara-
ren? Förutom att advokaten väntade till strax före rättegången med att träffa sin klient torde det finnas 
betydande bevissvårigheter kring de andra omständigheterna. 
115 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 165. 
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en cell kommer sannolikt inte hjälpa honom bli fri kvitt sina missbruksproblem. 

Ett troligt scenario är att den åtalade sitter av sin tid på anstalt för att sedan gå 

rakt ut i missbruk igen.116 Det finns otvivelaktigt betydande samhällsekonomiska 

vinster med att rehabilitera en missbrukare istället för att han ska fortsätta vara 

aktiv i missbruk. Förutom ekonomiska vinster finns även en tung mänsklig 

aspekt på att stävja missbruk och beroende. Inte bara individen drabbas utan hela 

familjen och alla runt omkring. Enligt mina erfarenheter är det inte helt ovanligt 

att försvararen, av tidsbrist eller andra skäl, inte satt sig in ordentligt i sin klients 

personalia. Som en följd av detta går sedan klienten under huvudförhandlingen 

miste om möjligheten till kontraktsvård eller annan behandlande insats.117  

4.2.1 Arbetet före rättegången 

Direkt relaterat till exempel 1 är frågan hur försvararen ska agera före huvudför-

handlingen? En vanlig uppfattning är att det viktigaste av advokatens arbete sker 

under huvudförhandlingen exempelvis genom korsförhör och plädering.118 Borg-

ström är dock av en annan åsikt och menar att det många gånger är vad advoka-

ten gör eller inte gör under förarbetet som ligger till grund för den kommande 

huvudförhandlingen.119 På samma sida uttrycker han att när huvudförhandlingen 

börjar gäller det att ha ett så bra ”case” som möjligt. Jag håller med honom i 

denna fråga och drar en parallell till exempel 1 där det var av yttersta vikt att ar-

betet skulle skett innan rättegången. Startar försvararen utredningen av den an-

klagades personliga förhållanden under huvudförhandlingen riskerar det leda till 

att relevanta omständigheter inte förs fram. Försvararen kan genom passivitet 

innan huvudförhandlingen även riskera att mista sin klient då det är vanligt att 

den åtalade vill byta advokat med anledningen att denne är för passiv eller brister 

i klientkontakten.120 Följaktligen är risken för en dåligt förberedd försvarare 

störst i taxemål där ersättning för antalet nedlagda timmar är begränsad men jag 

                                                           
116 Detta är något som jag allt för ofta bevittnade i min tidigare yrkesroll. Ett stående skämt, med viss 
galghumor, bland kriminella och narkomaner är att frigivning från anstalt betyder ”en dag närmare ny 
häktning”. 
117 Jag misstänker att detta är vanligare i taxemål där ersättningen är begränsad. 
118 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 17. 
119 A a s 17. 
120 A a s 20. 
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tror att problemet till viss del är utbrett i hela humanjuridiken, staten har dragit åt 

svångremmen så hårt att det offentliga biträdets egentliga uppgifter blivit li-

dande.121 Försvararen ska istället, snabbt försöka träffa sin klient, alla som är 

misstänkta för brott vill träffa sin advokat så fort som möjligt.122 Borgström ex-

emplifierar detta med ett exempel där en misstänkt får ett brev från sin försvarare 

med följande innehåll: ”Tingsrätten har förordnat mig som offentlig försvarare 

för dig i mål angående misshandel. Huvudförhandling är ännu inte utsatt. Jag får 

be dig ta kontakt med mig när du får kallelse till rätten för att bestämma tid för 

genomgång av målet. Med vänlig hälsning”.123 Är detta ett acceptabelt tillväga-

gångssätt? Under ett taxemål lär endast ett besök med klienten ersättas och smi-

digast är väl utföra det strax före huvudförhandlingen? Borgström påpekar att 

utredningen i personaliadelen bör starta så tidigt som möjligt.124 Som konstaterats 

ovan kan, beroende på klientens personliga förhållanden och livssituation, det 

finnas anledning för rätten att göra en personutredning. En sådan skulle försvara-

ren i exempel 1 initierat. Frågan om kontraktsvård för missbrukare aktualiseras 

ofta i samband med personutredningen och ska göras före rättegången och det är 

en förutsättning att initiativet kommer från den tilltalade eller försvararen.125 

Träffas försvararen och klienten för första gången på rättegången riskerar alltså 

den anklagade att missa chansen till kontraktsvård. Borgström menar så tidigt 

som före häktesförhandlingen bör försvararen jobba för att få fram information 

om den anhållnes personliga förhållanden.126 Detta är dessvärre ofta en försum-

mad uppgift bland försvarare.127 Fördelar med att agera tidigt är att han exempel-

vis kan få tag på en övervakare som direkt kör klienten till ett familjehem och på 

så sätt minskar risken för fortsatt brottslighet och därmed kanske kan undvika 

häktning. Samma gäller om brottsligheten liknar den i exempel ett och klienten 

frivilligt har inställt sig eller går med på att åka till ett behandlingshem. Målet 

måste vara att den anklagade inte ska begå nya brott men även samhällsekono-

                                                           
121 Vidare diskussion om det offentliga biträdet lämnas av utrymmesskäl utanför denna framställning. 
122 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 22. 
123 A a s 23. 
124 A a s 26. 
125 A a s 26. 
126 A a s 36. 
127 A a s 36. 
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miska aspekter måste vägas in. Häktning är ett dyrt verktyg att använda samt det 

är ett hårt ingrepp för individen, det saknar dessutom användningsområde i reha-

biliteringssyften. Borgström berör även sambandet mellan tidig aktivitet i den 

anhållnes personliga förhållanden och påföljdsfrågan då han poängterar att om 

det finns skäl att genomföra en kontraktsvårdsutredning är det viktigt att beslut 

om detta tas så tidigt som vid häktesförhandlingen.128 Detsamma gäller om det 

finns behov av personutredning eller läkarundersökning. Är häktningstiden kort 

kan det bli problem att hinna med dessa saker innan huvudförhandlingen. Sam-

manfattningsvis kan det konstateras att det ligger en stor vikt i att försvararen 

tidigt engagerar sig i påföljdsfrågan och personaliadelen. Försvararen som agerar 

korrekt och snabbt tar kontakt med sin klient bör även vara noggrann med hur 

den första kontakten sker.129 Många klienter har velat byta advokat efter första 

mötet på grund av att denne verkar oengagerad, tjatade om brådskan att träffa 

andra klienter, inte var påläst och inte trodde på den anklagades historia m.m.130 

Blir det första mötet misslyckat kan klienten känna sig ännu sämre till mods än 

han gjorde före mötet. Särkskilt påtagligt kan detta bli om klienten är frihetsbe-

rövad. Denne är redan försatt i en obehaglig situation inlåst i en några kvadrat-

meter stor cell. Vid häktning med restriktioner får den anklagde varken ringa el-

ler på något sätt kontakta omvärlden och kan förvägrats tillgång till tv och tid-

ningar, allt för att inte kunna försvåra utredningen.131 Borgström menar att det i 

många fall kanske tänds ett litet hopp för klienten när advokaten besöker honom i 

häktet.132 Äntligen får han hjälp och kanske blir utsläppt och får åka hem. Han tar 

ett exempel från sitt eget yrkesliv där en klient slängt sig om benen på honom 

och bokstavligen ropat att han lägger sitt liv i hans händer.133 Borgström menar 

att en advokat måste vara lite avståndstagande men ändå vara mänsklig och möta 

klientens behov. I motsats till försvararen i exempel 1 som varken varit mänsklig 

eller svarat upp mot sin klients behov, denne har istället satt sina egna behov i 

                                                           
128 A a s 37. 
129 A a s 27. 
130 A a s 27. 
131 Restriktioner får beslutas enligt RB 24:5 a. 
132 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 28. 
133 A a s 28. 
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första hand. Borgström ställer upp några grundläggande riktlinjer han anser att 

alla advokater bör ha i sin första kontakt med en klient på häktet.134 Först och 

främst bör man vara påläst, den information som finns att tillgå från förunder-

sökningsledaren ska advokaten läst igenom. Försvararen bör hälsa vänligt och ta 

klienten i handen oavsett hur illa däran personen än är. En intressant parentes är 

en amerikansk undersökning där brottmålsklienter fått frågan om vad de tyckte 

var viktigast hos en advokat, svaret blev vänlighet.135  

4.2.2 Relationen till domstolen 

Som konstaterats ovan bestäms påföljden ex officio av domstolen efter parternas 

framställningar i frågan. Kan det då få betydelse för påföljdsfrågan vad advoka-

ten har för relation till domstolen och hur huvudförhandlingen har fortskridit? I 

exempel 1 hade vi en nybliven advokat som blev ”överkörd” av domaren och 

åklagaren. Borgström frågar sig hur man bör göra för att klara balansgången mel-

lan att vara obekväm och ha rättens öra.136 Är det någonsin försvarbart att avstå 

från att exempelvis ifrågasätta domarens objektivitet och eventuella jäv? I kap 1 i 

regelverket sägs att advokaten inte får låta sitt handlande påverkas av tanke på 

egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till andra ovidkommande omständig-

heter. Borgström slår fast att de etiska reglerna förhindrar det om det bara rör sin 

egen personliga bekvämlighet.137 Borgström anför likaså att problem kan uppstå 

beroende på hur stor erfarenhet advokaten har.138 En nybliven advokat kan vara 

rädd för att stöta sig med domstolen och framstå som inkompetent och bråkig. 

Speciellt kan dessa förhållanden vara framträdande på mindre orter med en liten 

domstol och några få domare där den nya advokaten kan vara rädd för att inte få 

några förordnanden. Representanter för domarkåren menar att några sådana för-

hållanden inte förekommer, snarare vill domstolen ha en aktiv försvarare som 

ifrågasätter både domstolen och åklagaren.139 Att ta striden med en auktoritär 

                                                           
134 A a s 28. 
135 A a s 28. Även under mina år som behandlare var det ofta vänlighet eller engagemang som klienterna 
framhävde som den viktigaste egenskapen hos advokaterna dessa haft under åren. 
136 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 160. 
137 A a s 160. 
138 A a s 160. 
139 A a s 160. 
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domare är en utmaning som de flesta advokater tvingas till någon gång under sin 

verksamhet menar Borgström.140 Försvararen borde således i exempel 1 stått på 

sig och tagit strid för en annan påföljd. 

4.3 Sammanfattning av exempel 1 

Det kan konstateras att försvararen i exempel 1 inte utfört sitt arbete på ett till-

fredsställande sätt. Med största sannolikhet har han heller inte handlat i enlighet 

med lag eller god advokatsed. Å ena sidan kan argumenteras för att den ankla-

gade fick det straff som han förtjänade. Å andra sidan kan även ifrågasättas om 

denne fick en rättvis rättegång. Det konstaterades att arbetet före rättegången är 

minst lika viktigt som det arbete som sker under huvudförhandlingen. Samt att 

det är av yttersta vikt att detta arbete sker så fort som möjligt då det exempelvis 

kan få betydelse i påföljdsfrågan men även för att undvika häktning. Betydelsen 

av det första mötet betonades och försvararen bör vara mänsklig och möta klien-

tens behov. Slutligen konstaterades att relationen till domstolen kan få betydelse i 

påföljdsfrågan eftersom denna beslutar om påföljdsfrågan ex officio. 

5 Exempel 2 – Vidareutbildning av försvararen 

5.1 Inledning 

Det andra exemplet används för att åskådliggöra hur försvararen kan lägga till en 

ny dimension till sitt försvararuppdrag genom vidareutbildning i de olika påfölj-

derna och behandlingsformer. En följdfråga som diskuteras nedan är var gränsen 

går mellan att vara advokat och behandlare. Slutligen analyseras frågan om 

denna ”dimension” verkligen faller innanför försvararens uppdrag. 

Exempel 2 

I exempel 2 är den anklagade 33 år gammal men till skillnad från första exemplet 

inte socialt utslagen. Han lever ett ”svensson liv” med fru och barn och har ett 

heltidsjobb. Under en blöt krogrunda hamnade klienten i handgemäng och är nu 

åtalad för misshandel. Under det första samtalet och de efterföljande studierna av 

                                                           
140 A a s 164 f. 
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personalian konstaterar försvararen att den anklagade tidigare är dömd för lik-

nande brott. Vid varje enskilt tillfälle har klienten varit mer eller mindre berusad. 

Klienten verkar ångerfull under samtalen med sin advokat och berättar att han 

har svårt att kontrollera sig när han dricker. Det händer lätt att han dricker tio öl 

istället för några stycken och att han i sitt vardagsliv har svårt med impulskon-

troll. 

5.2 Analys och diskussion av exempel 2 

Om försvararen i detta exempel besitter grundläggande kunskaper inom behand-

ling kan denne snabbt konstatera att det kanske finns ett begynnande alkohol-

missbruk samt svårigheter med impulskontroll. Följaktligen kanske en 12-

stegsbehandling och/eller aggressionsterapi vore det bästa. Advokaten tar sig helt 

enkelt tid och beskriver detta för sin klient och samtidigt förklarar att han mycket 

lättare kan argumentera för en behandlingsinsats istället för en anstaltsvistelse 

om denne dessutom erkänner. Följer klienten sin försvarares råd och erkänner är 

det fördelaktigt processekonomiskt samt att risken för återfall i brott sjunker på 

grund av behandlingsinsatsen. På andra sidan av denna argumentation kan ställas 

faktumet att försvararen inte är anställd för att vara någon behandlare och inte 

ska ta över socialtjänstens uppdrag. Men jag menar inte att försvararen ska utföra 

någon direkt behandling utan istället vara mer av en vägvisare än en hired gun. 

Även om det aldrig blir aktuellt med någon kontraktsvård kommer kunskaper om 

de olika behandlingsinsatserna till nytta. Advokaten kan exempelvis tipsa sin 

klient om behandlingshem eller ge honom numret till vuxenenheten eller social-

jouren.141 Borgström är av liknande uppfattning och konstaterar att det finns ett 

kurativt inslag i försvararuppdraget som många advokater inte svarar upp mot.142 

Idag finns många anledningar till att människor befinner sig i inför rätta. Det kan 

dock konstateras att de flesta är relaterade till missbruk och yrkeskriminalitet för 

vilka det finns många framgångsrika behandlingsprogram.143 Som konstaterats 

ovan tjänar alla inblandade i straffprocessen på att den anklagade inte återfaller i 

                                                           
141 Känslan jag fick under mina år på KRIS var att advokater idag inte hinner eller har möjlighet att ägna 
klienten den tid som verkligen behövs. 
142 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 23. 
143 En ingående beskrivning av behandlingsprogram faller utanför denna framställning. 
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brott. Sammanfattningsvis kan sägas att försvararen är den i processen som gene-

rellt har störst kännedom om klienten och bästa relationen till denne. Värdefull 

information och kunskap går till spillo genom att advokaten helt enkelt inte vet 

hur värdefull den är. 

Fortsättningsvis konstaterar Borgström försvararen inte ska bli någon socialarbe-

tare och inte heller har samma uppgifter som denne.144 Med andra ord ska han 

inte försöka ”behandla” sin klient, det uppdraget har ålagts kommun och lands-

ting.145  Han betonar problemen med att möta klienter med svåra problem men att 

det samtidigt gör det lättare att företräda dem. Följaktligen blir det intressant att 

diskutera var gränsen går mellan att å ena sidan behandla sin klient och å andra 

sidan hjälpa sin klient inom ramen för advokatverksamheten. Enligt Blomkvist är 

försvararen skyldig att informera klienten om tänkbara påföljder och vad de kan 

innebära för honom.146 Ska försvararen framgångsrikt kunna utföra denna uppgift 

bör han bestitta en inte obetydlig kunskap om innebörden av de olika påföljderna 

och vad de får för betydelse för klienten. Annars kanske försvararen vägleder sin 

klient till en påföljd som egentligen inte passar klientens behov eller vilja för den 

delen. Blomkvist lägger alltså egentligen en ganska stor börda både på försvara-

rens aktivitet men också kunskap i påföljdsfrågan. Blomkvist menar också att 

advokaten ska bistå med information om vad som händer efter rättegången, vil-

ken anstalt klienten ska inställa sig till samt vilka konsekvenser i övrigt han kan 

få, exempelvis kring körkortet.147 Vidare konstaterar han att i försvararuppdraget 

ingår även en viss kurativ verksamhet som går utanför själva brottmålsuppdra-

get.148 Han fortsätter i samma stycke med att konstatera att HD varit relativt ge-

nerös med att godkänna ersättning för sådant arbete men poängterar att försvara-

ren inte kan räkna med att få betalt för allt arbete.149 Blomkvist påpekar att en 

god försvarare bör vidareutbildas inom en rad områden rörande brottmålsproces-

sen såsom vittnespsykologi, rättspsykiatri, rättsmedicin, rättspsykologi och kri-

                                                           
144 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 29. 
145 Se exempelvis Socialtjänstlagen (2001:453) 2:1. 
146 Blomkvist, Försvararen, s 15. 
147 A a s 159. 
148 A a s 38. 
149 A a s 38. 
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minalteknik.150 Min åsikt är att det finns mycket att tjäna processekonomiskt, 

samhällsekonomiskt och rent mänskligt på att advokater vidareutbildas i olika 

behandlingsmetoder. Främst då de behandlingsmetoder som finns för att be-

handla anledningen till att klienterna befinner sig där de gör. Helt enkelt att för-

svararen inte bara ska ”släcka bränder” utan försöka leta orsaken till varför den 

anklagade befinner sig inför rätta och vara klienten behjälplig med detta. Men 

även för att exempelvis kunna vägleda klienten till en för denne bra anstalt. I dag 

finns behandlingsavdelningar på många av Sveriges fängelser. Varför vill jag då 

ålägga försvararen detta arbete? Jo, försvararen är den personen i hela brottmåls-

processen som klienten generellt känner störst förtroende till. Advokaten är den 

misstänktes allierade som ska hjälpa honom bli frikänd eller få ett mildare straff. 

En parallell kan dras till det ovan nämnda exemplet av Borgström att en klient 

slängt sig runt fötterna på honom och bönat och bett honom om hjälp. Enligt 

Blomkvist är det inte ovanligt att klienten i samtalet med sin försvarare utförli-

gare och med mer detaljer berättar om vad som hände i den i målet aktuella situ-

ationen.151 Wiklund konstaterar att advokaten mer och mer har kommit att spela 

rollen av en ”biktfader”.152 Försvararen sitter med all sannolikhet inne med mest 

kunskap om den anklagade och är den i straffprocessen som har största möjlig-

heten att bedöma dennes behov. Men framförallt är försvararen den som har 

störst chans att motivera den anklagade till vilja göra en förändring. Strax efter 

gripandet och under häktning torde också viljan till förändring vara som störst. 

Det är heller inte säkert att den anklagade berättar sanningen under en personut-

redning då denna utförs av kriminalvården och det råder ett generellt motstånd 

bland Sveriges förbrytare mot denna myndighet.  

5.2.1  Inom försvararens uppdrag? 

En följdfråga är givetvis om ovanstående arbete faller inom ramen för det upp-

drag lagstiftaren givit advokatsamfundet och om det i sin tur är förenligt med god 

advokatsed. Lagtexten säger egentligen inte mer än att försvararen skall med nit 

                                                           
150 A a s 43. 
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152 Wiklund, God advokatsed, s 294. 
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och omsorg tillvarata den misstänktes rätt.153 Regelverket sätter heller inga be-

gränsningar eller förbud för advokaten att lämna vägledning i frågor rörande be-

handling eller andra slags råd. Dock är en förutsättning för att sådant arbete i 

praktiken ska vara möjligt att utföra är att det åtminstone finns vissa utsikter att 

få betalt för de nedlagda timmarna. I NJA 1977 s 577 behandlades frågan om 

offentlig försvarares rätt till ersättning för annat arbete i den misstänktes intresse 

än sådant som har direkt samband med förberedandet och utförandet av den 

misstänktes talan. HD konstaterar där att ett visst och inte så litet kurativt inslag 

måste inrymmas i försvararens arbete. Klienten befinner sig dessutom i ett utsatt 

läge och kan ha svårt att urskilja vad som är väsentligt för hans försvar. Försvara-

ren bör då, ofta genom långa samtal, försöka reda ut begreppen för den tilltalade. 

Domstolen konstaterar slutligen att det är omöjligt att avskärma dessa samtal till 

att endast röra för målet relevanta frågor. Försvararen måste även kunna räkna 

med ersättning för detta arbete och inte i detalj behöva beskriva vilka åtgärder 

han vidtagit eller innehållet i de diskussioner som förekommit. NJA 1984 s 877 

rörde frågan om offentlig försvarares rätt till ersättning för arbete bestående i be-

sök av kurativa skäl hos den tilltalade i häktet. HD konstaterar där att några av 

försvararens besök på häktet till viss del har gjorts av kurativa skäl. Åtminstone 

har personlig hänsyn och ett människovårdande syfte varit bidragande skäl till 

vissa av besöken. Domstolen tilldömde slutligen försvararen ersättning för dessa 

besök. Rättsfallen är dock inte dagsfärska och den tidigare nämnda brottmåls-

taxan som ofta används ger i praktiken inte särskilt många timmar att lägga ner 

på klientens personalia och kurativa insatser. Eftersom det är domstolen som be-

slutar om försvararnas ersättning vill jag rikta mig till domstolarna och betona 

vikten av detta arbete. Som konstaterats ovan är det domstolen som beslutar om 

försvararens ersättning och ansvaret ligger i sådana fall på dem att betala ut er-

sättning för de timmar som lagts på ovanstående insatser. I slutändan kommer 

samhället tjäna pengar till följd av att färre återfaller i brott och kommer ur sitt 

missbruk.  

                                                           
153 RB 21:7. 



33 
 

I sammanhanget vill jag dock höja ett varningens finger. Advokaten bör inte 

lägga fram lösningar och alternativ som om de kommer lösa klientens problem i 

livet eller att det stundande fängelsestraff säkerligen kommer omvandlas till kon-

traktsvård. Optimism är oftast svårt att balansera enligt Borgström, advokaten 

ska till exempel inte fara med orden att klienten kommer bli frikänd utan det kan 

i många fall vara rent ansvarslöst.154 Ofta är situationen komplicerad och det är 

en avvägningsfråga mellan klientens behov av positiva besked och att ha en be-

redskap för hur klienten kan reagera emotionellt på en fällande dom eller ett 

fängelsestraff.  

5.3 Sammanfattning av exempel 2 

I exempel 2 var klientens brottslighet missbruksrelaterad och är med största san-

nolikhet i behov av någon form av behandlingsinsats. Om försvararen i exemplet 

har grundläggande kunskaper inom olika behandlingsformer skulle han kunna 

vägleda sin klient till att få hjälp. Min slutsats var att advokaten bör vara mer av 

en vägvisare än en hired gun. Detta eftersom försvararen är den i processen som 

generellt har störst kunskap och bäst relation till den åtalade. Det konstaterades 

att advokaten å ena sidan inte ska vara någon behandlare men å andra sidan det 

inom försvararuppdraget kan ingå viss kurativ verksamhet. Mitt förslag var att 

försvararen inte bara ska ”släcka bränder” utan vidareutbildas för att kunna bidra 

till att klienten inte återfaller i brott. Slutligen konstaterades att en offentlig för-

svarare även kan ha rätt till ersättning för annat arbete en sådant som har direkt 

samband med den misstänktes talan. 

6 Exempel 3 - Sanningsplikt 

6.1 Inledning 

I exempel 3 uppstår den komplicerade situationen att advokaten misstänker att 

klienten ljuger. Initialt behandlas därför frågan om advokaten har någon san-

ningsplikt i förhållande till domstolen. Staten är visserligen försvarets motpart 

men står också för advokatens ersättning i de fall den anklagade har en offentlig 
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försvarare. Det uppstår alltså en intressekonflikt för försvararen mellan upp-

dragsgivaren staten och klienten. I anslutning till sanningsplikten analyseras det 

för advokater viktiga stadgandet RB 21:7 och rekvisiten ”sakens riktiga belys-

ning”. I anslutning till sanningsplikten blir det intressant att analysera i vilken 

grad försvararen i sådana fall är bunden av tystnadsplikten. Slutligen kommer 

därför en kortare analys och diskussion kring tystnadsplikten.  

Exempel 3 

I det tredje exemplet är den anklagade 33 år gammal och grips i sin flickväns lä-

genhet. Vid husrannsakan hittade polisen två hekto amfetamin i köksfläkten. För-

svararen besöker sin klient på häktet och under det första samtalet förklarar kli-

enten att drogerna inte tillhör honom och att de helt enkelt måste tillhöra någon 

av flickvännens släktingar. Flickvännen å andra sidan nekar i förhören och kän-

ner inte till något om amfetaminet, däremot har hon under en längre tid misstänkt 

att pojkvännen använder droger. Senare under försvarens analys av personalian 

och omständigheterna i målet fattar han misstanke om att klienten förmodligen 

ljuger. Inget tyder på att flickvännen har något missbruk och inte några krimi-

nella släktingar. Advokaten bestämmer sig för att besöka klienten en gång till på 

häktet. Under det samtalet råkar den misstänkte försäga sig och berätta detaljer 

om amfetaminet som denne inte bör veta. I slutändan är han i princip säker på att 

klienten ljuger om sin oskuld. Försvararen frågar sig både om han måste göra 

domstolen uppmärksam på detta ska ge uttryck men också om han överhuvudta-

get får göra det? Eller ska han helt enkelt konfrontera klienten innan huvudför-

handlingen? 

6.2 Diskussion och analys av exempel 3 

6.2.1 Lagtext och förarbeten 

Objektivitet och sanningssökande ska prägla försvararens jobb och denne måste 

göra en egen bedömning av hur saken slutligen kommer dömas av domstolen.155 

Det finns egentligen bara två stadganden i lag som berör försvararens generella 

                                                           
155 Elwing, Om Försvararens belysning av åtalade saken, s 208. 
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plikter i arbetslivet. I RB 8:4 stadgas att en advokat i sin verksamhet redbart och 

nitiskt skall utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. 

I en tolkning av ordalydelsen blir det uppenbart att det inte går att utläsa någon 

direkt vägledning om advokatens sanningsplikt. Det kan tänkas att i rekvisitet 

”redbart” ingår att vara sanningsenlig. Det är dock så långt från ordalydelsen att 

det nästan måste ses som en analogi att lägga RB 8:4 till grund för en sannings-

plikt hos försvarare. I förarbetena står att advokaten ska söka främja en god rätt-

skipning samt att han inte bör komma med ogrundade påståenden.156 Möjligen 

kan detta uttalande användas till stöd i en argumentation kring sanningsplikten 

men enligt min åsikt räcker det inte. I RB 21:7 1 st heter det att försvarare med 

nit och omsorg ska tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sa-

kens riktiga belysning. Vid en objektiv tolkning av ordalydelsen kan nog en san-

ningsplikt inrymmas i rekvisiten ”riktiga belysning”. Om advokaten undanhåller 

sanningen för rätten kan det tänkas att han inte ger en riktig belysning av saken. 

En sådan tolkning faller dock inte klart innanför ordalydelsen och enligt min me-

ning är den att se som extensiv. Som konstaterats ovan ska god advokatsed tolkas 

enligt vanlig rättskällelära och följaktligen bör en extensiv tolkning ha stöd i an-

tingen förarbeten, praxis eller doktrin. Intressant blir att utreda vad lagstiftarens 

syften var med RB 21:7. Där uttalas att försvararen inte får föra domstolen 

bakom ljuset genom oriktiga påståenden och uppgifter.157 Det skulle kunna tän-

kas att lagstiftaren här ville belägga advokater en absolut sanningsplikt i förhål-

lande till domstolen men vidare i samma stycke står att försvararen inte är skyl-

dig att vara positivt verksam för att utreda sanningen och behöver inte åberopa 

omständigheter och bevis som talar mot den misstänkte. I förarbetena finns alltså 

stöd för en viss sanningsplikt men en avsevärt begränsad. 

6.2.3 God advokatsed 

I analysen av sanningsplikten måste även beaktas att försvararen ska, enligt RB 

8:4, iaktta god advokatsed.  I 1 kap i de vägledande reglerna anges att en advo-

kats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten. Detta säger inget 
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om sanningsplikten men det kan tänkas att advokaten får svårt att visa trohet och 

lojalitet om denne har en positiv sanningsplikt i förhållande till rätten. I nästa 

mening anges dock att trohet och lojalitet måste ske inom ramen för gällande rätt 

och god advokatsed. I kap 1 stadgas vidare att advokaten ska utöva sin verksam-

het på ett sådant sätt som främjar det goda rättsamhället och i kommentaren till 

kapitlet anges att advokaten inte får jämna vägen för annans brottsliga verksam-

het eller medverka till att skriftliga handlingar ges ett osant innehåll. Det anförda 

kan tänkas ge stöd för en sanningsplikt men denna tolkning är måste förmodligen 

ses som extensiv.  

I kommentaren till 1 kap i de vägledande reglerna anges vidare att någon definit-

ion av advokatverksamhet inte ges i lag utan disciplinnämnden har getts ett bety-

dande tolkningsutrymme vad gäller begreppets närmare innebörd. Följaktligen är 

det intressant att granska om disciplinnämnden gjort några uttalanden kring för-

svararens sanningsplikt. I TSA 1975 s. 359 hade pensionärerna X och Y åtalats 

för otukt med barn respektive otuktigt beteende. Advokaten A var förordnad som 

offentlig försvarare till både X och Y. Försvararen underlät under rättegången att 

förhöra vittnen och ställde inga frågor till målsäganden och beträffande X hade 

han i huvudsak nöjt sig med att yrka mildaste tänkbara straff. Tingsrätten återkal-

lade slutligen A:s förordnande som försvarare för X och Y och yttrade att A hade 

agerat passivt genom hela rättegången och att slutanförandet endast var inriktat 

på påföljdsfrågan. Tingsrätten fann att försvararens bristande aktivitet var av så 

allvarlig beskaffenhet att han inte bör representera de åtalade i en eventuell pro-

cess i högre rätt. Advokaten själv anförde att X och Y aldrig gjort något erkän-

nande inför honom men att han var av en annan åsikt än tingsrätten i skuldfrågan. 

Han menade att han erhållit denna kunskap genom ingående samtal med klien-

terna. Disciplinnämnden konstaterade inledningsvis att det kan förekomma situ-

ationer där passivitet från försvararen är för klientens bästa men i detta fall borde 

det stått klart att det troligen inte var det effektivaste försvaret för X och Y. A:s 

bristande aktivitet kunde förklaras med att han, trots sina klienters förnekande 

både före och under rättegången, var övertygad om deras skuld. Disciplinnämn-

den ansåg att det inte är en försvarares sak att sätta sig till doms över den tillta-
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lade och försvararens uppträdande får med hänsyn till vad god advokatsed krävde 

inte präglas av hans egen uppfattning om de tilltalades skuld. De ansåg även att 

så länge den tilltalade förnekar den åtalade gärningen skall försvararen, med iakt-

tagande av lojalitet till den tilltalade, med nit och omsorg tillvarata dennes rätt. 

Här förelåg en situation där försvaren var övertygad om att klienterna ljög och 

försökte påverka utgången i målet. Inte direkt genom att berätta sina åsikter utan 

genom sin processföring. Varken domstolen eller disciplinnämnden var intresse-

rade av advokatens åsikt eller vad som framkommit i klientsamtalen. Ebervall är 

av samma åsikt att så länge klienten förnekar brott får försvararen inte får låta sin 

uppfattning om klientens skuld skina igenom i sin processföring.158 I exempel 3 

är omständigheterna liknande och försvararen är övertygad om sin klients skuld 

och det skulle kunna tänkas att denne, genom sin processföring, gör så klienten 

fälls. Det nämnda disciplinavgörandet och Ebervalls slutsatser stänger nog dörren 

för den lösningen. I övrigt tycker jag den diskussionen är mycket intressant och 

det förfarandet är nog vanligare än man tror inom humanjuridiken.159 

I DN 151/1996 skrev en advokat till domstolen att han ville frånträda uppdraget 

på grund av att klienten uppträtt narkotikapåverkad på kontoret. Advokaten an-

sågs ha brutit mot lojalitetsplikten och tilldelades en erinran. Även detta fall tyder 

på att disciplinnämnden inte belägger försvararen med någon sanningsplikt eller 

ansvar att rapportera det som uppkommer i samtalen med klienten. 

6.2.2 Doktrin 

Inledningsvis vill jag förklara att i doktrinen görs en skillnad mellan negativ och 

positiv sanningsplikt. Den förstnämnda är att försvararen inte får lämna uppgifter 

som han vet är osanna. Medan den sistnämnda är att försvararen åläggs en skyl-

dighet att utreda den faktiska sanningen.  

                                                           
158 Ebervall, Försvararens roll, s 367. 
159 Som en parentes kan sägas att jag i ett samtal med en avdelningschef på ett socialkontor fick veta att 
hon flera gånger upplevt under LVM förhandlingar, där det var uppenbart att den aktuella personen 
behövde hjälp, att dennes offentliga biträde varit passiv. Hon kände att det juridiska ombudet kunde 
gjort mer men valde att träda tillbaka för att klienten skulle bli tvångsomhändertagen och komma ur sitt 
missbruk. 
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Enligt Blomkvist menas med ”sakens riktiga belysning” inte åklagarens uppfatt-

ning om eller aspekt på saken och inte heller vad rätten tror eller kan tänkas 

tro.160 Försvararen ska utifrån hur klienten ser det ge en riktig belysning av saken 

utifrån detta perspektiv. Blomkvist ålägger inte försvararen någon absolut san-

ningsplikt.161  

Olivecrona understryker att gränsen för försvararen är den misstänktes intressen, 

utöver detta ska han iaktta passivitet.162 Han varnar för att en försvarare som är 

övertygad om sin klients oskuld, trots dennes erkännande i rätten, kan komma att 

ge uttryck för denna uppfattning under huvudförhandlingen.163  

Elwing kommer till slutsatsen att med ”den misstänktes intressen” i RB 21:7 inte 

avses ”sökandet och finnandet av sanningen”.164 Han ställer sedan frågan om inte 

sanningen är att det inte finns någon sanning?165 Elving menar att om straffpro-

cessen går mot hållet där åklagaren och försvararen samarbetar har rättsordning-

en helt förlorat sin idé.166  

Peyron fastslår att det finns en positiv och negativ sanningsplikt, klienten har rätt 

att bli upplyst om allt i målet men det är förbjudet att lämna falska uppgifter till 

denne.167 I den negativa sanningsplikten ingår att svara sanningsenligt till dom-

stolar och motparter. Dock är han noga med att poängtera skillnaden i brottmål, 

advokaten är där inte skyldig att verka för att få fram sanningen.168 Peyron är tyd-

lig med att bestämmelsen i RB 21:7 om att en offentlig försvarare skall verka för 

sakens riktiga belysning inte ligger till grund för någon positiv sanningsplikt.169 

Försvararen får dock aldrig lämna en sakuppgift som han vet inte är sann eller 

bestrida en uppgift som är riktig.170 Peyron förklarar att klientlojaliteten tar över, 

                                                           
160 Blomkvist, Försvararen, s 15f. 
161 A a s 15. 
162 Olivecrona, Rättegången i brottmål enligt RB, s 106. 
163 A a s 108. 
164 Elving, Om försvararens belysning av åtalade saken, s 211. 
165 A a s 212. 
166 A a s 213. 
167 Peyron, Advokatetik – En praxisgenomgång, s 161. 
168 A a s 162. 
169 A a s 162 f. 
170 A a s 163. 
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försvararen ska inte gå på vad han faktiskt borde veta, utan vad han vet.171 Han är 

även av åsikten att försvararen inte får frånträda sitt uppdrag bara för att han tror 

klienten far med osanning, frånträdandet av uppdraget kan ge intrycket att klien-

ten ljuger och medföra att denne hamnar i en sämre position.172  

Wiklund diskuterar i ett särskilt kapitel i sin bok om advokatens sanningsplikt i 

rättegången.173 Han lämnar de rent moraliska aspekterna åt sidan men menar att 

det är berättigat att domstolarna grundar sin rättskipning på vad som i verklighet-

en har förekommit. Aktörerna i rättskipningsprocessen ska dock, så långt det är 

möjligt, försöka verka för att undvika domstolsavgöranden baserade på osanning. 

Wiklund menar att det inte bör accepteras att advokater används i syfte att för-

svåra för domstolen att förkunna domar baserade på vad som verkligen inträf-

fade. Å andra sidan förtydligar han att det inte ska ställas krav på advokaten som 

är oförenliga med syftet att verka för klientens bästa.  

Wiklund anför vidare att det torde vara klart att försvararen har en viss sannings-

plikt.174 Förklaringen är att många har velat påstå att försvararen åtminstone är 

någon form av ett ”rättskipningens eller rättens organ”.175 Wiklund baserar det 

istället på att advokaternas inblandning inte får hindra eller försvåra rättskipning-

en samt att den misstänktes rättsäkerhet skyddas av hans möjlighet att försvara 

sig.176 Försvararen bör komma ihåg att det är rätten och inte han som dömer i 

målet och bör vara försiktig med att bilda sig en uppfattning i frågan.177 Wiklund 

är tydlig på den punkten. Uppger klienten för försvararen att han är oskyldig, är 

det den linjen försvararen ska följa.178 Dock konstaterar han att försvararen har 

en negativ sanningsplikt. Denne får inte lämna uppgifter som han vet är oriktiga 

eller lämna in bevis som han vet är falska.179 Har klienten exempelvis erkänt i 

klientsamtalet får försvararen inte medverka till att bryta mot den negativa san-

                                                           
171 A a s 163. 
172 A a s 163. 
173 Hela stycket behandlas på s 519 i Wiklund, God advokatsed. 
174 A a s 522. 
175 A a s 522 f. 
176 A a s 523. 
177 A a s 537. 
178 A a s 537. 
179 A a s 537. 
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ningsplikten.180 Wiklund har svårt att se att försvararen i ett sådant fall skulle 

kunna plädera för ett frikännande och det fortfarande skulle tjäna rättsmedvetan-

det i vårt land.181  

Nilsson understryker att försvararen inte har någon positiv sanningsplikt, däre-

mot får försvararen inte lämna uppgifter som han vet är osanna eller åberopa be-

vis som han vet är falska eller uppmana klienten att ljuga.182 Han fortsätter vidare 

med att konstatera att det handlar om verklig vetskap. Där citerar han Peyron183 

”att klientens uppgifter verkar osannolika, eller att advokaten bildat sig en upp-

fattning om verkliga förhållanden, som avviker från vad klienten påstår, leder 

inte till att advokaten måste ta avstånd från vad klienten vill göra gällande. Det är 

således inte vad advokaten borde veta, som är måttstocken, utan vad han faktiskt 

vet.”184  

Sammanfattningsvis kan sägas att doktrinen är ganska enhällig om att det inte 

råder någon positiv sanningsplikt. Försvararen har ingen skyldighet att varken 

försöka påverka klienten att berätta sanningen eller att själv söka efter sanningen. 

Några författare uttrycker till och med att advokaten inte bör aktivt söka efter 

sanningen eller bilda sig en uppfattning i skuldfrågan. Dock verkar det råda stor 

konsensus om att försvararen har en negativ sanningsplikt. Försvararen får alltså 

inte lämna uppgifter till domstolen som han vet är osanna. 

6.2.4 Försvararens alternativ 

Flera problem uppstår då klienten ljuger eller erkänner sig skyldig till ett brott 

han inte begått. Advokaten ställs då inför två olika beslut, hur ska han agera i 

klientsamtalet och under huvudförhandlingen? Ebervall menar att han kan han-

tera samtalet med klienten på två olika sätt, antingen en sanningsneutral eller 

dominant strategi.185 I den sanningsneutrala kan försvararen antingen förhålla sig 

så att han inte kräver sanningen eller kräver sanningen men har ingen åsikt gäl-

                                                           
180 A a s 543. 
181 A a s 543. 
182 Nilsson, Advokaten som försvarare, s 227. 
183 Peyron, Advokatetik en praxisgenomgång, s 163. 
184 Nilsson, Advokaten som försvarare, s 227. 
185 Ebervall, Försvararens roll, s 190. 
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lande svaret.186 I den dominanta strategin kräver han att klienten talar sanning i 

den kommande rättegången.187 Ett alternativ är att ta upp frågan om sanningen 

och föra resonemang kring moral som ska leda till att klienten själv vill berätta 

sanningen.188 Borgström belyser svårigheterna med att handha klienter som för-

svararen vet är skyldig.189 Enligt honom måste advokaten förfara försiktigt så att 

inte förtroendet mellan honom och klienten försvagas.190 Klienten får inte få upp-

fattningen att hans försvarare misstror honom. Borgström målar upp en skiss om 

hur man går tillväga i en sådan situation.191 I den föreslår han att man säger till 

klienten att ”Men det är klart, om, jag säger om, du har gjort det här så kan det ju 

hända att det finns en poäng med att erkänna. För då kan vi prata om varför det 

blev som det blev och chansen att få ner straffet ökar. Borgström går alltså i den 

här komplicerade situationen in och tar hjälp av påföljdsfrågan som ett argument. 

Detta ligger i linje med det jag vill framhäva med denna framställning. Försvara-

ren kan använda sig av sitt engagemang och kunskaper kring påföljdsfrågan för 

att lösa den komplicerade situationen med en klient som uppenbart talar osan-

ning. Detta belyser hur viktigt försvararens engagemang i påföljdsfrågan är redan 

från början. Borgström menar att om klienten sannolikt kommer att bli dömd kan 

det vara bra att erkänna för att i pläderingen få ett bättre läge.192 Återigen bevisas 

att försvararen har en stor roll att spela i påföljden. Följaktligen är det tidskrä-

vande arbete att lägga ner tid och engagemang men det kan vara av stor betydelse 

för klienten! Lyckas advokaten övertala klienten att erkänna kanske denne får en 

bättre och mildare påföljd. Det torde stå utom tvivel att det finns processekono-

miska vinster och att straffprocessen i sin helhet gynnas om den anklagade er-

känner de brott han begått. Jag vill i detta sammanhang uppmärksamma 

Wiklunds uttalande om att försvararen ska vara mycket återhållsam med påstå-

enden om att klienten är skyldig då den anklagade kan komma känna att han 

                                                           
186 A a s 190.  
187 A a s 190. 
188 Ebervall, Försvararens roll, s 190. 
189 Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, s 191. 
190 A a s 191. 
191 A a s 192. 
192 A a s 194. 
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även har sin advokat emot sig.193 Situationen kan även uppstå att klienten vill 

erkänna ett brott han inte begått och detta skapar i sådana fall nya problem men 

som påpekats i avgränsningsavsnittet lämnas dessa av utrymmesskäl utanför 

denna framställning.194 Det kan dock i sammanhanget påpekas att Wiklund me-

nar att försvararen bör avsäga sig målet om han vet att klienten erkänner ett brott 

han inte begått.195 

6.2.5 Tystnadsplikten 

I exempel 3 framkom detaljer i samtalen som tydde på att klienten var skyldig till 

brottet han anklagas för. Frågan kan ställas om försvararen under huvudförhand-

lingen överhuvudtaget får göra domstolen uppmärksam på det som framkommit 

under samtalen med klienten. Eller förhindrar tystnadsplikten ett sådant age-

rande? Tystnadsplikten är enligt Peyron196 en central princip för advokater och 

Ebervall uttrycker att det kanske är det viktigaste budet i hela advokatetiken.197 

Plikten är i grunden fastslagen i lag genom RB 8:4 1 st där det stadgas att en är 

advokat skyldig att förtiga vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god 

advokatsed kräver detta. I 34 § i samfundets stadgar upprepas detta och enligt 

kap 2.2.1 i de vägledande reglerna har en advokat tystnadsplikt avseende det som 

anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten. I den svenska 

straffprocessen har den anklagade rätten att tiga och även ljuga i rättegången.198 

Av denna rätt följer även att advokaten måste tiga om de uppgifter som lämnats 

till honom i förtroende.199 Klienten måste kunna tala fritt i samtalen med sin ad-

vokat. Tystnadsplikten mellan advokat och klient ligger även i rättskipningens 

intresse enligt Wiklund, det är främjande för rättslivet att advokaten har så myck-

et information som möjligt.200 Advokater har mer och mer kommit att spela rol-

len av en ”biktfader”.201 Är advokaten tveksam på om klienten berättat något i 

                                                           
193 Wiklund, God advokatsed, s 537. 
194 Ebervall berör denna problematik se Ebervall, försvararens roll, s 22. 
195 Wiklund, Ett spörsmål om god advokatsed för försvarare I brottmål, s 377. 
196 Peyron, Advokatetik, s 166. 
197 Ebervall, Advokaten i brottmål, s 82. 
198 Ebervall, Försvararens roll, s 209.  
199 A a s 209. 
200 Wiklund, God advokatsed, s 294. 
201 A a s 294. 
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förtroende bör han följa det gamla ordspråket ”tala är silver men tiga är guld”. 

Wiklund tar som exempel att en klient hittat ett barn men valt att vara tyst om 

detta och behålla barnet. Advokaten får i förtroende reda på att barnet inte är kli-

entens. Wiklund menar att inte ens under sådana extrema förhållanden ska tyst-

nadsplikten brytas, moraliska regler eller samvetet får inte styra tystnadsplik-

ten.202 Dock verkar han anse att det finns undantag, om ett visst förhållande är 

allmänt känt råder ingen tystnadsplikt.203 Dock betonar Wiklund att vara ytterst 

försiktig med antaganden om att viss information är allmänt känd. Försvararen i 

exempel 3 skulle alltså kunna göra rätten uppmärksam på klientens missbruks-

problematik eller övriga intressanta personalia om de är allmänt kända. Vilket 

skulle kunna vara fallet på mindre orter.204 Men som Wiklund också poängterar 

ska detta antagande endast göras i undantagsfall. Klienten kan även givetvis 

lämna samtycke till advokaten för att upphäva tystnadsplikten. Ett sådant sam-

tycke kan vara underförstått eftersom en klient vanligtvis ger sin advokat inform-

ation i syfte att föra det vidare och använda i domstolen.205 Wiklund understryker 

i nästa stycke att advokaten bör vara försiktig med att förutsätta att klienten sam-

tycker till att han vidarebefordrar uppgifter som lämnats i förtroende.206  

Wiklund för ett intressant resonemang om att en advokats tystnadsplikt inte hind-

rar honom att vidarebefordra information i nödsituationer, detta ska då gälla un-

dantagsvis.207 Exempelvis om en klient är i behov av psykiatrisk vård för att inte 

begå självmord eller hotar att begå självmord. Wiklund konstaterar att det kan 

finnas andra tänkbara fall av nödsituationer och advokaten måste ha rätt att falla 

tillbaka på en nödregel. 208 Frågan kan då ställas om exempelvis en opiatmissbru-

kare som en följd av sitt missbruk är försatt i en nödsituation? Det dör onekligen 

ett stort antal missbrukare varje år i oplanerade överdoser. Skulle egentligen inte 

                                                           
202 Wiklund, God advokatsed, s 304. (idag blir svaret annorlunda vad gäller just barn, men det säger en 
del om tystnadsplikten) 
203 A a s 305. 
204 Som kuriosa kan nämnas att det gjordes en undersökning i min hemstad Boden om vem som var den 
kändaste personen där. En lokal alkoholist vann tätt följd av Bodens kommunalråd. 
205 Wiklund, God advokatsed, s 311. 
206 A a s 311. 
207 A a s 316. 
208 A a s 316. 
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alla förhållanden som liknar dem som aktualiserar olika former av tvångsvård 

tänkas vara nödsituationer? Disciplinnämnden har varit restriktiv gällande nödsi-

tuationer och tystnadsplikten. I DN 103/2007 blev en advokat kontaktad av en 

klient för att upprätta ett testamente inför ett förestående självmord. Advokaten 

kontaktade klientens mamma och berättade för henne om självmordsplanerna. 

Nämnden uttryckte i ett uttalande att detta handlande var felaktigt. Avgörandet 

stänger egentligen dörren om resonemanget kring nödsituationer. Disciplin-

nämndens åsikt i den här frågan lutar åt att de anser att försvararen är en hired 

gun och enligt min åsikt har de agerat felaktigt i det här fallet. Jag citerar en 

amerikansk domare; ”By becoming a member of the bar, a lawyer does not ter-

minate his membership in the human race.”209 Tystnadsplikten i all ära men som 

konstaterats ovan är advokatens främsta syfte att vara lojal och bistå klienten. 

Hela uppdraget faller om klienten dör, försvararens prioriteringsordning borde 

givetvis vara följande; 1. Hålla klienten vid liv 2. Lojalitetsplikten 3. Tystnads-

plikten etc… Givetvis kan tyckas att det inte är advokaten som har ansvaret för 

att hålla den anklagade vid liv, men i en situation där det står mellan liv och död 

anser jag att tystnadsplikten bör kunna frångås. 

6.3 Sammanfattning och slutsats av exempel 3 

Sammanfattningsvis kan sägas att varken lagstiftaren, god advokatsed eller dokt-

rinen verkar ålägga försvararen någon absolut sanningsplikt eller uppgift att söka 

efter sanningen. Disciplinnämnden har dessutom uttalat att advokaten inte ska 

sätta sig till doms över den tilltalade. Konsensus verkar även råda om att ”sakens 

riktiga belysning” ska ses från klientens perspektiv. Dock existerar en negativ 

sanningsplikt, försvararen får inte lämna uppgifter till domstolen som han vet är 

osanna. Vidare konstaterades att problem uppstår då klienten ljuger och att det 

finns olika sätt att hantera en sådan situation. Antingen försöker försvararen få 

klienten att berätta sanningen eller så väljer han att förhålla sig neutral. Dock ska 

advokaten vara försiktig med påståenden om den anklagades skuld. Slutligen 

fastslogs att tystnadsplikten är en central princip fastslagen i lag och i advokat-

                                                           
209 Domarens uttalande i Sandstrom v. State of Florida 309 So 2d 17, 21 (1975) (District Court of Appeal 
of Florida). 
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samfundets stadgar och de vägledande reglerna. Wiklund tar upp det gamla ord-

språket ”att tala är silver men tiga är guld”. Slutligen konstaterades att det finns 

undantag från tystnadsplikten i rena nödsituationer.  

7 Exempel 4 – Gå emot klientens instruktioner 

7.1 Inledning 

Det fjärde exemplet behandlar frågan om advokaten kan gå emot sin klients in-

struktioner i skuld och påföljdsfrågan. Det exemplifieras med en situation där 

försvararen är övertygad om sin klients skuld och att det bästa för denne är en 

behandlingsinsats istället för en fängelsevistelse. I relation till detta förs en dis-

kussion om i vilken utsträckning försvararen är bunden av sin klients instruktion-

er. Slutligen kommer ett avsnitt om vilka alternativ advokaten har i den rådande 

situationen. 

Exempel 4 

Den anklagade är även i det här exemplet 33 år gammal med ett svårt missbruk i 

grunden. Denne greps vid en husrannsakan i en bekants lägenhet och ertappades 

efter en kroppsvisitation med en påse innehållandes en mindre mängd heroin. 

Skillnaden mot exemplet ovan är att försvaren snabbt besöker sin klient på häktet 

och i det första samtalet får klart för sig att klientens ståndpunkt är att denne är 

oskyldig till alla åtalspunkter. Heroinet måste någon ha planterat i klientens ficka 

och inte heller är han skyldig till någon av de andra åtalspunkterna som bland 

annat innefattar snatterier där han tagits på bar gärning av väktare. Klienten be-

skriver själv händelserna som en blandning av olika missförstånd och justitie-

mord. Den anklagade förnekar att det finns någon form av missbruk i grunden. 

Till skillnad från i exempel 1 gör försvararen här en grundlig utredning av 

personalian och kommer till slutsatsen att klientens liv varit kantat av tragedier, 

svåra uppväxtförhållanden och ett långvarigt missbruk. Inför stundande huvud-

förhandling funderar advokaten på sina alternativ. Han konstaterar att det bästa 

för klienten förmodligen är en kontraktsvård på ett av landets välrenommerade 

12-stegs behandlingshem och inte en fängelsevistelse på någon av landets anstal-
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ter. Klienten uttrycker dock klart och tydligt sin vilja och vill att försvararen yr-

kar på en friande dom gällande samtliga åtalspunkter. 

7.2 Diskussion och analys av exempel 4 

7.2.1 Lagtext och förarbeten 

I exempel 4 har försvararen fått tydliga instruktioner av klienten om att yrka på 

en friande dom och att inte avslöja något om dennes missbruksproblematik. För-

svararen är dock övertygad om sin klients skuld och att det finns lämpligare på-

följd än en fängelsevistelse. Ovan konstaterades att advokaten inte har någon 

sanningsplikt eller något uppdrag att söka efter sanningen. Men frågan är nu om 

försvararen kan gå emot sin klients instruktioner för att på detta sätt vara denne 

behjälplig till en bättre påföljd? Som konstaterades ovan finns det även möjlighet 

till en mildare påföljd om den åtalade erkänner. Tidigare har konstaterats att det 

bara finns två stadganden i lag som rör advokatens plikt. Ur RB 8:4 framgår att 

advokaten är skyldig att vara tyst om det han får reda på i sin yrkesutövning när 

god advokatsed kräver detta. Det ger ingen direkt vägledning kring klientens in-

struktioner utan säger endast att finns ett samband mellan god advokatsed och 

tystnadsplikten. RB 21:7 har analyserats ovan och ur ordalydelsen framgår inte 

mer än att försvararen ska tillvarata den anklagades rätt och i detta syfte verka för 

sakens riktiga belysning. Nämnda stadganden används sällan vid en direkt till-

lämpning och bör anses som programförklaranden, de ger således ingen god väg-

ledning i advokatetiska problem.210 När ingen vägledning finns i lagtexten blir en 

analys av förarbetena intressant. I förarbetena till RB 8:4 framhålls att en advo-

kat, som anlitas som ombud eller biträde i rättegång, bör söka främja en god 

rättsskipning.211 Med detta avses exempelvis att advokaten inte skall förhala rät-

tegången eller hindra eller försvåra utredningen. Enligt min åsikt ger detta utta-

lande visst stöd för tolkningen att försvararen inte är bunden av klientens in-

struktioner. Med ”god rättskipning” och att ”inte hindra eller försvåra utredning-

en” kan avses att det i målet ska bli en materiellt riktig dom.212 Uttalandena är 

                                                           
210 Ebervall, Försvararens roll, s 341. 
211 Processlagsberedningen SOU 1938:44 s 131. 
212 Dock kan främjande av god rättskipning ges skilda tolkningar se Ebervall, Försvararens roll, s 341. 
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dock inte precisa och det finns inte tillräckligt med stöd i mina ögon för att moti-

vera vad som blir en extensiv eller analog tillämpning av lagtexten. I förarbetena 

till RB 21:7 förtydligas att försvararen under förundersökningen och målets be-

handling vid rätten intar ställningen av biträde åt den misstänkte och att försvara-

ren skall främja den misstänktes intressen. 213  På samma sida ges tre exempel, 

försvararen skall vara den misstänktes rådgivare, han skall också vidta åtgärder 

som är erforderliga för bevakande av den misstänktes rätt och åberopa omstän-

digheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Detta ska han göra på 

ett sådant sätt att han, å den tilltalades sida, verkar för sakens riktiga belysning. 

Försvaren ska alltså verka för att alla bevis och omständigheter tas fram som talar 

för den misstänkte men får aldrig arbeta för att ta fram sådant som talar mot den 

misstänkte.214 Detta går i enlighet med det ovan konstaterade att försvararen inte 

är skyldig att aktivt jobba för att fastställa sanningen. Den rådgivande funktionen 

kan anses ge auktoritet till försvararen att agera mot klientens instruktioner. Pro-

blemen uppstår när advokaten och klienten har olika idéer om vad som är klien-

tens bästa. Försvararen är experten och vet bättre än klienten vilka yrkanden som 

ska företas och hur processen ska föras. Sammantaget är ändå min åsikt att var-

ken lagtexten eller förarbetena ger stöd för att RB 8:4 eller RB 21:7 kan använ-

das för att tolka fram ett svar om advokaten är bunden av sin klients instruktion-

er. 

7.2.2 God advokatsed 

RB 8:4 stadgar att försvararen alltid måste följa god advokatsed. I 1 kap i de väg-

ledande reglerna anges att advokaten ska som en oberoende rådgivare företräda 

och tillvarata klientens intressen. Det står dock inget direkt om klientens instrukt-

ioner men det uttrycks att advokaten är oberoende. Vidare står i sista meningen i 

kap 1 att advokaten inte får främja orätt. Ur detta skulle kunna tolkas att om ad-

vokaten vet att klienten ljuger kan han frångå dennes instruktioner. I kommenta-

ren till kapitlet talas om kärnvärden som oberoende, lojalitet mot klienten och 

konfidentialitet samt klienten skall visas trohet och lojalitet. Inget i de vägle-

                                                           
213 Processlagsberedningen SOU 1938:44 s 276. 
214 Ebervall, Försvararens roll, s 342.   
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dande reglerna ger egentligen stöd för att advokaten får gå emot sin klients in-

struktioner. Det kan sammanfattningsvis konstateras att de vägledande reglerna 

inte ger svar på frågan om försvararen i en brottmålsrättegång är bunden av sin 

klients instruktioner.   

Som ovan konstaterats tolkas och belyses god advokatsed i TSA/Advokaten 

främst genom referat av disciplinavgöranden. Från disciplinnämndens avgöran-

den finns en del intressanta fall. I DN 46/1999 fick en försvarare en erinran på 

grund av att han vägrade söka prövningstillstånd, trots att det var meningslöst. 

Försvararen gick här emot klientens vilja och disciplinnämnden konstaterade att 

han agerat felaktigt. Relaterat till exempel 4 kan slutsatsen dras att om klientenen 

skulle få en påföljd i första instans som försvararen anser vara lämplig kan denne 

inte av denna anledning strunta i att överklaga. Ur detta avgörande kan slutsatsen 

dras att försvararen är hårt bunden av sin klients instruktioner. Sedan är det oklart 

hur stort tillämpningsområde ärendet har.  

I DN 21/1998 framställde advokaten ett alternativyrkande i fall det blev en fäl-

lande dom och klienten uppfattade detta som ett halvt erkännande. Disciplin-

nämnden menade advokaten skulle förankrat det alternativa yrkandet hos sin kli-

ent. Detta avgörande stänger således dörren till att i exempel 4 lägga in alterna-

tivyrkanden vid en fällande dom. Det skulle annars kunna tänkas att försvararen i 

första hand biträder sin klients önskningar och yrkar för ett frikännande, men 

även ställer upp alternativa yrkanden i fall domstolen finner den anklagade skyl-

dig. Detta fall från disciplinnämnden talar dock emot en sådan lösning då det rå-

der en samrådsskyldighet mellan klient och advokat om alternativa yrkanden. 

Följaktligen blir det även svårt av exempelvis rent mänskliga skäl underlåta att 

försvara en klient. I det ovan analyserade fallet TSA 1975 s 359 gällande paret 

som var åtalade för otukt med barn. Försvararen gick där rakt emot sina klienters 

önskningar och entledigades av tingsrätten som ansåg att han visat bristande ak-

tivitet. Disciplinnämnden kom även till slutsatsen att försvararen varit för passiv. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ur disciplinnämndens praxis kan utläsas att i de 

fall som prövats har de ansett advokaten starkt bunden till klientens instruktioner. 
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7.2.3 Doktrin 

Blomkvist anser försvararen bunden av klientens ståndpunkt i skuldfrågan och 

även av hans önskemål i påföljdsfrågan.215 Vill klienten överklaga domen ska 

försvararen göra detta oavsett om det är meningslöst rent juridiskt. Blomkvist 

stänger helt möjligheten att i exempel 4 yrka på en påföljd som försvararen finner 

lämplig, ”vill klienten hellre ha fängelse än skyddstillsyn eller sluten vård får 

försvararen inte hävda något annat yrkande”.216 Han lämnar dock en öppning och 

menar att detta gäller under förutsättning att försvararen presenterat situationen 

på ett bra sätt för klienten. Precis som disciplinnämnden konstaterade i ovan 

nämnda DN 21/1998 påpekar Blomkvist att det föreligger en problematik med 

alternativa yrkanden, klienten kan undra varför det ska göras yrkanden i påföljds-

frågan när det yrkas på en frikännande dom i skuldfrågan.217 

Även Ekelöf berör frågan om försvararen kan gå emot sin klients instruktioner.218 

Han ger ett exempel där försvararen misstänker att sin klient på grund av skuld-

känslor oriktigt erkänner grov brottslighet. Ekelöf vill ifrågasätta om inte försva-

raren kan, mot sin klients vilja, förklara för rätten att han starkt tvivlar på äkthet-

en av sin klients erkännande. Dock drar han slutsatsen att den rådande uppfatt-

ningen verkar vara att försvararen är bunden av den misstänktes instruktioner 

även om de uppenbart ligger honom till last. Ekelöf anser att försvararen har en 

friare roll i straffprocessen än en advokat i ett tvistemål. Ekelöf exemplifierar 

situationen med fallet att en försvarare misstänker att klientens erkännande inte 

stämmer med det verkliga förhållandet. Han vill ifrågasätta om inte försvararen i 

detta läge bör gripa in. Dock kommer han till slutsatsen att enligt den härskande 

uppfattningen är försvararen bunden av den misstänktes instruktioner även om 

dessa uppenbarligen är till dennes nackdel. Men han uttrycker att försvararen, 

enligt hans åsikt, skulle i viss utsträckning kunna tillvarata den misstänktes in-

tressen även i strid mot dennes egna önskemål. 

                                                           
215 Blomkvist, Försvararen, s 13. 
216 A a s 13. 
217 A a s 157. 
218 Ekelöf, Rättegång II, s 96f. Denna not gäller för hela stycket. 
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Olivecrona anser att försvararen bör verka för ett frikännande om det finns en 

möjlighet att den tilltalade av någon anledning erkänner ett brott han inte har be-

gått, advokaten är således enligt honom inte bunden av klientens instruktioner.219 

Enligt Wiklund ger fullmakten som klienten lämnat till advokaten ofta en vid 

behörighet för advokaten att utföra rättshandlingar. Däremot betonar Wiklund att 

advokaten inte alltid har befogenheten att gentemot klienten utföra vissa hand-

lingar inom behörigheten, avgörande blir vad som avtalats mellan dem.220 

Wiklund poängterar att advokaten ska agera självständigt men har han kommit 

överrens med klienten om att agera på ett visst sätt är han bunden av dessa in-

struktioner.221 Han ansluter sig helt till uppfattningen att advokaten inte kan 

frångå sin klients instruktioner utan att åsidosätta sin lojalitetsplikt mot klien-

ten.222 Han menar att förtroendet dem emellan skulle förstöras om försvararen 

handlar mot den misstänktes uttryckliga önskan.223 Det finns inte någon lösning 

på problemet om klienten uppenbart erkänner ett brott som han inte begått, för-

svararen får inte gå emot sin klients instruktioner och får som slutlig lösning 

frånträda uppdraget.224  

Ebervall konstaterar att det råder en osäkerhet kring om försvararen får gå emot 

klientens instruktioner.225 Hon gör en kortare analys av vad praktikerdoktrinen 

och god advokatsed säger i denna fråga och kommer till slutsatsen att den rå-

dande uppfattningen går emot Ekelöfs åsikter om att försvararen skulle kunna gå 

emot klientens uttryckliga önskemål.226 Ebervall menar att det i advokatetisk lit-

teratur är en övervägande majoritet som anser att försvararen bäst fyller sin 

funktion genom att utgå från klientens version av händelseförloppet.227 Hon berör 

påföljdsfrågan specifikt och menar att den inte är kontroversiell idag och att kon-

                                                           
219 Olivecrona, Rättegången I brottmål enligt RB, s 108.  
220 Wiklund, God advokatsed, s 266. 
221 A a s 266. 
222 A a s 291. 
223 A a s 291f. 
224 Wiklund, God advokatsed, s 292. 
225 Ebervall, Försvararens roll, s 350. 
226 A a s 354. 
227 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s 20. 
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sensus torde råda om att klientens vilja om en särskild påföljd ska respekteras.228 

I hennes nyare verk, Advokatetik i brottmål – en handbok, menar Ebervall menar 

dock att det självklart finns undantag från denna princip, många gånger vet inte 

klienten vad han själv.229 Denne kan vara i psykisk obalans eller insisterar på en 

processföring som inte kommer fungera.230  

Westman är av åsikten att en försvarare är starkt bunden till lojalitetsplikten, vill 

den anklagade få ett fängelsestraff istället för skyddstillsyn ska försvararen ar-

gumentera för detta.231 Han uttrycker saken så här: ”När advokaten står mellan 

klienten och samhället, är det klientens önskemål advokaten skall tillgodose. Inte 

för de syftar till dennes verkliga gagn, utan därför att de är klientens önske-

mål.”232 

7.2.4 Diskussion 

Slutsatsen efter en analys av gällande rätt är att det råder oklarheter om försvara-

ren får gå emot sin klients instruktioner. Lagtext och förarbeten ger visst stöd för 

ett sådant handlande men ingen klar vägledning finns. Konsensus i litteraturen 

verkar vara att försvararen är bunden av klientens instruktioner i skuldfrågan och 

påföljdsfrågan. De flesta författare anser även att advokaten är bunden i större 

utsträckning. Ebervall, som är den som på senare tid skrivit mest kring god advo-

katsed, lämnar själv en öppning att gå emot klienten instruktioner, exempelvis 

när klienten inte är vid sina sinnens fulla bruk. Jag är beredd att hålla med om 

den slutsatsen, försvararen borde i större utsträckning kunna gå emot sin klients 

instruktioner om detta uppenbart är till gagn för denne. Lojalitetsplikten åsido-

sätts inte enligt min åsikt om advokaten fortfarande gör det som är bäst för klien-

ten. Jag lutar alltså åt att försvararen är mer en vägvisare än en hired gun. Det 

kan även argumenteras för att missbrukaren inte är vid sina sinnens fulla bruk när 

denne är aktiv i missbruk. Låt oss säga att försvararen, mot bättre vetande, följer 

en oskyldig klients instruktioner. Vilket ledde till att den anklagade i slutändan 

                                                           
228 Ebervall, Försvararens roll, s 208. 
229 Ebervall, Advokatetik i brottmål, s 21. 
230 A a s 21. 
231 Westman, Advokater - behövs dom?, s 40 ff. 
232 A a s 17. 
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fälldes och advokaten har då medverkat till en oriktig fällande dom. Däremot har 

försvararen tillmötesgått sin huvudman och följt dennes önskningar. Enligt min 

mening kan ett sådant handlande starkt ifrågasättas och korrelerar dåligt med ad-

vokaternas plikt att medverka till god rättskipning och att inte föra domstolen 

bakom ljuset. Vad blir konsekvenserna för advokatens karriär om sanningen 

uppdagas genom exempelvis resning? Har försvararen verkligen agerat rätt och 

riktigt i denna situation? Om klienten var skyldig och advokaten genom att agera 

skickligt på huvudförhandlingen fick klienten friad anses det spegla en utbredd 

föreställning om hur en advokat ska agera.233 Ebervall poängterar att en advokat 

som alltid följer klientens instruktioner kan kritiseras som både omoralisk eller 

amoralisk men också ansvarslös och cynisk.234 Om försvararen argumenterar, 

mot klientens vilja, för en friande dom i ett fall där klienten uppenbarligen är 

oskyldig medverkar advokaten till en materiellt riktig dom. Advokaten har san-

ningsenligt utfört sin processföring. Å andra sidan är advokaten i vår ackusato-

riska process den enda personen som står på klientens sida. Följaktligen kan det 

anses att försvararen varit illojal mot klienten och brutit mot lojalitetsplikten. Det 

kan då tyckas att advokaten då har intagit en paternalistisk eller elitistisk inställ-

ning till klienten och ställt sig som domare över denne.235 Det kan ifrågasättas om 

detta handlande är förenligt med försvararrollen och god advokatsed? Min åsikt 

är inte att försvararen ska bilda sig en uppfattning i skuldfrågan och ej heller gå 

emot klientens instruktioner i denna. Men försvararen borde i exempel 4, kunna 

gå utanför sin klients instruktioner och åtminstone göra ett alternativyrkande.236 

Exempelvis om domstolen finner den anklagade skyldig yrkar denne på kon-

traktsvård. Jag vill reservera mig med att detta ska avse undantagssituationer och 

inte bli någon huvudregel. Det ska avse sådana situationer där det är bäst både för 

klienten, samhället och straffprocessen att göra undantag. 

                                                           
233 Ebervall, Försvararens roll, s 193. 
234 A a s 193. 
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7.2.5 Försvararens alternativ 

Till synes verkar försvararen vara bunden av sin klients instruktioner och följakt-

ligen är det är intressant att diskutera vad försvararen bör göra i exempel 4? Som 

konstaterats ovan ska advokaten vara försiktig med att anklaga sin klient samt att 

det råder ett stort samband mellan klientsamtalen och påföljdsfrågan. En intres-

sant frågeställning är hur advokaten ska förhålla sig till klientens vilja med den 

kommande huvudförhandlingen. Ska advokaten komma in och berätta hur det 

ligger till eller inta en mer neutral attityd i mötet med klienten? Ebervall menar 

att en central fråga som uppkommer i de flesta problem kring försvararrollen är 

den som uppstår då klienten och hans försvarare har olika uppfattning i skuldfrå-

gan.237 Wiklund menar att försvararen ska kunna ge klienten de råd som han be-

höver, inte de han vill höra.238 Intressen som ställs mot varandra när advokaten är 

vill gå emot sin klients instruktioner är tystnadsplikten, plikten att inte ljuga för 

domstolen och i grunden advokatens lojalitetsplikt mot klienten.239 Men också 

ligger, som ovan konstaterats, ett ansvar på försvararen att vara klienten behjälp-

lig till en för honom bra påföljd. Ebervall menar att det finns två sidor av detta 

mynt, en juridisk rörande advokatens ställning i processen och en advokatetisk 

som rör förhållandet mellan försvarare och klient.240 Hon ställer frågan om vad 

som exakt är klientens kontra försvararens område?241 Som ovan konstaterats i 

analysen finns sällan några klara svar i varken lag, god advokatsed eller doktrin. 

Det finns heller inget ”svar” på frågan om advokaten har någon skyldighet att 

försöka påverka klienten till att fatta kloka beslut. Det saknas helt enkelt normgi-

vande regler och vilken väg försvararen än väljer uppstår problem. Reglerna som 

finns ställer endast upp ett ramverk inom vilket advokaten ska verka.242 Min åsikt 

är fortfarande att vägvisaren är det bästa alternativet. Försvararen bör genom 

vägledning försöka få klienten att välja den bästa lösningen. 

                                                           
237 Ebervall, Försvararens roll, s 191. 
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Den gyllene medelvägen kan tänkas vara att försvararen i processen vägleder 

domstolen till den materiellt riktiga domen. Är klienten skyldig antyder advoka-

ten dennes skuld. Är han däremot oskyldig men vill erkänna kan försvararen 

framhålla för domstolen att ett erkännande inte är tillräckligt som bevis och anty-

der på andra sätt klientens oskuld. Enligt Ebervall är detta den väg som de flesta 

advokater väljer och i den advokatetiska litteraturen kallas det för en passiv för-

hörs- och pläderingsteknik.243 Även denna teknik kan ifrågasättas enligt Eber-

vall.244 Försvararen agerar inte i enlighet med sin klients vilja och det ställs stora 

krav på advokaten för att inte överträda god advokatsed. Reglerna om lojalitets-

plikt, tystnadsplikt och sanningsplikt kan lätt överträdas. Denna lösning är att 

föredra och går förmodligen att använda i de flesta fall då klienten behöver hjälp. 

Dock blir den svår att använda i exempel 4 där den anklagade vill neka till allt, 

inte yrka på någon kontraktsvård eller berätta om sitt missbruk överhuvudtaget. 

Advokaten har inte särskilt mycket utrymme att genom processföring styra sin 

klient. Om klienten inte lyssnar på försvararens instruktioner är ett annat alterna-

tiv att försöka entlediga sig från uppdraget. Vid en första anblick kan detta alter-

nativ verka som den korrekta lösningen. Kan försvararen inte verka för en mate-

riellt riktigt dom eller tvingas han gå mot sin moral eller god advokatsed kanske 

ett frånträdande är det enda alternativet? Ebervall ifrågasätter denna lösning med 

att det kan ses som att advokaten ”smiter undan”.245 Hon menar att det uppkom-

mer andra etiska problem när advokater avsäger sig uppdrag. Anses klienten be-

svärlig eller uppdraget kontroversiellt kan det medföra att det saknas försvarare 

till dessa uppdrag. Klienter förnekas då ”access to justice”, något som en rättsstat 

ska garantera alla medborgare.246 Försvararen kan heller inte utan svårigheter 

avträda uppdrag utan att skada klientens sak och är fortfarande belagd med tyst-

nadsplikt och kan följaktligen inte ingående förklara för domstolen varför han 

vill avträda uppdraget. Alltså uppstår problem eftersom om advokaten inte lägger 
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fram tillräckligt starka skäl för ett entledigande är det inte säkert att domstolen 

går honom tillmötes. 

7.3 Sammanfattning och slutsats av exempel 4 

Lagtext förarbeten och Advokatsamfundets regelverk ger inga klara svar kring 

bundenheten av klientens instruktioner. Disciplinnämnden har dock vid några 

tillfällen konsteterat att försvararen är bunden av dessa, men svårigheterna med 

dessa avgöranden är att fastställa tillämpningsområdet. Den rådande uppfattning-

en i litteraturen är att advokaten i stor utsträckning är bunden av sin klients in-

struktioner men några författare är av annan åsikt. Enligt min åsikt bör försvara-

ren i större utsträckning kunna gå emot sin klients instruktioner när detta uppen-

bart ligger i dennes intresse. Det finns heller ingen vägledning i god advokatsed 

om hur advokaten ska agera i ett sådant fall som exempel 4. En gyllene medelväg 

verkar vara att advokaten påverkar utgången i målet genom sin processföring. 

Slutligen konstateras att det inte är en bra lösning på exempel 4 att entlediga sig 

från uppdraget. 

8 Avslutning 
Frågan om försvararen bör vara engagerad i klientens personliga omständigheter 

och påföljdsfrågan kan besvaras jakande efter ovanstående analys. Advokaten 

åläggs av lagstiftaren, god advokatsed och doktrinen att vara aktiv och engagerad 

i både personalian och påföljden. Det torde inte råda några tvivel på att det är av 

stor betydelse både för klienten och för samhället att domstolen utdelar en ade-

kvat påföljd. Mitt ämnesvalet baserades i grunden på att tanken att försvararen 

kan vara ännu mer än han är idag. Advokaten skapar ett förtroende och får till-

gång till information som ingen annan i hela straffprocessen får. Denna informat-

ion kan vara ovärderlig i rätt persons händer. Framförallt kan försvararen med 

ganska begränsad vidareutbildning guida sin klient till behandlingsformer, Soci-

altjänsten, Kriminellas Revansch i Samhället och m.m. Min åsikt är att männi-

skan ska sättas i första hand, målet med straffprocessen måste vara att den ankla-

gade inte ska begå fler brott. Givetvis ska han få erforderligt straff, det bör po-

ängteras. Men det bör tidigt börja jobbas för att han inte ska befinna sig inför 
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rätta igen. Exemplen i denna framställning har kretsat kring missbrukare och den 

gruppen står för många av de brott som begås. Men mina teorier kan appliceras 

på sexualbrottslingar, våldsbrottslingar och yrkeskriminella m.m. Eftersom det 

finns avkriminaliseringsprogram, avhopparprogram för gängmedlemmar och be-

handling för sexualförbrytare.  

I frågan om advokaten har någon sanningsplikt i förhållande till domstolan har 

konstaterats att han inte är belagd med någon positiv sanningsplikt inför domsto-

len och inte heller någon plikt att söka efter sanningen. Advokaten får dock inte 

lämna sådana uppgifter till domstolen som han vet är osanna. Enligt min åsikt är 

det bra att försvararen inte åläggs någon plikt att söka efter sanningen, det är 

åklagarens uppgift. Svåra situationer uppstår dock när advokaten fattar misstanke 

om att klienten ljuger eller erkänner ett brott som denne inte begått. Vidare slogs 

fast att tystnadsplikten är en central princip som endast ska göras undantag ifrån i 

nödsituationer. Klienterna kan alltså lita på att det som sägs till sin försvarare 

kommer stanna där och det anser jag är en nödvändighet. Men med undantaget i 

nödsituationer, klientens liv måste gå före tystnadsplikten. 

Slutligen analyserades frågan om advokaten kan gå emot sin klients instruktion-

er. Den rådande uppfattningen är att advokaten inte kan göra det. Doktrinen är 

inte enig i den frågan men en majoritet tycker att klientens instruktioner bör föl-

jas. Försvararen kan alltså inte yrka på en annan påföljd eller medge åtalet även 

fast han är helt säker på att det är bäst för klienten. Men som konstaterats ovan 

uttryckte Ebervall att det finns undantag om exempelvis inte klienten är vid sina 

sinnens fulla bruk. Mina slutsatser var alltså att försvararen, i strid med gällande 

rätt, bör kunna gå emot sin klients instruktioner i vissa undantagsfall då det verk-

ligen kommer klienten och samhället till gagn.  

Mina avslutande kommentarer riktar jag till Sveriges domstolar. Lämna ett större 

utrymme för advokaterna att vara vägvisare och göra hjälpande insatser och inte 

bara släcka bränder. Får försvararna ersättning för timmarna de lägger ned på 

sådant arbete kommer fler advokater automatiskt att göra det. Vi kommer i läng-

den att tjäna samhällsekonomiskt och mänskligt på det. 
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