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Angående arbetsmiljön för advokater under rådande pandemi 

Det är nu snart ett år sedan coronaviruset började spridas i Sverige och ställde vårt 
samhälle inför en rad nya utmaningar. Det finns knappast någon verksamhet i landet, 

offentlig eller privat, som varit helt förskonad från virusets följdverkningar. Vi har alla 

varit tvungna att anpassa oss efter den nya tillvaron med social distansering, utökat 

distansarbete, digitala lösningar och olika restriktioner. 

Advokatsamfundet har stor respekt för det svåra och viktiga arbete som domstolar och 

myndigheter utför i dessa exceptionella tider. Advokatsamfundet har också förståelse för 
att det är en prövande uppgift att upprätthålla en i alla delar fungerande verksamhet under 

rådande förutsättningar, något som trots allt till största del har fungerat väl. 

Även Sveriges advokater har mött svåra utmaningar under pandemin och 
Advokatsamfundet tar dagligen emot frågor och synpunkter från våra ledamöter angående 

deras förutsättningar att utföra sitt arbete under rådande omständigheter. 

I det sammanhanget kan konstateras att advokater som utför uppdrag som försvarare eller 

rättsliga biträden av olika slag befinner sig i en särskilt utsatt situation då många delar av 

deras arbete inte låter sig utföras på distans. De är ofta tvungna att inställa sig till 

sammanträden i domstol och till förhör där kontakt med andra människor inte går att 

undvika, för att nämna några exempel. 

När det gäller denna kategori av advokater är det många som framfö1i synpunkter på att 

deras arbetsmiljö hos domstolar och myndigheter inte är godtagbar i alla delar. 

Advokatsamfundet inser givetvis att domstolar och myndigheter inte har något formellt 

arbetsmiljöansvar för advokaterna och det finns många goda exempel på att adekvata 
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åtgärder ur smittskyddsperspektiv vidtagits i era respektive verksamheter. Så gott som 

dagligen får Advokatsamfundet dock också synpunkter på att advokaternas situation inte 
beaktas på samma sätt som när det gäller övriga aktörer som verkar vid domstolar och 
myndigheter. Som exempel kan nämnas att förhör, utredningar och förhandlingar hålls i 
allt för små rum eller salar där det inte går att upprätthålla tillräcklig social distansering, 
att skyddsbarriärer satts upp mellan rättens ledamöter i vissa domstolar men inte mellan 
övriga domstolsaktörer och att de utrymmen som används för digitala möten saknar 
arbetsytor där advokaterna kan ha sina dokument och arbetsredskap. 

De flesta advokater väljer trots detta att utföra sina uppdrag då det inte finns något annat 
val om rättssystemet ska fortsätta fungera. Många vittnar dock om en oro både för att 
själva utsättas för smitta, men även för att själva sprida smitta med tanke på att deras 

arbete innebär utökade risker på grund av oundvikliga resor och sociala kontakter. 

Jag hoppas att ni, mot den angivna bakgrunden, vill visa förståelse för advokaternas 
arbetsmiljö och situation vid fullgörandet av deras uppdrag i domstolar och myndigheter 
och därmed även, i större utsträckning än vad som sker idag, beaktar och gör 
överväganden utifrån de synpunkter ni får från advokaterna. 

Hör gärna av er om ni har några frågor. 

Med vänlig hälsning, 

Generalsekreterare 

Kopia till Domstolsverket 


