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VILKEN ADVOKAT SKA JAG VÄLJA? 

 

Varför ska jag välja? Kan jag inte bara ta den som staten utser åt mig?  

När du väljer en specifik advokat kan du vara säker på att du får en som just du tycker är riktigt 

bra. När staten utser en advokat åt dig finns risken att du får en advokat som är helt nyexaminerad, 

som inte har brottmål som sitt specialområde, som du inte får förtroende för eller som du helt 

enkelt inte tycker verkar bra. Dessutom kan det gå fortare att få en advokat om man väljer än om 

tingsrätten behöver ringa runt enligt turordningslistan. Om du uppger vårt namn ringer tingsrätten 

direkt till oss, vilket kan vara avgörande om du till exempel sitter på arresten och vill ha hjälp så 

snabbt som möjligt.  

 

Får jag välja vilken advokat jag vill? Hur väljer jag?  

Ja. Du får välja vilken advokat du vill, och du kan önska flera stycken i turordning. Du uppger ditt 

val till polisen. 

 

Ska jag välja en advokat eller jurist?  

En försvarare måste vara en advokat. Inom andra rättsområden kan du teoretiskt välja en jurist, 

men vi rekommenderar alltid att välja en advokat. Vem som helst kan kalla sig för jurist. Advokat 

däremot är en skyddad titel, som bara den som tagit juristexamen, arbetat minst tre år och avlagt 

advokatexamen får kalla sig. En advokat behöver dessutom följa regler som är till för att skydda 

dig som klient, och har en lagstadgad tystnadsplikt.  

 

Får jag byta advokat?  

Du kan ha rätt att byta advokat om du inte är nöjd. Hör av dig till oss först och säkerställ att vi kan 

ta uppdraget, så berättar vi mer om hur du ska gå tillväga.  

 

Vill du prata med oss innan du gör ditt val? Hör av dig. 

Matilda Wetterlöf 


