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Familjeunderhållning.
Nya S5 Sportback.
Nya Audi S5 Sportback är inte bara en coupé som är väldigt rolig att köra. Bilen har dess-
utom ett lastutrymme som nästan är lika fl exibelt och rymligt som i en kombi. Tekniskt sett 
är bilen minst lika imponerande. Med en 3-liters V6-motor med ett vridmoment på 440 Nm 
i varvtalsområdet 2.900-5.300 v/min låter inte Audi S5 Sportback som någon familjebil. 
Inte heller den 7-stegade S-tronic växellådan med dubbla kopplingar antyder något om att 
du just packat bilen full för att åka till landet med hela familjen. På audi.se kan du läsa mer 
om nya Audi S5 Sportback. Välkommen till din Audiåterförsäljare. 
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värnar klientsekretessen

Christian Åhlund skriver om

det jordbävningsdrabbade HaitiTyska datalagringslagen 

författningsstridig

”Det har varit lite rakt och lite krokigt och mycket slump.”

 Lena Berke, avgående lagman vid Stockholms tingsrätt

Fokus: Barnets bästa

De mest utsatta barnens 

rättigheter kommer bort
De mest utsatta barnens 

rättigheter kommer bort
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”Lagstiftaren talar om att utgå från barnet, men det 
gör man i själva verket inte. I stället är det en gammal- 
modig syn på äganderätt till barnet som kommer fram.”  
        Jur. dr Eva Ryrstedt, docent i civilrätt
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Ledare Generalsekreteraren

Min väninna Rut
Jag Är nyss heMKoMMen från São Paolo och ett semina-
rium om rättssäkerheten i Brasilien. Landet liksom större 
delen av subkontinenten lider av svåra sociala och politiska 
problem. Antalet svåra frågor är legio och lösningarna oftast 
långt borta. Det är då en glädje att vid hemkomsten åter möta 
den svenska politiska debatten. Den handlar om frågor om 
små justeringar i LAS, om medlemskap i arbetslöshetskassa 
och – framför allt – om en kvinna som heter Rut. Det är med 
tacksamhet man konstaterar att politikerna och medborgar-
na ett valår inte har allvarligare bekymmer än så. Detta vitt-
nar väl om en idyll utan svårare motsättningar. Eller?

Jag har aldrig sett mig själv som feminist. Jag vet inte varför 
man ska behöva inordnas under olika beteckningar. Jag väg-
rar att acceptera tanken på flummiga så kallade könsmakts-
ordningar, ovisst vari dessa nu består. Men Rut, henne gillar 
jag. Rut är nämligen i likhet med många andra tjänster en 
delvis skattefinansierad tjänst. Hon möjliggör för unga män 
och kvinnor att kombinera arbete och familj. Hon ger arbete. 
Hon konverterar en svart tjänstemarknad till en vit. Hon är 
helt enkelt toppen.

Alla kommer dock inte kunna utnyttja denna tjänst. Alla 
kommer heller inte att vilja använda denna möjlighet. Om 
man bortser från dem som inte har råd med Rut och i stäl-
let vänder blicken mot alla dem som faktiskt har råd att ut-
nyttja Rut men avstår, anar jag en av orsakerna till varför det 
finns så få kvinnor som är delägare i de stora affärsjuridiska 
byråerna och varför så många unga män lämnar yrket. Det 

handlar om attityder. Men inte om sådana machoyttringar 
som brukar anföras som orsak till den låga andelen kvinnor 
i yrket. Nej, det handlar nog snarare om en förändrad syn på 
vad som i vissa kretsar anses politiskt korrekt. 

Tidigare kunde man i Sverige för ett rimligt pris anlita 
hantverkare. Man kunde också anlita någon som hjälpte till 
med hushållsarbete, utan att detta ansågs förkastligt eller 
degraderande. Sådan hjälp kan man fortfarande få i flertalet 
länder i Europa. Frankrikes respektingivande finansminis-
ter, den tidigare advokaten och managing partnern på Baker 
& McKenzie, Christine Lagarde förklarade för mig när vi för 
några år sedan träffades att hon givetvis inte hade klarat sitt 
arbete utan omfattande hjälp i hemmet. Jag delar hennes 
erfarenhet. Jag hade, trots förmån av man, under småbarns-
tiden aldrig kunnat driva advokatbyrå med ansvar för flera 
biträdande jurister och sekreterare om jag inte haft förmå-
nen att ha hjälp i hemmet.  

öVer 70 proCent av de jurister som utexamineras vid 
Stockholms universitet är kvinnor. Advokatbyråerna anstäl-
ler fler kvinnor än män. Av den totala nettoökningen om 73 
advokater 2009, var 68 kvinnor. Detta till trots är andelen 
kvinnliga delägare på större advokatbyråer alltjämt mycket 
liten, i bästa fall cirka 10 procent. Samtidigt är bland de bi-
trädande juristerna över 55 procent numera kvinnor. Inom 
rättsväsendet är situationen likartad. Andelen kvinnliga che-
fer är oproportionellt låg.

ANNE
RAMBERG
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Detta sakernas bedrövliga tillstånd var ett av skälen till att 
projektet Hilda skapades för några år sedan. Vår ambition är 
att stödja kvinnor i deras yrkeskarriärer så att de ska kunna 
utvecklas till att kunna och vilja bli chefer och delägare. Pro-
jektet har under snart fem år engagerat många kvinnor inom 
rättsväsendet och advokatkåren, till gagn såväl för kvinnor-
na som för deras respektive arbetsgivare och organisation. 
Bara förra året deltog över femtonhundra kvinnor i olika 
mentorprogram, seminarier och nätverksträffar. Syftet med 
dessa aktiviteter är att skapa kontakter mellan unga kvinnor 
och ge dem erfarna mentorer och förebilder. Jag vill tro att 
detta inom rättsväsendet hjälpt många duktiga kvinnor att 
ta det karriärsteg som så väl motsvarar deras kompetens. 
Men, på advokatsidan har vi trots betydande insatser ännu 
inte kunnat påvisa någon mätbar ökning vad avser andelen 
kvinnliga delägare. Vad beror då detta på?

den unga generatIonen av jurister har i dag med rätta 
andra krav än vad min generation hade. Men i vissa avseen-
den visar den unga generationen ibland prov på attityder 
som inte synes mig konstruktiva. Man tenderar till exempel 
att övervältra hela ansvaret för familjesituationen på arbets-
givaren eller på dolda genusstrukturer. I min generation fick 
man lösa frågan om balans i livet hemma. Det var ett val man 
gjorde när man beslutade att bilda familj. Med det följde ett 
ansvar. Ett ansvar som också i dag ytterst åvilar parterna i 
ett förhållande. Alla det vill säga också kvinnor gör i livet val. 
Somliga val är inte helt fria. Men andra är det. Och till de fri-
villiga måste nog räknas valet att göra karriär, att bilda parför-
hållande och att skaffa barn. Att, som vissa antyder, särskilt 
kvinnors val i dessa hänseenden inte är frivilliga är att under-
skatta kvinnorna. Det är olyckligt att den allmänna diskussio-
nen tenderar att utgå ifrån att den som föder barn och däref-
ter väljer att ta ansvar för sitt barn gör ett ofrivilligt offer. 

Jag har efter samtal med många yngre jurister, verksamma 
inom olika områden, kunnat konstatera att de inte sällan har 
uppfattningen att den omständigheten att man skaffar familj 
och barn inte ska innebära att man behöver avstå från något 
annat. Man ska hämta och lämna barn, baka och laga mat, 
träna, resa och ha utrymme för fritid och socialt umgänge på 
samma sätt som tidigare. Samtidigt vill ofta båda föräldrarna 
göra karriär med krav på skyhöga löner. Detta är förstås en 
utopi. Man måste göra val. Man måste vara beredd att avstå 
från något av dessa ting. Men valet blir naturligtvis mindre 
svårt om det finns system för att underlätta den orimliga 
samlade arbetsbördan. En underlättande faktor blir då om 
man har tillgång till Rut och är beredd att anlita henne.

Affärsjuridiska byråer verkar, till skillnad från förvaltnings-
myndigheter och domstolar, på en starkt konkurrensutsatt 
marknad. Det måste man nog acceptera om man vill arbeta 
på en sådan byrå. En annan sak är att i ett sådant arbete vill-
koren givetvis ska vara goda, med hänsyn tagen till det hårda 
arbete biträdande jurister ofta utför. Men, ansvaret för frå-
gan om balans i livet ligger väsentligen kvar i hemmet. Den 
bör och kan inte förskjutas från köksbordet till sammanträ-
desbordet. Där kommer den aldrig att kunna lösas. Lika litet 
som genom seminarier eller så kallad genusforskning.

Konkurrensen är som bekant stenhård på de stora byrå-
erna. Endast en liten del, erfarenhetsmässigt cirka 10 pro-

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

cent, blir någonsin delägare. För att bli delägare erfordras 
inte bara begåvning och ambition. Därtill krävs entreprenör-
skap och risktagande. Det krävs att man har förmåga att ta 
plats och att inte tillåta att den manliga kollegan i rummet 
bredvid lämnar skugga som skymmer. Kvinnor måste lära 
sig att synas, att ta initiativ och kräva att få delta i de spän-
nande uppdragen. Kvinnor måste framför allt sluta att se sig 
själva som offer. 

”Men valet blir naturligtvis mindre svårt om det  
finns system för att underlätta den orimliga samlade  
arbetsbördan. En underlättande faktor blir  
då om man har tillgång till Rut och är beredd 
att anlita henne. ”

Jag vänder mig mot alla dem som med bitterhet och 
med hög röst uttalar sig i media med påstående att kvin-
nor generellt sett missgynnas på de affärsjuridiska byrå-
erna. Jag tror inte att det i allmänhet förhåller sig så. Jag 
är övertygad att många byråer, inte minst de stora affärs-
juridiska byråerna, med glädje skulle se att andelen kvinn-
liga ägare ökar avsevärt. Detta sammanhänger med att 
advokater för det mesta har en modern och icke-diskrimi-
nerande hållning till kvinnliga kolleger och att många av 
köparna av affärsjuridiska tjänster i dag är kvinnliga bolag-
sjurister. Att såsom kvinna se sig som offer är, som grund- 
attityd, destruktivt och alldeles för enkelt. Det leder inte till 
förändring. Faran är att denna fokusering på upplevda svå-
righeter leder till en negativ attityd hos de kvinnliga biträ-
dande juristerna, som motverkar en utveckling där fler kvin-
nor blir delägare. 

Jag tror att det Är angeläget att vi tar fasta på alla de 
goda förebilder som faktiskt finns inom rättsväsendet och i 
advokatvärlden. Jag vill där framhålla alla de goda exempel 
som visat att det går att förena familjeliv med advokatverk-
samhet. Det kräver dock att advokatbyråerna gör sitt för att 
bli goda arbetsplatser. 

Till alla intelligenta, duktiga, pålitliga, analytiska och lojala 
unga kvinnor vill jag rikta uppmaningen: Var mer självmed-
vetna! Visa att ni duger! Ta för er! Och bli kompis med Rut. 
Hon kan hjälpa till!
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Nyheter
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nya mark- och miljö-
domstolar föreslås
regeringen föreslår i en lag-
rådsremiss att fem nya domsto-
lar ska bildas för att handlägga 
de mål som nu handläggs i 
miljödomstol, de flesta mål 
enligt plan- och bygglagen som 
nu handläggs i förvaltningsrätt 
och hos regeringen och de 
flesta mål som nu handläggs i 
fastighetsdomstol. 

de nya domstolarna ska heta 
mark- och miljödomstolar och 
finnas på de orter där det nu 
finns miljödomstolar. målen hos 
mark- och miljödomstolarna 
ska överklagas till miljööver-
domstolen, som byter namn till 
mark- och miljööverdomstolen. 
syftet med förslaget är att 
förenkla, samordna och ef-
fektivisera handläggningen av 
miljömålen, målen enligt plan- 
och bygglagen och fastighets-
målen, som har många likheter.

stärkt integritet i för-
säkringssammanhang
Justitiedepartementet har pre-
senterat ett förslag om förstärkt 
integritetsskydd i försäkrings-
sammanhang. enligt förslaget 
ska försäkringsbolagen endast 
få begära enskilda personers 
samtycke till att inhämta häl-
souppgifter, till exempel i form 
av patientjournaler, i fall när det 
verkligen finns ett behov. 

syftet med förslagen är att 
säkerställa att försäkringsbo-
lagen inte slentrianmässigt be-
gär samtycken till att inhämta 
hälsouppgifter och att lämnade 
samtycken är frivilliga och byg-
ger på tillräcklig information.

polisen satsar  
mot mängdbrott
rikspolischef bengt svenson 
har gett länspolismästaren 
i Värmland, dan persson, i 
uppdrag att ta fram förslag 
på hur polisen kan förstärka 
arbetet mot mängdbrott, fram-
för allt när det gäller så kallad 
seriebrottslighet. det kan till 
exempel handla om ligor som 
åker runt i landet och begår 
inbrott. tanken är att skapa 
en nationell resurs, som kan 
arbeta över länsgränserna.

Läs mer
www.regeringen.se

Högsta domstolen  
värnar klientsekretessen
högsta domstolen har  
beslutat att häva ett  
beslag av handlingar från 
en advokatbyrå. I sitt beslut 
slår hd fast att syftet med 
rättegångsbalkens förbud 
mot att lägga beslag på 
dokument hos advokater 
är att skydda advokaternas 
klienter.

Högsta domstolen hävde i ett 
beslut den 4 mars de beslag på 
handlingar hos en advokatbyrå 
som åklagaren hade beslutat 
om. Tingsrätten och hovrätten 
hade tidigare godkänt beslagen. 
HD undanröjde också tingsrät-
tens beslut att advokatbyrån ska 
lämna ut datafiler till åklagaren.

Högsta domstolen konstaterar 
i sitt beslut att beslagsförbudet 
i 27 kap. 2 § rättegångsbalken 
gäller fastän advokaten är miss-
tänkt för brott.

det FöLJer aV ett HD-avgöran-
de från 1977 (NJA 1977 s. 403) att 
beslagsförbudet i princip omfat-
tar varje skriftlig handling som 

har anförtrotts en advokat inom 
ramen för advokatens yrkesutöv-
ning. Enligt HD är handlingarna 
i målet sådana handlingar som 
en klient har anförtrott advoka-
ten i yrkesutövningen. HD slår 
fast att beslagsförbudet i rät-
tegångsbalken inte syftar till att 
tillvarata advokaternas intressen 
utan enbart till att skydda deras 
klienter, och att klientens befo-
gade intresse av konfidentialitet 
inte behöver vara mindre av det 
skälet att brottsmisstankarna rik-
tas mot klientens advokat.

I det aKtueLLa målet var en ad-
vokat misstänkt för ekonomiska 
brott i ett bolag där han ingick i 
styrelsen. Handlingar som rörde 
bolaget togs i beslag i advokatby-
råns lokaler, och tingsrätten för-
pliktade advokatbyrån att lämna 
ut elektroniska dokument som 
rörde bolaget. Hovrätten gick på 
samma linje som tingsrätten.

Enligt HD har advokatfirman, 
inte bara advokaten, rätt att föra 
talan mot beslaget. HD finner 
också att det har varit fråga om 

ett klientförhållande mellan 
bolaget och advokatfirman.

Justitierådet Stefan Lindskog 
har skrivit ett särskilt tillägg till 
beslutet. I tillägget framhåller 
han att det sekretessintresse 
som HD:s avgörande utgår från 
handlar om en viktig rättsstatlig 
princip: Rätten att få råd och 
biträde av en kompetent och 
oberoende advokat innefattar 
i princip full sekretess när det 
gäller sådan information som 
advokaten får i ärendet till följd 
av uppdraget. Om inte den som 
behöver advokathjälp kan lita på 
advokatsekretessen kan den inte 
sägas ha den tillgång till advokat 
som ska finnas i en rättsstat, 
skriver Stefan Lindskog. ( Jfr Eu-
ropakonventionen artikel 6.3 c.)

Stefan Lindskog skriver vidare 
att klientens sekretessintresse 
talar för att inte bara en anlitad 
advokat utan också advokatens 
byrå ska ha talerätt i fråga om 
alla uppdrag som handläggs vid 
advokatbyrån.

I sitt tillägg till HD:s beslut 
diskuterar Stefan Lindskog också 
förhållandet mellan advokaters 
vittnesplikt, rättegångsbalkens 
frågeförbud och god advokatsed, 
och särskilt frågan om specialfal-
let att misstanke om brott riktas 
mot en advokat.

I ett yttrande i målet skrev 
Advokatsamfundet till HD att 
”beslagen i målet inte kan anses 
lagligen grundade. Beslagen ska 
därför, enligt Advokatsamfun-
det, omedelbart hävas”.

Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg är nöjd 
med beslutet:

— Det är mycket tillfredsstäl-
lande att HD nu har fastslagit att 
klientens sekretessintresse skall 
värnas, säger hon.             MA, UB

HD:s beslut den 4 mars 2010 
i mål nr Ö 214409

HD slår fast att syftet med förbudet mot att lägga beslag på doku-
ment hos advokater är att skydda advokaternas klienter.
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Nyheter

regeringen har lämnat en 
proposition till riksdagen 
med förslag till lagändring-
ar om advokaters vittnes-
plikt, om återbetalnings-
skyldighet i straffrättsliga 
förfaranden och om tids-
fristen för att hålla huvud-
förhandling vid tingsrät-
ten när den tilltalade i ett 
brottmål är häktad.

Sedan rättegångsbalken kom till 
på 1940-talet har bland andra 
advokater som inte är försvarare 
varit skyldiga att vittna bara i 
mål som rör brott där straffet är 
minst två års fängelse. År 1998 
utvidgades vittnesplikten till att 
avse vissa brott mot underåriga 
och år 2006 till att avse brott där 
straffet är minst ett års fäng-
else. Även advokater som inte 
är försvarare kom av misstag 
att omfattas av dessa reformer, 
fastän avsikten var att reformer-
na skulle omfatta bara perso-
nal inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. Regeringen 
föreslår därför att reglerna om 
vittnesplikten för advokater och 
deras biträden ska återställas till 
vad som gällde tidigare.

När den tilltalade i ett brott-
mål är anhållen eller häktad ska 
som huvudregel huvudförhand-

ling hållas vid tingsrätten inom 
en vecka från den dag då åtalet 
väcktes. Enligt regeringen leder 
den korta tidsfristen till en rad 
problem för målsägande och 
vittnen, som förutsätts inställa 
sig med kort varsel. Den korta 
fristen kan också leda till att för-
svarare och målsägandebiträden 
som har agerat under proces-
sens tidigare stadier måste bytas 
ut till förhandlingen. För dom-
stolarna är det svårt att hinna 
kalla till huvudförhandlingen 
och i vissa fall måste andra 
huvudförhandlingar ställas in. 
Regeringen föreslår därför att 
fristen för att påbörja huvudför-
handling vid tingsrätten i mål 
med häktade eller anhållna ska 
förlängas från en vecka till två 
veckor.

I proposItIonen föreslår re-
geringen också att en misstänkt 
som godkänner ett strafföreläg-
gande ska bli återbetalningsskyl-
dig till staten för försvararkost-
nader som har uppstått under 
förundersökningen på samma 
sätt som en tilltalad som döms 
för ett brott.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2010.

Sveriges advokatsamfund av-
styrkte i sitt remissvar förslaget 

om förlängd tidsfrist för att hålla 
huvudförhandling i mål där den 
misstänkte var frihetsberövad. 
Advokatsamfundet hänvisade 
till att frågan hade behandlats så 
sent som i en proposition från 
mars 2001, och ansåg inte att 
det nu hade kommit fram några 
nya argument för att förlänga 
tidsfristen från en vecka till två 
veckor.

saMFundet sKrIVer i remiss-
svaret att det finns anledning 
att ifrågasätta påståendet om att 
den föreslagna förlängda tids-
fristen inte regelmässigt ska tas i 
anspråk fullt ut. Det finns i stäl-
let anledning att tro att regeln i 
praktiken kommer att medföra 
att tvåveckorsfristen regelmäs-
sigt kommer att utnyttjas, sam-
tidigt som samtliga undantags-
möjligheter i rättegångsbalken 
ska kvarstå oförändrade. Enligt 
Advokatsamfundet innebär 
detta inte en rimlig avvägning av 
de intressen som måste beaktas 
i detta sammanhang. Resultatet 
blir i stället att den tilltalades 
intresse av att frihetsberövandet 
ska vara så kortvarigt som möj-
ligt kommer att åsidosättas på 
ett icke acceptabelt sätt. 

 MA, UB
Prop. 2009/10:182

Återgång till tidigare regler 
om advokaters vittnesplikt

Lagrådet kritiskt till  
att utreda barns brott
lagrådet har yttrat sig över 
regeringens förslag om lagänd-
ringar som avser barn under 
15 år som misstänks för brott.  
i sitt yttrande instämmer lagrå- 
det i advokatsamfundets tidi-
gare synpunkt att de föreslag-
na lagändringarna, som syftar 
till att brott begångna av barn 
under 15 år ska utredas i större 
utsträckning och effektivare, 
innebär en klar förskjutning 
från socialtjänst till straffrätt.

i förslaget finner lagrådet 
belägg för att lagrådsremis-
sen innebär att utredningarna i 
hög grad kommer att styras av 
andra intressen än att klarlägga 
den brottsmisstänktes behov 
av sociala insatser, och menar 
att detta kan vara början på en 
utveckling som slutar med att 
straffmyndighetsåldern sänks.

i yttrandet avstyrker lag-
rådet förslaget om tvångsvis 
drogtester på barn under 15 år. 

skillnad trots myndig-
hetssammanslagning
sammanslagningarna av För-
säkringskassan, skatteverket 
och Åklagarmyndigheten till 
nationella myndigheter tycks 
inte ha fått de förväntade ef-
fekterna på enhetlig handlägg-
ning. det visar en granskning 
som riksrevisionen genomfört. 
Även fortsättningsvis riskerar 
därmed enskilda individer att 
få olika beslut beroende av var 
i landet och av vem ett ärende 
handläggs. För att komma till 
rätta med problemen rekom-
menderar riksrevisionen bland 
annat att berörda myndigheter 
förbättrar sitt erfarenhetsut-
byte för att få till stånd ökad 
samsyn kring praxisfrågor.

www.riksrevisionen.se

Kritik riktas mot förslag om hur 
barns brott ska hanteras. (Per-
sonerna på bilden har inget med 
texten att göra.)
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Skärpta straff för våldsbrott  
föreslås trots invändningar
regeringen föreslår skärpta 
straff för allvarliga vålds-
brott, och vill detaljreg-
lera vilka omständigheter 
domstolarna ska få ta 
hänsyn till när de bedömer 
straffvärdet. Både Lagrådet 
och advokatsamfundet har 
varit mycket kritiska till 
förslaget.

Regeringen har lämnat en pro-
position till riksdagen med för-
slag om skärpta straff för allvar-
liga våldsbrott.

Regeringen skriver att sam-
hällsutvecklingen har inneburit 
att allvarliga våldsbrott måste 
ses som betydligt allvarligare än 
tidigare, och lämnar ett antal 
förslag med syfte att höja straff-
nivån för dessa brott.

straFFen höJs för alla allvar-
liga våldsbrott. Domstolarna ska 
vid straffvärdebedömningen sär-
skilt beakta om en gärning har 
inneburit ett allvarligt angrepp 
på någons liv, hälsa eller trygg-
het till person. Straffskalornas 
utrymme uppåt ska tas i anspråk 
och straffen ska få en större 
spridning inom straffskalorna.

Försvårande och förmildrande 
omständigheter ska ges ett ökat 
genomslag vid straffvärdebe-
dömningen av brott i allmänhet. 
Som försvårande ska beaktas om 
brottet utgjort ett led i en brotts-
lighet som utövats i organiserad 
form eller systematiskt eller 
om brottet föregåtts av särskild 
planering.

Förslaget är tänkt att träda i 
kraft den 1 juli 2010.

Lagrådet var i ett ovanligt 
skarpt formulerat yttrande 
kritiskt till lagstiftningsmetoden i 
förslaget och ifrågasätter lagänd-
ringarnas utformning.

Lagrådet finner det särskilt an-
märkningsvärt att regeringen vill 
styra domstolarnas tillämpning 

av lagreglerna om straffvärde 
på detaljnivå genom uttalanden 
i författningskommentaren. 
Lagrådet anser också att det ur 
principiell synpunkt är disku-
tabelt att införa en uttrycklig 
begränsning av vilka omständig-
heter en domstol får beakta.

sVerIges advokatsamfund av-
styrkte i princip förslaget i sitt 
remissvar. Advokatsamfundet 
ansåg att det saknas tillräckliga 
skäl för den föreslagna påföljds-
skärpningen. Enligt Advokat-
samfundet måste en generellt 
höjd repressionsnivå föregås av 
mer djupgående analyser av pro-
portionalitet, ändamålsenlighet, 

nödvändighet och effektivitet.
Advokatsamfundet skrev i sitt 

remissvar: ”Det enda egentliga 
skäl som av utredningen anförs 
för en generell straffskärpning 
av de allvarligare brotten, är att 
samhället tydligt bör markera 
det förkastliga i att begå sådana 
brott. Detta är enbart en politisk 
markering och enligt samfundets 
förmenande måste betydligt 
bättre skäl kunna anföras för en 
så långtgående förändring som 
föreslås i betänkandet. I avsak-
nad härav och med hänvisning 
till vad som anges i det följande 
avstyrks förslagen i denna del.”

MA, UB
Prop. 2009/10:147

Advokatsamfundet avstyrkte i princip förslaget om skärpta straff för 
allvarliga våldsbrott i sitt remissvar.

Våldtäktsanmälan leder  
sällan till åtal i norden
case closed – rape and human 
rights in the nordic countries är 
en rapport om våldtäktsbrot-
tet i de nordiska länderna, som 
amnesty international pre-
senterade i samband med den 
internationella kvinnodagen.

i rapporten analyserar am-
nesty hur lagstiftningen om 
våldtäktsbrott i sverige, Fin-
land, danmark och norge lever 
upp till internationella standar-
der för mänskliga rättigheter.

rapporten noterar särskilt att 
bara en liten andel av alla an-
mälda våldtäkter leder till åtal, 
och konstaterar att andelen 
anmälda våldtäkter som aldrig 
når domstol är avsevärt högre 
än vad som gäller för andra 
typer av våldsbrott, i alla de 
undersökta länderna. kvalite-
ten på förundersökningen i det 
inledande stadiet är avgörande, 
enligt amnestys rapport. 

www.amnesty.se

Mer domstolspersonal 
ska korta väntetiderna
antalet mål vid sveriges dom-
stolar ökade under 2009, och 
ökningen tycks fortsätta även 
detta år. För att väntetiderna 
inte ska bli för långa satsar 
domstolarna nu på nyan-
ställningar. dessutom skapas 
en förstärkningsstyrka med 
domare som ska arbeta över 
hela landet.

nytt KM-företag ska 
hjälpa advokatbyråer
de två juristerna helena hall-
garn och ann björk lämnar 
advokatfirman Vinge för att 
starta ett företag med ny nisch 
inom advokatvärlden. deras fö-
retag, Virtual intelligence VQ 
ab, har som verksamhetsidé 
att bistå byråerna med deras 
kunskapsarbete, så att de 
blir bättre på att dra fördel 
av den interna kunskapen och 
kan arbeta på ett effektivare 
och modernare sätt. tanken är 
att byråerna ska kunna öka sin 
lönsamhet genom att bättre ta 
tillvara och utnyttja all samlad 
kunskap med hjälp av it-lös-
ningar. det handlar också om 
effektivisering genom att ge 
juristerna enklare och snabbare 
tillgång till standardiserade 
dokument. 
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Insynsutredningen har 
lämnat sitt slutbetänkande 
partsinsyn enligt rättgångs-
balken, sou 2010:14, till jus-
titieminister Beatrice ask. 

Utredningen föreslår ett antal 
ändringar i rättegångsbalken 
(RB) och i offentlighets- och se-
kretesslagen (2009:400; OSL) 
som tillsammans ska skapa ba-
lans mellan å ena sidan behovet 
av sekretess och å andra sidan 
misstänktas rätt till insyn i för-
undersökningen.

Utredaren Sigurd Heuman 
föreslår bland annat att miss-
tänkta ska få möjlighet till 

domstolsprövning av åklagares 
beslut att sekretessbelägga den så 
kallade slasken. Han vill också ge 
tidigare misstänkta personer vissa 
möjligheter till insyn i en nedlagd 
förundersökning, trots sekretess.

En ny möjlighet att lämna ut 
sekretessbelagt förundersök-
ningsmaterial föreslås, bland 
annat bildupptagningar av förhör, 
med straffsanktionerat förbehåll. 
Förbehållet ska begränsa mottaga-
rens rätt att förfoga över uppgif-
terna utöver vad som behövs för 
att ta till vara partens intressen i 
målet. Advokatsamfundets ord-
förande Tomas Nilsson har ingått 
som expert i utredningen.F
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Internationellt samarbete 
kan ge goda kontakter 
och bidra till professionell 
utveckling. 

Det berättade advokat Per Hed-
man, nationell representant för 
AIJA, Association Internationale 
des Jeunes Avocats, i Sverige 
som gästade februari månads 
lunchseminarium i projektet  
Advokat i framtiden. 

AIJA är en internationell 
organisation för advokater, biträ-
dande jurister och bolagsjurister 
under 45 år. Verksamheten 
består av ett 20-tal seminarier 
i olika ämnen varje år, en årlig 
kongress och två halvårsmöten. 
Arrangemangen är värdefulla 
inte bara för sin höga nivå, enligt 
Per Hedman, utan också för att 
de ger goda kontakter. Dessutom 

Utvecklande med internationellt samarbete
adVoKat I FraMtIden

Advokat i framtiden
ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

får unga advokater och biträ-
dande jurister chans att föreläsa 
och dela med sig av sin kunskap, 
vilket är utvecklande i sig, för-
klarade Hedman.

per hedMan var själv ”pap-
persmedlem”, alltså inte aktiv i 
AIJA, i ett par år, innan en äldre 
kollega uppmuntrade honom att 
åka på ett AIJA-möte. Han kunde 

Per Hedman, advokat på Lindahl, är svensk representant i AIJA.

aiJa är en global organisation 
för advokater och bolagsjuris-
ter under 45 år. aiJa arran-
gerar möten, seminarier och 
kurser för att främja kontakter 
och karriärbyggande för unga 
advokater världen över. 

läs mer på www.aija.org.

Vad Är aIJa?

snabbt konstatera att det finns 
goda möjligheter att ta en aktiv 
roll och att knyta kontakter. Då 
och då har engagemanget i AIJA 
också lett till nya uppdrag, via 
utländska kolleger som kontak-
tat honom. 

AIJA är naturligtvis inte den 
enda organisationen som erbju-
der internationellt samarbete 
och utbyte, betonade Per Hed-

man. Men det finns fördelar med 
att AIJA just är till för de unga. 
Det är lättare att komma fram 
och få ta plats än i många andra 
sammanhang. Dessutom skapar 
åldersgränsen på 45 år en speci-
ell dynamik eftersom människor 
i organisationens olika kommit-
téer och ledning byts ut ganska 
ofta, påpekade Hedman.

– Min ambition är att få 
åtminstone några av er att pröva 
på AIJA, om inte annat vid det 
halvårsmöte som hålls i Stock-
holm i maj 2011, sa Per Hedman 
till de ungefär 50 unga advoka-
ter och biträdande jurister som 
deltog i seminariet.  UB

Insynsutredningen  
föreslår ny reglering

regeringen har föreslagit i 
en lagrådsremiss att vissa 
uppgifter i rikspolissty-
relsens belastningsregister 
ska tas bort fem år efter 
domen eller beslutet, om 
uppgiften gäller en person 
som var under 18 år när 
brottet begicks. 

I dag finns uppgifterna 
kvar i tio år.

De uppgifter som föreslås gall-
ras ur registret efter fem år 
är: skyddstillsyn, villkorlig dom, 
ungdomsvård, överlämnande 
till vård enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, ung-

domstjänst, att någon har förkla-
rats fri från påföljd för ett brott 
begånget under påverkan av en 
allvarlig psykisk störning.

För uppgIFter oM fängelse, 
sluten ungdomsvård och över-
lämnande till rättspsykiatrisk 
vård föreslås ingen ändring 
av gallringsfristen. Syftet med 
förslaget är att begränsa de kon-
sekvenser som en registrering 
medför för unga lagöverträdare.      

Unga ska bort ur  
belastningsregistret

Läs mer
www.regeringen.se
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Lena Berke  
summerar karriären

hILdary Mars

Efter femton år som lagman slutar Lena Berke i maj som chef för landets största tingsrätt. 
Hon lämnar en nygammal domstol i ombyggda lokaler där hon trivts förträffligt.

text ulrika brandberg foto tom knutson

H ur hamnade jag här? Tja, det har va-
rit lite rakt och lite krokigt och myck-
et slump.

Det sa lagmannen Lena Berke om sin väg till 
positionen som chef för Stockholms tingsrätt, 
när hon talade vid mars månads Hildarylunch 
i Magistratssalen i Stockholms rådhus. 

Lena Berke går i pension till våren, efter 
närmare 15 år som lagman. Inför lunchdelta-
garna summerade hon sin karriär. 

Att bli jurist var ingen självklarhet för Lena 
Berke. I släkten fanns inga jurister. Men hon 
visste att hon ville läsa i Uppsala, och juridi-
ken verkade matnyttig. Dessutom var det nå-
got annat än att bli lärare, vilket studier i språk 
eller historia ”riskerade” att leda fram till. 

Studierna var ”åtminstone rätt roligt” enligt 
Berke, som sedan fortsatte med tingstjänstgö-
ring i Uppsala tingsrätt. 

– Att vara notarie var väldigt kul. Men som 
kvinnlig notarie runt 1970 blev man inte rik-
tigt tagen på allvar, berättade Lena Berke, som 
minns en episod när bandspelaren krånglade 
vid en förhandling:

– Advokaten skrek till slut: ”Men ta in en rik-
tig notarie då för helvete!”.

utan att rIKtIgt veta vad hon ville arbeta 
med sökte Lena Berke till Svea hovrätt, och 
blev antagen som fiskalsaspirant och senare 
fiskal. Och det var när hon väl blivit fiskal och 
fick möjlighet att själv döma som hon insåg att 
det var domare hon skulle vara.

– Det är krävande, stimulerande och viktigt 
för de inblandade – och det är du som bestäm-
mer, sammanfattade hon yrkets fördelar.

– Kanske är det för att domaryrket är så fritt 
och stimulerande som kvinnor inte gärna sö-
ker chefsdomartjänster. Det räcker kanske att 
vara ”vanlig” domare, funderade hon över 
bristen på kvinnliga chefskolleger.

Lena Berke har inte för vana att tacka nej 
när chansen att pröva på något nytt dyker 
upp. Hon var en av de första domarna som 

”Kanske är det för att  
domaryrket är så fritt och  
stimulerande som kvinnor 
inte gärna söker chefs- 
domartjänster. Det räcker 
kanske att vara ’vanlig’ domare.”

arbetade som åklagare när hon väl blivit asses-
sor. Därefter hann hon också med en period 
på Brottsförebyggande rådet, Brå, där hon ut-
redde lagstiftning mot ekonomisk brottslighet, 
och Justitiedepartementets Straffrättsenhet 
och Nådeenhet, innan hon blev chefsrådman 
vid Stockholms tingsrätt 1992. Tre år senare 
erbjöds Lena Berke tjänsten som lagman.

Lena BerKe Konstaterade vid Hildarylun-
chen att det är en helt annan domstol hon 
lämnar i maj än den hon tog över som chef för 
15 år sedan. Då var verksamheten uppdelad i 
två olika hus, där personalen sällan möttes, 
och det rådde svåra motsättningar mellan den 
högsta ledningen och övriga domare.

– Visst är det samma verksamhet, mål kom-
mer in och ska avgöras. Men vi gör det på ett 
annat sätt, sa hon.

Vid Hildarylunchen berättade Lena Berke 
också om Rådhusets historia och om den stora 
ombyggnad som nyligen gjorts. Avslutnings-
vis fick deltagarna vid lunchen möjlighet att 
se ett par av tingsrättens salar, en nybyggd och 
en gammal. n

Läs mer om Stockholms rådhus»
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JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR 
engelska till svenska
JAN RUNESTEN
jur. kand, auktoriserad translator
Telefon: 08/560 359 17
E-post: jan.runesten@anglia.se

www.anglia.se

svenska till engelska
DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se

§
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Gammalt och nytt i det ombyggda rådhuset. För att bevara husets 
utseende valde man att använda de båda innegårdarna i den borg-
liknande byggnaden. Gårdarna glasades över och byggdes in, något 
som totalt med två nya våningar för personal gav tingsrätten  
ytterligare cirka 7 000 kvadratmeter golvyta. I ”äggen” finns de  
nya förhandlingssalarna, som används parallellt med de gamla.
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L agmannen Lena Berke möter i recep-
tionen till det ombyggda rådhuset, 
och passar på att prata en stund med 

vakterna om problem med dörrar och belys-
ning som är svår att stänga av. Ljuset ström-
mar in mellan stenvalven från de nya ingla-
sade gårdarna, som blivit samlingsplatser för 
husets besökare.

I september förra året fick Stockholms 
tingsrätt flytta ”hem” till Rådhuset, efter två 
års ombyggnad. Tingsrätten är åter samlad i 
ett hus, som man tänkte när Rådhuset stod 
klart för 95 år sedan. 

Lena Berke har varit mycket engagerad i 
ombyggnaden av Rådhuset, och det är med 
stolthet som hon visar runt i det jättelika hu-
set på Kungsholmen. Hon tycker att det var 
helt rätt att låta tingsrätten stanna i Rådhuset, 
trots att det inte är den mest praktiska av ar-
betsmiljöer.

– Rådhuset är skapat för att vara domstol. 

Utan det hade det blivit ett tomt skal 
och ett dött hus, sammanfattar hon 
sin inställning.

Rådhuset ritades i nationalroman-
tisk stil av arkitekten Carl Westman 
och stod färdigt 1915. Budgeten för 
bygget var 3,5 miljoner kronor, men 
staden fick tillbaka en halv miljon av 
byggherren. Med sitt torn och tunga 
stenfasad för det tankarna till en Va-
saborg. 

Att tingsrätten skulle bli kvar var ingen själv-
klarhet. I samband med omorganisationen av 
domstolarna i Stockholmsregionen minska-
des Stockholms tingsrätt. Domstolen fick möj-
lighet att få plats i en byggnad. (I början av 
2000-talet var lokalerna för små.) De antikva-
riska myndigheternas motstånd mot varje om-
byggnad av det K-märkta huset fick Domstols-
verket att i stället vilja satsa på Klamparen, 
tingsrättens andra huvudbyggnad på Kungs-

Här blandas gammalt och nytt
stoCKhoLMs rÅdhus

holmen. Klamparen byggdes på 1980-talet när 
verksamheten ”vuxit ur” Rådhuset.

Men tanken på att Rådhuset skulle lämnas 
utan domstol, och sedan anpassas till en an-
nan verksamhet än huset ursprungligen var 

tänkt för, tilltalade inte dem som 
ivrade för husets bevarande. Man 
började åter diskutera en ombygg-
nad av Rådhuset i försök att hitta en 
avvägning mellan de kulturhistoris-
ka intressena och intresset av att an-
vända huset som det ursprungligen 
var tänkt. 

Lösningen blev att använda de 
båda borggårdarna i huset. De gla-
sades in, och rymmer nu öppna 
ljusgårdar, en av dem med ett café, 

arbetsrum för personalen och fyra stora nya 
förhandlingssalar. För ombyggnaden svarade 
arkitekten Per Ahrbom. 

– De inglasade gårdarna har blivit en natur-
lig samlingspunkt. Förr var allt så utspritt i hu-
set, konstaterar Lena Berke.

utVÄndIgt Är rÅdhuset sig likt efter om-
byggnaden. En rad takkupor är den enda 
förändringen, men de fanns faktiskt med på 

Stockholms tingsrätt är tryckfrihetsdomstol, och i den speciella tryckfrihetssalen finns platser för juryn. För det mesta används salen dock för 
andra mål.

Följ med på en rundvandring i det återinvigda rådhuset med 
lagman Lena Berke som guide.

text ulrika brandberg foto tom knutson

Lena Berke

Nyheter

»
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Carl Westmans ursprungliga ritning. Även in-
vändigt har man bevarat de gamla miljöerna. 
Magistratssalen, där klockan plingar milt en 
gång i kvarten, finns till exempel kvar som ett 
minne av den tid då staden styrdes härifrån av 
borgmästare och rådmän. Väggarnas mörka 
panel pryds av 1700-talsmålningar av ett vack-
ert, välmående Stockholm.

Men dagens verksamhet ställer förstås helt 
andra krav på lokalerna. De nya förhandlings-
salarna är stora och ljusa. Olika ingångar för 
rätten och åhörare och egna väntrum för häk-
tade gör säkerheten god. 

Även de gamla förhandlingssalarna har an-
passats efter en ny tid. Lena Berke visar hur 
man förbättrat akustiken genom att göra hål i 
den gamla panelen, och lägga in heltäcknings-
matta. Gammalt och nytt blandas i salarna, nya 
bekväma kontorsstolar står sida vid sida med 
Carl Westmans renoverade originalstolar.

oMByggnaden aV rÅdhuset tog drygt två 
år. Sommaren 2008 kände sig dock Lena Ber-
ke inte alls säker på att tidplanen skulle hålla. 

”Ombyggnaden av Rådhuset 
tog drygt två år. Sommaren 
2008 kände sig dock Lena 
Berke inte alls säker på att  
tidplanen skulle hålla. Natten 
till den femte juni väcktes 
hon av ett telefonsamtal: 
det brann på tredje  
våningen av Rådhuset.”

Natten till den femte juni väcktes hon av ett 
telefonsamtal: det brann på tredje våningen 
av Rådhuset. Lena Berke berättar att hon på 
vägen till tingsrätten tänkte på kartorna och 
väggmålningarna i trapphuset utanför den 
brinnande rättssalen. 

Men målningarna klarade sig. En av de gam-
la salarna blev helt utbränd, men elden sökte 
sig ut i stället för in i trapphuset, förmodligen 
för att säkerhetsfönstren inte var stängda. 

Tidplanen för ombyggnaden höll, trots 
branden. Den 1 september 2009 kunde tings-
rätten ”flytta hem” igen. Efter omorganisatio-
nerna av Stockholmsområdets tingrätter 2007 
ryms hela domstolen åter i Rådhuset. Stock-
holms stad har åter en samlad domstol. n

Kameror för inspelning av förhör finns i alla 
salar.

»

Nyheter Lena Berke

Ombyggnaden av Rådhuset tog drygt två år.

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala: 018-38 00 56      
Stockholm: 08-661 37 75 
Västerås: 021-13 11 06       
Göteborg: 031-707 09 59 
Örebro: 019-33 30 66   

     Hemsida           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A



Vi söker alltid duktiga medarbetare.
Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Specialister inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling.  
Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

  
+46 (8) 789 67 32

info@juridikjobb.se

  
Lägg in ditt CV idag på
 www.juridikjobb.se

Söker ni personal  
inom juridik?

Söker du ett 
nytt jobb?
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den tyska datalagrings- 
lagen strider mot  
konstitutionen. det fastslår  
författningsdomstolen, 
som också kräver att alla 
insamlade data raderas. 

Bestämmelserna om datalagring 
i den tyska lagstiftningen trädde 
i kraft 2007. Därmed implemen-
terade Tyskland EU:s datalag-
ringsdirektiv från 2006.

Enligt detta är alla leveran-
törer av telekommunikatio-
ner skyldiga att utan särskild 
anledning lagra alla trafikdata 
om teletjänster, e-posttjänster 
och internettjänster. Lagrings-
plikten gällde uppgifter som 
behövs för att kunna se vem som 
har kommunicerat eller försökt 
kommunicera med vem, och 
när, hur länge och varifrån detta 
har skett. Efter en lagringstid på 
sex månader skulle uppgifterna 
raderas.

Lagen väckte starka reaktio-
ner i Tyskland.

nu har KrItIKerna fått rätt. 
I en dom den 2 mars förklarar 
den tyska författningsdomstolen 
att bestämmelserna om datalag-
ring i tysk lag strider mot Tysk-
lands författning och därmed är 
ogiltiga. Domstolen förordnade 
också att alla uppgifter som hit-
tills har lagrats enligt lagen ome-
delbart måste raderas. 

Författningsdomstolen kon-

Världen

rättelse om människohandel
i artikeln ”sexköpslagen bästa vapnet mot 
människohandeln” i advokaten nr 2 2010 
uppgavs felaktigt att mellan 600 000 och 
800 000 människor säljs över nationsgrän-
serna i europa varje år. siffran, som kommer 
från brottsförebyggande rådet, brÅ, avser 
dock handeln över nationsgränser i hela 
världen. siffrorna härrör troligen ursprung-
ligen från en rapport från us state depart-
ment från 2004, och finns inte längre med i 
de senaste årens upplagor av rapporten.

CCBe varnar för svagt tolkdirektiv
Förslaget till eu-direktiv om tolkning och översättning för misstänkta behöver göras 
starkare och tydligare för att eu-länderna ska nå upp till europakonventionens krav, enligt 
rådet för advokatsamfunden i eu, ccbe. Även kommissionären för rättvisa, grundläg-
gande rättigheter och medborgarskap, Viviane reding, har uttryckt att direktivet i sin 
nuvarande utformning inte håller för en prövning i europadomstolen i strasbourg. 

under hösten enades eu-länderna under det svenska ordförandeskapet om att skapa 
ett bindande direktiv om rätten till tolkning och översättning. ett utkast till direktiv lades 
fram i oktober. dessutom antogs en så kallad färdplan för övriga processuella rättigheter. 
ccbe pekar i ett pressmeddelande bland annat på att rätten till översättning är alltför 
begränsad och vagt formulerad. dessutom bör direktivet garantera att tolkning och över-
sättning ska utföras av kvalificerade och ackrediterade tolkar och översättare.

Tyska datalagringslagen författningsstridig
dataLagrIngsdIreKtIVet

staterar att bestämmelserna om 
datalagring inte uppfyller den 
tyska författningens krav på in-
syn och rätt till rättslig prövning.

Lagringen av uppgifter utan 
särskild anledning innebär ett 
särskilt allvarligt ingrepp, med 
en räckvidd som hittills har 
varit okänd för rättsordningen. 
Domstolen konstaterar att 
övervakning under en längre tid 
av mottagare, datum, tid och 
plats för telefonsamtal gör det 
möjligt att sammanställa detal-
jerade uppgifter om en  persons 
samhälleliga eller politiska 
tillhörighet, personliga böjelser 
eller svagheter. Lagringen gör 
det möjligt att sammanställa en 
personlighets- eller rörelseprofil 
för praktiskt taget alla medbor-
gare.Författningsdomstolen 

konstaterar också att lagring 
av kommunikationsdata utan 
särskild anledning är ägnad att 
frammana en diffus känsla av 
övervakning, som kan hindra 
ett fritt utövande av de grund-
läggande rättigheterna på flera 
områden.

Enligt författningsdomsto-
len är sådan datalagring som 
föreskrevs i datalagringslagen 
acceptabel enligt proportionali-
tetsprincipen bara vid misstanke 
om allvarlig brottslighet, vid 
konkret fara för någon person 
eller vid fara för rikets säkerhet.

EU-kommissionären för 
inrikes frågor Cecilia Malmström 
har redan före domen utlovat en 
översyn av datalagringsdirekti-
vet. Hon konstaterar dock i sin 
blogg att direktivet är antaget 

Lagring av kommunikationsdata utan särskild anledning är ägnad att 
frammana en diffus känsla av övervakning, konstaterar författnings-
domstolen.
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av EU:s medlemsstater och ska 
implementeras.

– Vi välkomnar det faktum att 
domen inte ifrågasätter direk-
tivets laglighet. Det är nu upp 
till Tyskland att se över lagstift-
ningen så att den överensstäm-
mer med både konstitutionen 
och datalagringsdirektivet, säger 
Søren Schønberg, ansvarig för 
bland annat datalagringsfrågor i 
Cecilia Malmströms kabinett. 

Sverige har hittills inte imple-
menterat datalagringsdirektivet. 
Den 4 februari i år fälldes Sve-
rige i EG-domstolen för att inte 
ha infört datalagringsdirektivet i 
svensk lagstiftning. 

Justitieminister Beatrice Ask 
konstaterar att direktivet en 
EU-rättslig reglering som Sverige 
är skyldigt att genomföra, men 
anser att frågan bör prövas i ett 
brett sammanhang, tillsammans 
med andra initiativ som på olika 
sätt påverkar skyddet för den 
personliga integriteten. 

– Den tyska domen visar att 
det finns anledning att låta 
genomförandet föregås av den 
sortens grundliga analys som nu 
pågår i Sverige, säger Ask.

Sveriges advokatsamfund har 
riktat kraftig kritik mot datalag-
ringsdirektivet och ansett att det 
innebär allvarliga ingrepp i den 
personliga integriteten.

MA, UB
Läs mer: www.bundesver-

fassungsgericht.de/
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de svenska myndigheterna 
skulle bryta mot europa-
konventionen om de  
utvisade en asylsökande 
iranier till Iran. det är 
innebörden av en dom från 
europadomstolen. den 
svenska domaren elisabet 
Fura röstade emot domen.

Den 9 mars fastslog Europa-
domstolen i en dom att Sveriges 
beslut att utvisa en asylsökande 
iransk man till Iran strider mot 
Europakonventionens artikel 
3 om förbud mot tortyr eller 
annan grym eller omänsklig be-
handling eller bestraffning.

Europadomstolen var inte 
enig. Den svenska domaren i 
domstolen, Elisabet Fura, var 
skiljaktig och ansåg inte att 

Europadomstolen stoppar utvisning
utvisningen stred mot Europa-
konventionen.

Mannen, som kom till Sverige 
och sökte asyl 2003, uppgav att 
han hade gripits under en de-
monstration mot den iranska re-
gimen år 2001. Han ska därefter 
ha torterats och suttit fängslad i 
nära två år, innan han lyckades 
fly och lämna landet illegalt. 
De svenska myndigheterna 
ifrågasatte hans trovärdighet och 
uppgifterna om tortyr. De ansåg 
inte heller att han skulle riskera 
att fängslas och torteras om han 
återvände till Iran.

europadoMstoLens majori-
tet är av en annan uppfattning, 
och anser att osäkerheterna i 
hans redogörelse inte förtar den 
övergripande trovärdigheten. 

Domstolen konstaterar vidare 
att den iranska regimen griper 
och fängslar vem som helst som 
demonstrerar mot regimen, och 
att dessa riskerar tortyr.

Domaren Elisabet Fura var 
skiljaktig i beslutet. Enligt henne 
har den klagande inte visat att 
det fanns en verklig risk att han 
skulle bli arresterad och illa 
behandlad om han utvisades 

till Iran. Elisabet Fura påpekar 
också att domstolsmajoritetens 
åsikt – att det är staten som har 
bevisbördan för att skingra varje 
tvivel om risken att sökanden 
åter skulle utsättas för tortyr 
om han utvisades – inte följer 
Europadomstolens praxis.

Europadomstolens dom 
i målet R. C. mot Sverige 

(klagomål nr 41827/07)
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Telefon: 077-440 05 50
Myndighetstolkning telefon: 0770-457 400 (dygnet runt)
info@semantix.se  |  www.semantix.se

SVERIGE  STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND  HELSINGFORS ULEÅBORG  NORGE  OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR

ÖVERSÄTTNING     WEBBPRODUKTION     AFFÄRSSPRÅK     UNDERTEXTNING     SPRÅKCOACHER     KURSER     SKRIBENTER     TOLKNING
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Nyheter Advokater utan Gränser

Advokater utan Gränser gran  skar utvecklingen i Turkiet

A dvokat Claës Forsberg är ordförande 
i organisationen. De senaste tio åren 
har han besökt Turkiet närmare 40 

gånger, ofta som rättegångsobservatör. 
Forsberg var senast i Istanbul i december 

2009 och bevakade när tre advokater ställdes 
inför rätta. Deras brott var samröre med så 
kallade illegala väpnade organisationer.

De hade representerat den livstidsdömde 
kurdiske politikern och förre PKK-ledaren Ab-
dullah Öcalan, inget ovanligt med åtalen. När-
mare 70 advokater har genom åren åtalats för 
samma sak.

– Vid dessa politiska evighetsrättegångar 
mot Öcalans försvarsadvokater så trakasseras 
de av myndigheterna på ett berövligt sätt, sä-
ger Forsberg. I en rättsstat ska advokater givet-
vis inte åtalas för att de gör sitt jobb och före-
träder sina klienter om de håller sig innanför 
lagens råmärken.

Nu är det inte bara advokater som råkar 
illa ut. Journalister som rapporterat om rät-
tegångarna mot Öcalan har också ställts inför 
rätta.

adVoKater utan grÄnser verkar för allas 
rätt till en rättvis rättegång och oberoende 
ombud i domstolen, för att stärka rättstaten 
samt skydda utsatta grupper och individer 
mot MR-brott.

Man har för närvarande två projekt i Tur-
kiet. Det ena är ett samarbete med TOHAV, 
en demokrati- och MR-organisation i Istanbul 
som bildades av 46 turiska advokater 1994. 
Det andra samarbetet är med Human Rights 
Association i Diyarbakir i östra Turkiet.

Advokater utan Gränser bevakar rättegång-
ar där människor åtalas på politiska och tvek-
samma grunder, stöttar lokala organisationer 
och advokater, uppvaktar såväl turkiska som 
svenska myndigheter samt anordnar semina-
rier.

– Jag vill absolut inte överdriva vår betydel-
se. Vi är en av många organisationer som arbe-

Advokater utan Gränser är en av organisationerna som håller ett 
vakande öga på utvecklingen i Turkiet. 

En nation där mänskliga rättigheter kränks av rättssystemet och 
verklig demokrati är avlägsen – men trots allt ett land på rätt väg.

text per johansson foto per johansson och scanpix

tar för demokratiseringen och stärkandet av 
det civila samhället i Turkiet.

En långsam och ofta smärtsam process, 
men att utvecklingen ändå går i rätt riktning 
förklaras delvis av att Turkiet sedan 2004 har 
status som ansökarland till EU.

Att länder som vill bli EU-medlemmar mås-
te ha rättssystem som uppfyller vissa krav, i 
kombination med ökad turism, medför att ut-
vecklingen i Turkiet nu uppmärksammas på 
ett annat sätt.

Claës Forsberg anser att det visserligen är 

•  Advokater utan Gränser bildades 1998. 
det är advokater och biträdande juris-
ter som vill arbeta för grundläggande 
mänskliga rättigheter överallt.

•  Organisationen har haft uppdrag i bland 
annat turkiet, kina och serbien-monte-
negro och Vietnam. insatserna består 
exempelvis av rättegångsövervakning 
och stöd till advokater.

•  Den är ansluten till världsorganisationen 
avocat sans Frontiéres – world som 
bildades 1992 med säte i bryssel.

•  I dag har man cirka 80 medlemmar,  
siffran har varierat och som mest har 
man varit runt 300. Årsavgiften är 300 
sek.

•  För mer information: advokaterutangran-
ser.se/.

adVoKater utan grÄnser

Claës Forsberg Advokat Claës Forsberg understryker att be-
tydelsen av Advokater utan Gränsers insatser 
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Läs mer
Vill du veta mer om advokater  
utan gränser? gå in webbplatsen:
www.advokaterutangranser.se

Advokater utan Gränser gran  skar utvecklingen i Turkiet

svårt att generalisera om hur hög landets rätts-
säkerhet är, men säger samtidigt:

– Jag bedömer att i det stora hela går nog 
utvecklingen i positiv riktning. I dag hör man 
sällan talas om övergrepp, men visst händer 
det att folk fortfarande både misshandlas och 
blir ihjälslagna.

Det turkiska rättssystemet är väsensskilt 
från västeuropeiska eftersom åklagarmyndig-
heten är en del av domstolen. Åklagaren sit-
ter bland rättens ledamöter och deltar i dess 
överläggningar.

– Det finns alltså inget tvåpartsförhållande, 
vilket strider mot alla grundläggande regler, 
något som vi också påpekat otaliga gånger 
men inget händer.

Att mycket återstår innan Turkiet är en 
rättsstat och att rättvisan ibland är allt annat 

än blind illustreras av hur ordförande för Hu-
man Rights Association i Diyarbakir, Muhar-
rem Erbeys, greps på julafton 2009.

Sedan polisen stormat Erbeys hem genom-
sökte de hans advokatkontor och beslagtog 
dokument om MR-arbetet. 

– Vi har ännu inte hört något om vad han 
åtalas för. Ingen officiell häktningsförhandling 
hölls utan han spärrades bara in och det finns 
ingen dokumentation. Detta är en man som 
hjälpt människor efter övergrepp både av PKK 
och turkiska staten.
Vad gör ni för nytta?

– Visst har jag ställt den frågan till mig själv  
ibland. Men enligt våra kontakter i Turkiet är det 
viktigt att vi och andra kommer dit, bevakar och 
rapporterar. Jag tror att vi gör störst nytta i små-
städer. Många bevakar vad som sker i Istanbul.

för att demokratisera och stärka det civila samhället i Turkiet inte ska övervärderas, utan att 
man är en av många aktörer som bidrar till att utvecklingen sakta går åt rätt håll.

Abdullah Öcalan, den livstidsdömde kurdiske 
politikern och förre PKK-ledaren.

”I det stora hela går nog  
utvecklingen i positiv riktning.”

Advokat Claës Forsberg

Varför är du med?
– Jag har tidigare arbetat med asylärenden 

och det leder in på MR-området. De flesta ad-
vokater och biträdande jurister som är med 
arbetar också med asylfrågor. 

– Det vore kul om fler yngre advokater enga-
gerade sig. Det ger ju inget pekuniärt men man 
kan ju inte bara hålla på och tjäna pengar. Jag 
var med och bildade Advokater utan Gränser 
och tyckte att detta är intressant och menings-
fullt – och det tycker jag fortfarande. n
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runt om i landet, som tillsammans sysselsätter 130 haitiska 
jurister. Under de knappt två år som denna verksamhet 
varit igång har våra jurister till exempel lyckats få nästan 
2 000 personer frigivna ur fängelserna, antingen genom att 
de frikänts i rättegångar, eller för att vi lyckats visa att de 
hållits fängslade utan laglig grund.  

När jag besökte Haiti i november förra året upplevde jag 
för första gången en viss känsla av framtidstro. Säkerheten 
hade blivit påtagligt bättre. Det pågick byggnadsarbeten 
på många håll i Port-au-Prince och kvaliteten på vägar och 
gator hade förbättrats. Några internationella koncerner 
höll på att sätta upp fabriker för textilproduktion. Ekono-
min växte med 4 procent på årsbasis. Vi hade inspirerande 
samtal om nya juridiska reformprojekt med den nye 
premiärministern, justitieministern och med president 
Prévals juridiske rådgivare.

nÄr Jag oCh ILaCs pLatsCheF på Haiti en månad efter 
jordbävningen ska återvända till Port-au-Prince är flygplat-
sen stängd för kommersiell trafik. USAs armé har tagit över 
kontrollen och flygplatsen används bara för de hjälpsänd-
ningar som strömmar in från hela världen. Den enda möj-
ligheten att ta sig in i landet är att flyga till Santo Domingo 
i grannlandet Dominikanska Republiken, där vi hyr en 
bil för den 40 mil långa resan till Port-au-Prince, på bitvis 
mycket dåliga vägar. 

När vi strax före midnatt kommer fram till gränsen är 
gränsstationen stängd. I det kompakta mörkret väntar 
hundratals människor och lastbilar på gryningen när 
gränsövergången åter ska öppnas. Efter att ha tillbringat 
natten på varsin madrass på golvet i en restaurangmatsal 
passerar vi gränsen tidigt nästa morgon.  

Till att börja med kör vi genom ett fridfullt, nästan öde 
landskap, sen längs en stilla sjö. Två timmar senare, i den 
tätnande morgontrafiken kring Port-au-Prince, börjar vi 
se de första tecknen på förödelsen. Vi passerar det ena 
raserade huset efter det andra och ser människor huka 

Katastrofen på Haiti pressar 
ett redan svagt rättssystem
den 12 JanuarI drabbades Haiti av en av historiens värsta 
jordbävningar. Dödssiffran i huvudstaden Port-au-Prince 
beräknas uppgå till nästan en kvarts miljon människor. 
Mer än en miljon människor har förlorat sina hem. De fles-
ta regeringsbyggnaderna är förstörda och i stort sett hela 
statsapparaten är utslagen. 

Haiti var redan före jordbävningen ett av jordens fat-
tigaste länder och dessutom svårt plågat av korruption, 
laglöshet och ständigt återkommande naturkatastrofer. År 
1804 gjorde sig Haiti fritt från Frankrike efter ett slavupp-
ror, men landet har ändå varit utsatt för en brutal exploa-
tering från de stora kolonialmakternas sida. Under perio-
den 1915–1934 var Haiti ockuperat av USA. Och Frankrike 
tvingade 1825 Haiti under hot om invasion att gå med på 
ett skadestånd på ofattbara 150 miljarder kronor i dagens 
penningvärde, som kompensation för de slavar och den 
egendom som Frankrike hade förlorat genom Haitis frigö-
relse. Den sista avbetalningen på detta enorma skadestånd 
gjordes så sent som 1947. I dag är det vanligt med ursäkter 
för koloniala oförrätter, men det har varit märkligt tyst om 
den så kallade självständighetsskulden. Här ligger uppen-
barligen en stor del av förklaringen till Haitis mycket svåra 
ekonomiska situation redan före den katastrofala jordbäv-
ningen i januari. 

ILAC har varit aktivt på Haiti sedan 2005. Vi har bistått 
regeringen i olika juridiska reformprojekt. Bland annat 
arbetar vi tillsammans med några andra internationella 
organisationer på en modernisering av brottsbalken och 
straffrättsprocessen. Vi har också tillsammans med Raoul 
Wallenberginstitutet vid Lunds universitet försett jäm-
ställdhetsministern med en sammanställning av de bästa 
internationella exemplen på lagstiftning mot olika former 
av könsdiskriminering. ILAC har också hjälpt de haitiska 
advokaterna att bilda ett nationellt advokatsamfund. 

Men framförallt har ILAC tillsammans med FN och med 
pengar från Sida byggt upp ett landsomfattande system 
för fri rättshjälp, som vid årsskiftet bestod av elva kontor 

GästkRöNiköR
chRistiAN ÅhluNd
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”Man ser fattigdom och misär, men man möter 
också en stor vänlighet och vi upplevde aldrig någon 
känsla av hot mot vår personliga säkerhet.” 

Katastrofen på Haiti pressar 
ett redan svagt rättssystem

under skynken av tyg eller plast. En del har satt upp 
skyltar med texten:”We need help”. Allteftersom vi närmar 
oss stadens centrum blir förödelsen alltmer ofattbar. Det 
går helt enkelt inte att ta till sig vidden av en katastrof där 
en kvarts miljon människor har förlorat livet, där stora 
delar av en mångmiljonstad har jämnats med marken 
och där tiotusentals döda fortfarande ligger kvar under 
rasmassorna. Den kanske mest omskakande upplevelsen 
var när man visade oss en jättelik hög av sten, betong och 
armeringsjärn och förklarade för oss att det var resterna 
av stadens största förlossningshem, där verksamheten 
hade pågått för fullt när jordbävningen inträffade. Men på 
något sätt går människornas vardagsliv ändå vidare. Mitt i 
kaoset växer nya restauranger och affärer upp och trafiken 
letar sig långsamt fram på omvägar runt de nedstörtade 
husen som blockerar vägarna. Trots statens totala frånvaro 
under de första veckorna efter katastrofen visar människor 
en disciplin och en värdighet som är djupt imponerande. 
Visst har det förekommit våld och plundring, särskilt ome-
delbart efter jordbävningen, men det är inte vad man ser 
i dag, när man rör sig i Port-au-Prince. Man ser fattigdom 
och misär, men man möter också en stor vänlighet och vi 
upplevde aldrig någon känsla av hot mot vår personliga 
säkerhet. Många talar om att människorna här är vana vid 
katastrofer och har en otrolig förmåga att anpassa sig och 
att stödja varandra i tider av nöd och kaos. Att många är 
djupt troende katoliker sägs också spela en viktig roll.

Som alla andra delar av samhället har rättsväsendet 
drabbats mycket hårt av jordbävningen. Justitieministeriet 
och många domstolbyggnader i Port-au-Prince har totalför-
störts, liksom många polisstationer och fängelser. Många 
av dem som arbetade inom rättsväsendet har dött. Alla 
fängelser har tömts och 8 000 fångar är på fri fot.

Mer Än en haLV MILJon av invånarna i Port-au-Prince har 
sökt sig ut på landsbygden. De flesta av våra rättshjälps-
kontor ligger i mindre städer i områden som inte drabba-
des av jordbävningen. Därför har vi märkt en kraftigt ökad 
efterfrågan på rådgivning i juridiska frågor som hänger 
samman med anhörigas död och förlust av hus eller annan 
egendom. 

En av våra advokater befann sig tyvärr i en domstols-
förhandling i en förstad till Port-au-Prince den ödesdigra 
stunden och dödades när domstolsbyggnaden rasade. 
ILACs sekretariat i Port-au-Prince har blivit helt förstört 

Christian Åhlund 
generalsekreterare för ilac,  

international legal assistance consortium

men lyckligtvis fanns ingen inne när byggnaden störtade 
ned i en ravin. 

Några av våra rättshjälpskontor har fått en del skador 
men rättshjälpsprogrammet har ändå trots jordbävningen 
kunnat pågå utan avbrott och personalen har på ett beund-
ransvärt sätt arbetat för att möta den ökade efterfrågan på 
juridisk hjälp som jordbävningen har medfört. Dessutom 
har ILAC nu placerat en grupp internationella och inhem-
ska experter i justitieministeriet för att hjälpa justitiemi-
nistern att upprätta en handlingsplan över vilka insatser 
som behöver göras på kort och lång sikt för att bygga upp 
ett fungerande rättsväsende. När denna plan är färdig, 
förhoppningsvis i slutet av april, kommer det att finnas ett 
stort behov av en mobilisering av internationella juridiska 
resurser för att bidra till det fortsatta uppbyggnadsarbetet.

hIttILLs har Bara nÅgra FÅ av ILACs 43 medlemsor-
ganisationer engagerat sig i vårt program på Haiti. Efter 
jordbävningen har glädjande nog många nya medlemsor-
ganisationer anmält sitt intresse. ILAC deltar dessutom i 
en grupp av karibiska och USA-baserade juridiska organi-
sationer som vill bistå Haiti och samtidigt är angelägna om 
en effektiv samordning. Och Sida har nyligen gått in med 
ett generöst finansiellt stöd för att ILAC ska kunna fortsätta 
och intensifiera sin verksamhet i Haiti.

Med internationellt stöd och en god planering kanske 
jordbävningen på längre sikt till och med skulle kunna få 
positiva konsekvenser för Haitis rättsväsende. Efter en så 
grundlig förstörelse är det inte de gamla bristfälliga struk-
turerna som ska byggas upp igen. Nu har man kanske rent 
av en chans att skapa något nytt och bättre. 
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text ulrika brandberg och tom knutson foto nordic photos

Barn har särskilda rättigheter, och det är ytterst staternas sak att värna dessa rättigheter 
och att skydda barn från att komma till skada. Det är kärnan i FN:s barnkonvention, ett 
dokument som ratificerats av de allra flesta av världens stater. Det är i år 20 år sedan 
Sverige ratificerade konventionen. Därmed förband man sig att vid alla åtgärder som rör 
barn sätta ”barnets bästa” i främsta rummet. Men fortfarande finns många barn som far 
illa, och situationer där det är svårt att skydda barnen. Dessutom är det inte heller alltid 
lätt att avgöra vad som är det bästa för barnet. 

Tidskriften Advokaten belyser i detta nummer situationen för två grupper av barn som 
är särskilt utsatta: barn i mål om vårdnad, boende och umgänge och asylsökande barn.
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De mest utsatta 
barnens rättigheter

kommer bort 

De mest utsatta 
barnens rättigheter

kommer bort 
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arje år upplever omkring 50 000 
svenska barn och ungdomar att de-
ras föräldrar separerar. De allra fles-

ta föräldraparen lyckas själva lösa frågorna 
om vårdnad, boende och umgänge. Men någ-
ra tusen klarar det inte och tvingas vända sig 
till domstol. Det har blivit fler som inte lyckas 
komma överens. Antalet tvister om vårdnad, 
boende och umgänge har ökat under de se-
naste åren. År 2005 behandlade tingsrätter-
na drygt 2 600 sådana mål. 2009 var antalet 
drygt 3 800.

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara 
avgörande i alla beslut om vårdnad, boende 
och umgänge. Jur. dr Eva Ryrstedt, docent i ci-
vilrätt vid Lunds universitet, har studerat hur 
barnperspektivet kommer fram i vårdnads-
tvister. Enligt henne kännetecknas reglerna 
om vårdnad, boende och umgänge av flera 
inbyggda spänningar. 

– Lagstiftaren talar om att utgå från barnet, 
men det gör man i själva verket inte. I stället 
är det en gammalmodig syn på äganderätt till 
barnet som kommer fram, säger Ryrstedt.

Rätten till umgänge är ett exempel på detta, 
menar Eva Ryrstedt. För även om lagtexten 
handlar om att barnet har rätt att umgås med 
sina föräldrar kan man aldrig tvinga en mot-
villig förälder att träffa sitt barn. Barnet, där-
emot, kan ytterst hämtas av polis om han eller 
hon vägrar träffa en förälder.

gLöMMer IndIVIden

Äganderätt eller inte, att reda ut vad som är 
bäst för ett barn i en konflikt mellan föräld-
rarna är naturligtvis inte lätt. 

Begreppet barnets bästa rymmer både ob-
jektiva och subjektiva aspekter. Det handlar 
alltså dels om vad som är bra för barn gene-
rellt, något som kan vara nog så svårt att av-
göra, och dels om behoven hos just det barn 
som tvisten gäller. Eva Ryrstedt har gått ige-
nom publicerade vägledande domar från och 
med oktober 1998 till och med juni 2009. Stu-

VÅrdnad, Boende, uMgÄnge

Barnet i kläm i vårdnadstvister
Bakom vårdnads-, boende- och umgängestvister ligger ofta djupa 
konflikter och starka känslor hos föräldrarna. Barnen står mitt i 
konflikterna, och riskerar att komma i kläm. Men kunskap och bättre 
metoder för att tala med barn kan minska risken för att barnet blir ett 
förhandlingsobjekt.

dien visar att domstolen i de flesta fall stan-
nar vid de objektiva kriterierna och mer eller 
mindre glömmer den individ – barnet – som 
beslutet gäller. Ryrstedt efterlyser en tydligare 
definition av principen barnets bästa i föräld-
rabalken.

– Det blir ett begrepp helt och hållet beroen-
de inte bara på samhället och samtiden, utan 
också på den individ som är satt att tolka be-
greppet, säger hon.

Rådmannen Marianne Gauffin vid Stock-
holms tingsrätt är en av dem som har att tolka 
barnets bästa i mål om vårdnad, boende och 
umgänge. Hon konstaterar att det i och för sig 
inte finns någon entydig definition av begrep-
pet, men att begreppet är utfyllt genom olika 
stadganden. Och grundprincipen är att dom-
stolen ska göra en individuell bedömning.

– Det finns inga schablonlösningar utan 
man bedömer vad som blir bäst för just det 
här barnet med just de här föräldrarna, efter-
som inget fall är det andra likt, säger hon.

soCIaLnÄMndens ansVar

För att kunna göra en individuell bedömning 
är det viktigt att få en bild av det enskilda bar-
net. Föräldrarna har mycket kunskap, påpe-
kar Marianne Gauffin, och det gäller att utnytt-
ja deras kunskap som en resurs.

Utöver föräldrarna är naturligtvis barnet 
självt en nyckelperson. En av barnkonventio-
nens huvudprinciper är att barn ska få komma 
till tals och uttrycka sin uppfattning i alla frå-
gor som rör dem. Enligt föräldrabalken är det 
i första hand socialnämnden som ansvarar för 
att barnets vilja kommer fram i vårdnads-, bo-
ende- och umgängestvister. 

Flera studier visar dock att barnets åsikter 
inte alltid redovisas i socialtjänstens utred-
ningar. Det har fått Barnombudsmannen, BO, 
att kräva att en utredning som inte innehåller 
uppgifter om barnets åsikter i frågan om vård-
nad, boende och umgänge inte ska ses som 
fullständig, om det inte är barnet självt som 
velat slippa uttala sig. 

– Enligt min uppfattning kommer barnet all-
tid till tals numera, säger Christer Eiserman, 
advokat med många års erfarenhet av fami-
lerättsmål.

Hans erfarenhet är att föräldrarna är väl 
medvetna om att barnets åsikter räknas, nå-
got som kan få oönskade effekter.

– Inte sällan utsätts barnet både för mutor, 

V

Eva Ryrstedt

Marianne Gauffin
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till exempel löfte om en hundvalp, och på-
tryckningar, till exempel att föräldern visar 
hur ledsen han eller hon blir om barnet säger 
att det inte vill bo lika mycket hos föräldrarna, 
berättar han.

Och advokat Eva Kullman, som ägnar en 
stor del av sin tid åt familjemål, varnar för att 
lägga en alltför stor del av beslutet på barnen, 
som lätt kan känna skuld för att det ”väljer” en 
älskad förälder framför den andra.

– Jag märker ibland att klienterna och mot-
parten tycker att barnen på något sätt ska av-
göra detta. Då säger jag bestämt ifrån: ”Det är 
inte barnet som ska bestämma, det är ni som 
ska ta ansvar och lyfta bort ansvaret från bar-
nen. Barn ska komma till tals, men hur det 
sker och vilket sätt man talar med barnen på 
är väldigt viktigt, säger hon.

Inte val mellan föräldrarna alltså. Däremot 
är det viktigt att barnet får berätta om sitt liv, 
om skola och fritid och allt som kan påverka 
var det passar bäst att bo eller hur umgänget 
ska utformas, menar Eva Kullman.

Forskaren Eva Ryrstedt är inne på samma 
linje.

– Barnet måste få uttrycka hur det ser och 
upplever sitt liv, till exempel att flytta mellan 
föräldrarna eller att bo hos den ene och träffa 
den andre. Det kan ju barn bara uttrycka om 
man använder bra metoder för det och lär sig 
tolka vad barnet vill, säger hon.

Ett sådant underlag, där barnet verkligen 
fått berätta om sitt liv skulle dessutom hjälpa 
föräldrarna att fokusera på barnet i stället för 
på den egna konflikten, tror hon.

saKnas Metoder

Barnets egen berättelse kan, och bör, alltså 
vara en nyckel i tvisten, enligt Eva Ryrstedt. 
Men att tala med barn är svårt, och kräver 
kunskap, särskilt när barnet står mitt i en kon-
flikt mellan två föräldrar som ofta mår dåligt. 
Eva Ryrstedts bild är att socialtjänsten ofta 
saknar tillräcklig kunskap och bra metoder 
för att fånga barnets åsikter och vilja.

– Det är inte yrkesgruppens fel, utan hand-
lar ju om att man inte haft de resurser de be-
höver ha. De behöver utbildning, sammanfat-
tar hon.

Dessutom behövs enhetliga modeller för 
vårdnads-, boende- och umgängesutredning-
arna, så att domstolen får ett mer stabilt un-
derlag för sina beslut.

– Vilket verktyg som används varierar i dag 
från kommun till kommun, om de ens har nå-
got. Det är allvarligt. Det är väldigt svårt för en 
domare eller advokat att hantera dessa frågor 
om det inte finns en ordentlig grund lagd för 
det, säger Eva Ryrstedt. 

Bristen på en enhetlig metod, till exempel 

enligt föräldrabalkens 
bestämmelser ska barnets 
bästa vara avgörande för 
alla beslut om vårdnad, 
boende och umgänge. 
principen om barns rätt 
att komma till tals uttrycks 

i formuleringen ”hänsyn 
skall tas till barnets vilja 
med beaktande av barnets 
ålder och mognad” (Fb 6 
kap. 2b §). om det finns  
särskilda skäl för det, och 
inte är skadligt för barnet, 

får barnet höras inför rätta, 
men enligt Fb är det 
i första hand social-
nämnden som ansvarar 
för att ta reda på och 
redovisa barnets inställ-
ning.

FaKta

»
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i form av checklistor över vilka ämnen som 
ska tas upp och hur man kan fråga, ökar ris-
ken för godtycke. Alla människor bär med sig 
sina erfarenheter från livet som, om man inte 
är medveten om dem, kan styra beslut på ett 
olyckligt sätt.

– Den här erfarenhetsbanken man har kan 
vara till oerhörd nytta om man vet varför man 
känner på ett visst sätt. Men om man inte vet 
varför tappar lokutionen om barns bästa totalt 
sitt innehåll, säger Ryrstedt.

BÄttre, Men Mer KVar att göra

Även 2002 års vårdnadskommitté pekade i sitt 
slutbetänkande på behovet av utbildning för 
de handläggare som utför vårdnadsutredning-
ar. Det handlar enligt utredningen bland annat 
om att samtala med barn på barns villkor, att 
tolka barns uttryckssätt och olika utrednings-
metoder. Samtidigt konstaterade kommittén 
att kvaliteten på vårdnadsutredningar förbätt-
rats på senare år, och att barnen fått komma 
till tals i betydligt större utsträckning än bara 
några år tidigare. 

Rådmannen Marianne Gauffin i Stockholm 
upplever däremot att underlaget från familje-
rätten oftast håller god kvalitet, men att det 
ofta tar för lång tid att få, förmodligen för att 
familjerätterna inte har tillräckliga resurser.

Advokat Eva Kullman märker i sina mål att 
utredningarnas kvalitet varierar mycket, be-
roende på kommun och utredare. Små kom-
muner har svårt att anställa experter, säger 
hon. Socialsekreterarna blir mångsysslare, 
och det märks på kvaliteten. 

– Det är enkla saker som att vissa handläg-
gare skriver som att de själva upplevt något, 
de anger inte källan. Det kan vara oklart vari-
från uppgiften kommer, men man får intryck-
et att det är sanning och kontrollerat, säger 
hon, och fortsätter:

– Vi ombud som jobbat länge, vi vet unge-
fär i vilka kommuner det blir bra utredning 
och samtal med barnen och när det inte blir 
det. Då har man anledning att vara mer kritisk 
och ta in egen utredning och annan bevisning, 
säger hon.

Precis som Eva Ryrstedt efterlyser Kullman 
en enhetlig modell för vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningar. Dessutom behöver 
kompetensen höjas, något som kan göras ge-
nom att att flera små kommuner samarbetar 
om familjerätten. 

Utgången i vårdnads-, boende- och umgäng-
estvister är ofta svår att förutsäga, anser Eva 
Kullman. Och ovissheten ökar pressen ytterli-
gare på klienter som redan är i kris. Det blir 
lätt så att en förälder i tvist lyssnar på alla möj-
liga källor, vänner, motparten, intressefören-
ingar och får med sig felaktiga uppfattningar 

om vad som gäller. Allt detta gör det svårt för 
föräldrarna att se till barnets bästa.

Vad kan hon som advokat göra när klienten 
glömmer bort huvudpersonen i tvisten: barnet?

– Man försöker få klienten att tänka på bar-
nets bästa och att ha ett långt perspektiv. Det 
gäller att vara rätt kritisk mot sin klient när 
hon tappar fokus, säger Eva Kullman.

Tydlig rådgivning, där man förklarar vad 
domstolen kan tänkas acceptera och inte, är ett 
annat sätt. Som regel går det att få klienten till-
baka på ”den smala vägen” som Eva Kullman ut-
trycker det. Men inte alltid. Och då ska hon som 
advokat stå vid klientens – förälderns – sida. 

– Man får driva det professionellt och ta 
fram det som åtminstone skulle kunna tala 
till klientens fördel och sedan med varm hand 
överlämna detta till domstolens prövning.

Forskaren Eva Ryrstedt förstår advokaternas 
dilemma i dessa lägen, och har svårt att ge råd.

– De har ju en svår situation, eftersom de är 
prisgivna till en förälder som inte mår bra – för 
det gör de ju sällan – och samtidigt prisgivna åt 
ett system som inte riktigt fungerar och som 
de måste använda. Det enda jag kan råda dem 
är möjligen att hela tiden försöka inkludera 
och föra fram barnet som den viktiga perso-
nen i processen, säger hon.

Arga, sårade föräldrar som riskerar att 
glömma barnets bästa är vardag i tvister om 
vårdnad, boende och umgänge. Det tycks i det 
läget vara rimligt att, som lagstiftaren gör, utgå 
från att det bästa för barnet som regel är att 
föräldrarna kan komma överens i stället för att 
domstolen beslutar.

Men Eva Ryrstedt är kritisk till den i hennes 
tycke överdrivna fokuseringen på överenskom-
melser. När hon studerade socialtjänstens sam-
arbetssamtal såg hon att barnets bästa ibland 
kom i skymundan av strävan efter att nå ett avtal 
mellan föräldrarna. Samtalen blev till förhand-
lingar, där föräldrarna gav och tog, och barnet 
decimerades till ett objekt för förhandlingen. 

Eva Ryrstedt ifrågasätter inte alls att sanna 
överenskommelser, där föräldrarna löst sina 
konflikter och förmår se till barnets behov, 
gynnar barnet. Men för att nå dit behöver man 
ofta hjälpa föräldrarna att lösa sin grundkon-
flikt, som kanske inte alls handlar om barnen, 
menar Ryrstedt, som vill ha mer terapeutiska 
inslag i samarbetssamtalen.

Också Barnombudsmannen pekar i rappor-
ten ”Barnets bästa” på risken för att strävan 
att nå en överenskommelse mellan föräldrar-
na bara leder till ”kompromisslösningar i syfte 
att skapa rättvisa mellan föräldrarna”.

Advokat Eva Kullman upplever att strävan 
efter att nå överenskommelser ibland går för 
långt. 

– Parterna är ibland så rädda för att inte ver-
ka samarbetsvilliga och att det ska skada de-
ras sak, att de går med på det ena eller andra 
utan att man löst den grundläggande konflik-
ten, säger hon.

Även andra advokater i Kalmartrakten har 
reagerat mot domstolarnas och socialtjäns-
tens fokusering på överenskommelser. De har 
uppfattningen att det i normalfallet bör hållas 
ett möte på advokatkontoret med parter och 
ombud i syfte att nå en lösning. 

– Vi vill se vad vi kan åstadkomma och gör 
där vårt yttersta för att hitta konkreta lösning-
ar. Och går inte det och vi måste driva i dom-
stol berättar vi för domarna att vi har talats 
vid och försökt hitta en överenskommelse och 
inte lyckats, så därför får vi be domstolen att 
hjälpa parterna genom att meddela ett beslut i 
vart fall interimistiskt, berättar Kullman.

Christer Eiserman

Eva Kullman

»
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Både advokat Christer Eiserman och råd-
mannen Marianne Gauffin tror att det som re-
gel är bra för barnen om föräldrarna kan kom-
ma överens. Men inte till varje pris.

– Min uppgift är att verka för en överenskom-
melse som är bra för barnet och inte en för-
handlingslösning mellan två arga parter som 
vill vinna delmoment i en förlikning, säger Ma-
rianne Gauffin, och berättar att det händer att 
hon ber föräldrarna förklara hur de tänkt in- 
nan hon skriver dom, om en överenskom-
melse verkar mindre lyckad ur barnets per-
spektiv. 

Vad göra?

Fällorna och fallgroparna är alltså många när 
man ska nå fram till barnets bästa i vårdnads-, 
boende- och umgängesmål, trots att alla par-
ter egentligen vill sträva åt samma håll. Vad 
kan man göra för att lyckas bättre?

Kunskap är nyckeln, svarar såväl advokater 
som forskare och domare. 

– Jag tror mycket på kompetenshöjning hos 
domarna och socialsekreterarna och kanske 
särskilda team och enheter inom socialförvalt-
ningarna, säger Eva Kullman, som också öns-

kar bättre möjligheter att få stöd från barnpsy-
kologer i utredningarna.

Domstolsverket har på senare år satsat myck-
et på utbildning för de domare som arbetar med 
familjemål. Marianne Gauffin tycker att hon fått 
mycket viktig kunskap. Och det behövs.

– Det är inte bara juridik det här, det är så 
mycket mer. Man behöver kunskap om barn-
psykologi, hur barn utvecklas och mer om 
våld i relationer och hur det påverkar barn och 
om riskbedömningarna man ska göra och så 
vidare, säger hon.

Eva Ryrstedt räknar upp flera insatser som 
behövs.

– Man bör skapa en klarare och tydligare lis-
ta av vad som är barnets bästa. Man måste ha 
bättre utbildning och i vissa fall egenterapi, och 
man måste ha en klar och tydlig bild av vad bar-
nets rätt att komma till tals innebär, säger hon.

Ryrstedt trycker också på behovet av trans-
parens, för att öka förutsebarheten och möj-
ligheten att lära av varandra. Domstolarna 
måste motivera sina beslut, påpekar hon, nå-
got som domstolen i exempelvis Australien är 
skyldig att göra om man väljer att besluta mot 
barnets vilja.

Förslaget om att barn ska få ett eget biträde 
i mål om vårdnad, boende och umgänge har 
lagts fram ett antal gånger de senaste åren. I de-
partementspromemorian Utövandet av barns 
rättigheter i familjerättsprocesser (Ds 2002:13) 
föreslog utredaren att domstolen ”i särskilt kon-
fliktfyllda mål om vårdnad, boende och um-
gänge” ska förordna ett särskilt biträde för bar-
net. Förslaget föll av ekonomiska skäl, men har 
tagits upp igen i flera riksdagsmotioner så sent 
som vintern 2009–2010. Även Barnombuds-
mannen driver frågan, men vill gå ännu längre 
än utredaren och ge barn rätt till eget biträde, 
oavsett om målet är konfliktfyllt eller inte. 

Eva Ryrstedt anser att ett eget biträde kan 
vara en bra idé, förutsatt att biträdet har till-
räcklig kunskap om att tala med barn och tolka 
barn. Och Eva Kullman tror att egna biträden 
för barn skulle bidra till snabbare lösningar på 
tvisterna, något som gynnar barnen.

Christer Eiserman är mer tveksam till förslaget. 
– Det är redan många inblandade i målet 

och jag har svårt att se vad det är som ett så-
dant ombud ska tillföra målet. Det finns dess-
utom redan nu möjlighet att utse medlare i 
målet, säger han. n »

Advokatsamfundets 
kurser våren 2010 

med nyheter

Med reservation för ändringar. 
Anmälan sker via Advokatsamfundets 

hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: 

kursinfo@advokatsamfundet.se 
eller 08-459 03 00.

Kursplats är Stockholm om inget 
annat anges.

Från 1 januari 2009 gäller att advokat 
ska genomgå minst 18 timmars fort-

bildning per år.  

Samtliga kurser kan räknas in i fort-
bildningskravet för advokater.

April
15 – 16 april  Företagsekonomi för jurister
15 – 20 april  Grönland  Nordic Lawyers Academy: Drift av advokat-
verksamhet 
20 april  Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling
20 april  Rakel 2010: konferens för kvinnliga jurister på Grand Hotel, Stockholm
22 – 23 april  Stenungsund  Nordic Lawyers Academy: Nordic Tax Law 2010
23 april  Arbeta effektivare med Word och Outlook

Maj
5 – 7 maj  Advokatsamfundets kurs för advokatsekreterare
6 maj  Offentlig upphandling 1 – grundkurs
7 maj  Offentlig upphandling 2 – nya rättsmedel på upphandlingsområdet
Nyhet  19 maj  EMR brottmål – fördjupning och erfarenheter (halvdag, fm + em)
Nyhet  21 maj  En mer rättssäker asylprocess – heldagsseminarium
Med bland andra: Elisabet Fura, Sveriges domare i Europadomstolen, tidigare advokat 
och ordförande i Sveriges advokatsamfund; Sten Wahlqvist, lagman, Migrationsöver-
domstolen, Kammarrätten i Stockholm; Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets rättschef
Nytt datum  25 maj  Aktiebolagslagen och EU:s bolagsrätt
28 – 30 maj  Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol

Juni
2 juni  Advokatsamfundets Ledarskapsprogram 2010: del 3
Nyhet  8 juni  Senaste nytt från EU-domstolen

Advokatsamf. halvsid 3-10.indd   1 10-04-06   12.18.22
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Barn pÅ FLyKt

Risk att barns asylskäl glöms bort
Enligt utlänningslagen ska barns bästa alltid vägas in i beslut om 
asyl och uppehållstillstånd. Men många gånger glömmer man bort 
att barn har egna skäl för att få stanna i landet. Det menar forskare, 
advokater och domare, som vill se förändringar av utredningarna 
för att barnets bästa alltid ska komma fram.

nder 2009 sökte drygt 24 000 per-
soner asyl i Sverige. Över 6 500 av 
dem var barn. Mer än en tredjedel 

av barnen kom ensamma, utan familj. Många 
av de ensamkommande barnen är tonåringar 
från krigsdrabbade länder som Somalia och 
Afghanistan.

Utlänningslagen kräver att man tar särskild 
hänsyn till barns behov, Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna ska som det står i la-
gens portalparagraf ”särskilt beakta vad hän-
synen till barnets hälsa och utveckling samt 
barnets bästa i övrigt kräver”. Även om bar-
nets bästa inte är asylskäl i sig ska det alltså 
alltid vägas in i besluten.

Den nya process- och instansordningen i 

utlänningsärenden infördes 
2006 för att öka rättssäker-
heten i asylprövningen, för 
både barn och vuxna. I sam-
band med förändringen änd-
rades också utlänningslagen 
på några punkter, bland an-
nat för att starkare lyfta fram 
principen om barnets bästa 
och barns rätt att komma till 
tals. 

Så hur har det gått? Tid-
skriften Advokaten har talat 
med flyktingadvokater, do-
mare och forskare som alla 
anser att det finns problem 

i asylprocessen. Det handlar bland annat om 
långa väntetider, svårigheter att verkställa be-
slut om avvisning och om att det saknas kun-
skap och information om just barns situation 
i många länder. Mycket tyder dessutom på att 
tillämpningen av reglerna om uppehållstill-
stånd på grund av särskilt ömmande omstän-
digheter, det som tidigare hette humanitära 

skäl, blivit mer restriktiv.
Allt detta påverkar barn i 

asylprocessen. Men två pro-
blem träder fram som drab-
bar barn på ett annat sätt 
än vuxna. Det första är att 
barns egna asylskäl ibland 
glöms bort eller inte riktigt 
räknas. Det andra är att den 
hårda tillämpningen av det 
som kallas synnerligen öm-
mande omständigheter slår 
mot barn på ett annat sätt än 
vuxna.

Barnen KoMMer Bort

Så hur kan man egentligen 
missa barnens egna asylskäl?

Majoriteten av flyktingbarn kommer till Sve-
rige tillsammans med sina familjer. Det inne-
bär förstås en trygghet i livet som de ensam-
kommande barnen saknar. Men det gör också 
att barnen riskerar att komma i skymundan.

– Barnen behandlas som ett bagage som föl-
jer med föräldrarna. Det kan vara traumatiskt 
att lämna sitt hemland, men många gånger 
blir det inte riktigt belyst, säger advokat Lena 
Isaksson i Umeå, med många uppdrag som of-
fentligt biträde för såväl vuxna som familjer 
och ensamkommande barn.

U

en portalparagraf om att 
barnets bästa fördes in i 
utlänningslagen 1997. 

utlänningslagen ändra-
des år 2006. begreppet 
humanitära skäl ersattes  
då med ”synnerligen  
ömmande omständig-
heter” som kan ge rätt till 
uppehållstillstånd även 

om ingen av skyddsgrun-
derna är tillämplig. Vid 
prövningen av om det finns 
synnerligen ömmande  
omständigheter ska en 
samlad bedömning göras. 
det gäller särskilt av den 
sökandes hälsotillstånd, 
anpassning till sverige och 
situation i hemlandet. med 

den nya formuleringen 
förde man också in en 
bestämmelse om att de 
synnerligen ömmande  
omständigheterna inte 
behöver vara av samma 
tyngd för barn som för 
vuxna för att ett uppehålls-
tillstånd ska beviljas. 

Utlänningslagen 6 kap. 5 §

FaKta

Anna Lundberg
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» Krig och svält drabbar både barn och vuxna, 
även om de ofta slår hårdast mot barn. Men 
vissa former av förföljelse och hot riktas mot 
barn just för att de är barn. Det kan handla om 
risken att tvingas ut i tjänst som barnsoldat 
eller att utsättas för könsstympning. Fenome-
net kallas barnspecifika asylskäl. På senare år 
har röster höjts, från bland andra Rädda bar-
nen och Barnombudsmannen, om att barn-
specifika asylskäl borde nämnas speciellt som 
en skyddsgrund i utlänningslagen.

Lena Isaksson betonar att en viktig uppgift 
för henne som biträde är just att lyfta fram bar-
nens egna skäl. Men det är inte alltid lätt att 
företräda hela familjen. Dels kan det vara prak-
tiskt svårt att få fram de relevanta uppgifterna 
från alla medlemmar i en familj med åtta barn. 
Dels händer det att barn och föräldrar inte har 
samma kunskap eller ens samma intressen.

– Ibland kan man upptäcka att mamman och 
pappan har motstridiga intressen. Mamman 
kanske inte kan berätta för sin man att hon har 
utsatts för sexualiserat våld, men barnen vet 
om det. Mörka familjehemligheter som kan ha 
betydelse kommer inte fram eftersom barnen 
inte vågar berätta, säger Lena Isaksson, som 
tycker att man ibland borde överväga att ge 
flyktingbarn som kommer med sina familjer 
egna ombud.

anaLys aV KonseKVenser

När Rädda barnen 2008 publicerade sin tred-
je kartläggning av hur Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna behandlar barns asyl-
skäl visade det sig att barnen ganska ofta hade 
egna asylskäl. I mer än hälften av fallen kom 
det fram barnspecifika skäl och former av för-
följelse. Däremot ansågs de inte räcka för att 
ge flyktingstatus. Migrationsverket och dom-
stolarna fokuserades i stället på bedömning-
ar av ömmande omständigheter, föräldrarnas 
asylberättelser och allmänna överväganden 
om situationen i länderna de flytt från.

Det är i första hand Migrationsverket som 
ska utreda vilka skäl som finns för asyl eller up-
pehållstillstånd. Verket arbetar också på olika 
sätt för att barns asylskäl ska komma fram, 
berättar Barbro Bolinder, verksamhetsexpert 
inom asylprövning vid Migrationsverket. 

– Vi arbetar just nu med att få genomslag 
för en metod för barnkonsekvensanalys inför 
beslut med ledning av den modell som BO lagt 
fram, upplyser hon. 

Verket ser också över kapitlet om barn i 
den interna handledningen Utlänningshand-
boken. Barbro Bolinder berättar också att 
asylsökande barn alltid ska tillfrågas om sina 
egna asylskäl, antingen tillsammans med för-
äldrarna eller ensamma.
Bilden av att barnens asylskäl inte riktigt räk-

nas delas av advokat Marianne Andersson i 
Göteborg, som arbetat många år med asylrätt. 
Hon försöker alltid tala med sina barnklienter 
utan att föräldrarna är närvarande, just för att 
få en så fullständig bild av deras situation som 
möjligt.

Lena Isaksson och Marianne Andersson 
tycker båda att det är en svår uppgift att fö-
reträda barn.

– Det är bland det svåraste som finns. I syn-
nerhet som det är en så formaliserad situation 
där de kommer till advokatkontoret och ska 
prata med mig som kommer neddykande från 
himlen, säger Marianne Andersson.

Att anlita utomstående experter kan vara en 
hjälp för de offentliga biträdena i kontakten 
med barnen.

– Jag skulle önska att man hade barnpsykia-

Vissa former av förföljelse och hot riktas mot barn just för att de är barn.



31Advokaten Nr 3 • 2010

daren, eller domaren när barnet hörs i dom-
stol, också kunna tala med barn och ställa de 
rätta frågorna, påpekar hon.

– Handläggare och domare uppger själva 
att de saknar den kompetens som behövs. På 
papperet är detta ett prioriterat område. Men 
om man går in och tittar på hur många av Mig-
rationsverkets handläggare som till exempel 
fått utbildning i att tala med barn, så är det få, 
säger Anna Lundberg, och fortsätter:

– Mötet och intervjun med barnet är bara 
en del i rätten att komma till tals. Om man ska 
kunna komma till tals på ett meningsfullt sätt 
måste man också ha information som är rele-

trisk kompetens att tillgå i högre utsträckning 
än i dag, säger Lena Isaksson.

expertstöd BehöVs

Sara Renman, rådman i migrationsdomstolen 
i Stockholm, delar uppfattningen att barnspe-
cifika asylskäl ibland kommer bort i utred-
ningen, men anser att både domstolarna och 
Migrationsverket har blivit bättre på att lyfta 
fram barnen. 

– I det material som handleder oss och ver-
ket i arbetet är det mycket resonemang om-
kring barnets bästa. Och det är klart att det 
finns huvudregler och tankesätt. Jag kan hålla 
med om att ibland går man för rakt på utan 
att fundera på det specifika barnet, men det 
är sällan vi ser ärenden där man helt missat 
barnperspektivet, säger Renman.

Själv har Sara Renman hela tiden strävat ef-
ter att skaffa sig kunskap, både om barn och 
om de länder hon arbetar med. Men kunska-
pen varierar bland såväl domare som bland 
biträden och utredare på Migrationsverket, 
konstaterar hon.

– Vi ser att det är väldigt, väldigt olika hur 
man beaktat barnets skäl. Men det är ofta gan-

ska tunt i analyserna, tycker jag, i grundutred-
ningen.

Oavsett hur mycket hon läser på och utbil-
dar sig om barns behov och om hur man tolkar 
barn önskar sig Sara Renman och hennes kol-
leger emellanåt stöd för besluten. 

– Något vi pratar mycket om är att vi verk-
ligen måste vara medvetna om att vi inte är 
experter på det här hur ett barn berättar eller 
reagerar på händelser etc, och att vi ska vara 
försiktiga med att dra slutsatser utifrån våra 
egna liv eller hur vi tror att barn är. För där är 
vi fullständiga lekmän, konstaterar Renman, 
som efterlyser bättre stöd av till exempel barn-
psykologer och språkanalytiker i utredningar-
na inför dessa svåra beslut.

Mötet Bara en deL

Att tala med och tolka barn i allmänhet är 
svårt, och det blir knappast lättare när barnet 
kan vara traumatiserat av svåra upplevelser 
och dessutom talar ett annat språk. Det kon-
staterar forskaren Anna Lundberg, jur. kand. 
fil. dr med inriktning mot mänskliga rättighe-
ter, Malmö Högskola. För att barnets rätt att 
komma till tals ska bli meningsfull måste utre-

Fokus Barnets bästa

»

”I fall som rör ett barn skall 
särskilt beaktas vad hänsynen 
till barnets hälsa och  
utveckling samt barnets 
bästa i övrigt kräver.”

Utlänningslagen 1 kap. 10 §

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande, 
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag 
enligt denna del av Stiftelsens ändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 7 maj 2010.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. 

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 24 februari 2010
Styrelsen
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skulle behöva förtydliga i lagtexten vad syn-
nerligen ömmande omständigheter innebär 
just för barn. 

Både Lena Isaksson och Marianne Anders-
son tycker också att Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna visar dålig förståelse 
för vad vistelsetiden i Sverige innebär för just 
barn. Fem–sex år av livet påverkar ett litet 
barn betydligt mer än en vuxen, påpekar de.

– I vissa fall kan barnet betydligt mer svens-
ka än föräldrarna kan, barnet tappar mer och 
mer av hemspråket och kan kanske bara läsa 
och skriva på svenska. Det tar man inte hänsyn 
till, säger Marianne Andersson.

Lena Isaksson ger ett annat exempel, en 
tonårsflicka som ska avvisas till sin pappa i 
Mellanöstern efter att ha tillbringat många år 
i Sverige, år då hon format en svensk identitet 
och frigjort sig som svenska flickor kan göra.

– Det blir kulturkrockar överallt, konstate-
rar Lena Isaksson lätt uppgivet.

orIMLIg aVVÄgnIng

Enligt Anna Lundberg rymmer principen om 
barnets bästa i asylprocessen en inneboende 
spänning. Migrationsverkets och migrations-
domstolarnas uppdrag är nämligen dubbelt: 
att se till barnets bästa men också upprätthål-
la den reglerade invandringen. Dubbelheten 
tar sig ibland uttryck i direktiv som blir näst 
intill omöjliga att leva upp till.

Det Anna Lundberg reagerar mot är främst 
ett uttalande i förarbetena. I propositionen 
sägs nämligen att man vid prövningen av häl-
sotillstånd som synnerligen ömmande skäl 

vant och går att ta till sig. Så vitt jag vet finns 
det ingen information hos Migrationsverket i 
dag som riktar sig till barn och unga.

hÅrdare praxIs draBBar Barn

Ändringen av utlänningslagen år 2006 syfta-
de bland annat till att lyfta fram barnens spe-
ciella behov bättre. Men knappt fyra år efter 
förändringarna upplever i stället många bedö-
mare att det blivit svårare för barn att få uppe-
hållstillstånd i de fall det inte finns asylskäl. De 
kan då ansöka om uppehållstillstånd på grund 
av vad som kallas synnerligen ömmande om-
ständigheter.

”Synnerligen ömmande omständigheter” 
ersatte år 2006 begreppet humanitära skäl 
som grund för uppehållstillstånd i utlän-
ningslagen (5 ka. 6 §). Enligt den nya regeln 
ska Migrationsverket och migrationsdomsto-
larna göra en ”samlad bedömning av utlän-
ningens situation” för att se om det finns skäl 
att låta personen stanna. Enligt lagen ska man 
särskilt titta på hälsotillstånd, anpassning till 
Sverige och situationen i hemlandet. För att 
lyfta fram och förstärka barnperspektivet och 
principen om barnets bästa i utlänningslagen 
lade lagstiftaren till ett andra stycke, om att 
de synnerligen ömmande omständigheter 
inte behöver ha samma tyngd för barn som 
för vuxna. 

Lagändringen gjordes enligt förarbetena 
inte för att minska antalet uppehållstillstånd. 
Men mycket tyder på att det ändå blivit resul-
tatet – också för barn.

Barnombudsmannen redovisar i sin årsrap-
port för 2009 en granskning av elva rättsfall 
från Migrationsöverdomstolen. Slutsats är att 
de nya reglerna i praktiken gjort det svårare 
för barn att få uppehållstillstånd i Sverige, ge-
nom en hård tillämpning av Migrationsverket 
och migrationsdomstolarna. 

Förre hovrättspresidenten, numera advo-
katen, Bertil Hübinette som på regeringens 
uppdrag utvärderat processreformen kom-
mer fram till samma slutsats, men konstate-
rar också att det ännu är svårt att dra några 
slutsatser om hur de lägre kraven för barn 
tolkats.

År soM ForMar Barn

Domaren Sara Renman och advokaterna Lena 
Isaksson och Marianne Andersson känner 
igen bilden av en hård praxis när det gäller de 
humanitära skälen. 

– Jag har företrätt barn som varit omhän-
dertagna enligt LVU för att skyddas från sina 
egna föräldrar. Ändå har man ansett att de 
ska kunna skickas tillbaka till den människa 
som har utsatt dem för misshandel, säger 
Lena Isaksson, som tycker att man möjligen 

också ska ta hänsyn till de samhällsekonomis-
ka konsekvenserna av ett uppehållstillstånd. 

– Är det rimligt att en handläggare på Mig-
rationsverket eller en domare i migrations-
domstolen ska göra bedömningen vilka eko-
nomiska konsekvenser ett uppehållstillstånd 
får? Eller är det något som lagstiftaren borde 
lösa, frågar Anna Lundberg retoriskt.

Hennes uppfattning får stöd av Bertil Hübi-
nette. Hübinette skriver i sitt betänkande att 
domstolarna och Migrationsverket ”i ett en-
skilt fall inte borde behöva ta hänsyn till annat 
än om de förhållanden som gäller sökanden i 
målet är tillräckliga för att han eller hon ska 
beviljas uppehållstillstånd”.

KunsKap oCh saMtaL BehöVs

Det är ingen lätt spänning som Migrationsver-
ket och migrationsdomstolarna har att hante-
ra i mötet med asylsökande barn. Å ena sidan 
behovet av en reglerad invandring. Å andra 
sidan ett stort antal barn, var och en med sina 
skäl att vilja stanna i Sverige. Vilka är vägarna 
att i denna svåra balansakt verkligen nå fram 
till det bästa för det enskilda barnet? 

Mer kunskap om barns sätt att berätta och 
att reagera på svåra händelser och pressade 
situationer är en väg att nå fram. Både doma-
ren Sara Renman och advokaten Lena Isaks-
son efterlyser också mer stöd av experter i be-
slutsfattandet.

– Det gör vi ju i psykiatrimål och socialför-
säkringsmål till exempel, konstaterar Sara 
Renman.

Anna Lundberg tror också på mer utbild-
ning. Samtidigt vill hon också tydliggöra de-
finitionen av barnets bästa. Om det finns risk 
för att barnets rättigheter enligt barnrättskon-
ventioner blir kränkta är det barnets bästa att 
få stanna i Sverige. 

– Det avgörande bör vara om det finns risk 
för att barnets rättigheter enligt barnrätts-
konventionen blir kränkta. Det är det som 
bör vara avgörande i bedömningen. Därmed 
blir barnets bästa liktydigt med barnrättskon-
ventionen. Det är också en av de definitioner 
som finns i litteraturen, att det faktiskt hand-
lar om att respektera, skydda och tillgodose 
barns rättigheter, säger hon.

Dessutom bör lagstiftaren i lagtexten klar-
göra att barnspecifika former av förföljelse är 
en grund för asyl, menar hon.

Dessutom skulle barnens rättssäkerhet vin-
na på att advokater samarbetade mer och ut-
bytte kunskap och erfarenheter, tror Anna 
Lundberg.

– Tänk om Advokatsamfundet kunde skapa 
ett forum, stödja en liten grupp av advokater 
som blir en kunskapsbank på området, som 
offentliga biträden kan vända sig till för att få 

Lena Isaksson
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går inte att komma ifrån, påpekar Anna Lund-
berg, som menar att de som arbetar med asyl-
målen behöver handledning och tillfälle till 
samtal.

– Det är fruktansvärt slitsamt att möta alla 
dessa förtvivlade människor. Det är du som 
är familjens stora hopp, som ska förmedla 
och förklara vad de har varit med om och 
som står mellan uppehållstillstånd och ut-
visning. De sätter en otrolig tillit till dig som 
advokat, säger advokat Marianne Andersson 
som efter många år som asyladvokat tagit en 

paus från dessa ärenden, delvis för att de är 
så tunga.

Domaren Sara Renman brukar tänka på att 
ombuden har en tung uppgift. Även domsto-
lens personal blir berörd, berättar hon. 

– Vi träffas mycket och pratar, och det är 
okej att prata om att det är jobbigt. Det är vik-
tigt, men inte självklart i en domstol med den 
gamla traditionen, säger Renman, och beskri-
ver klimatet vid hennes enhet som” nolltole-
rans mot cynism blandat med att vi måste få 
pysa”. n

Fokus Barnets bästa

»

hjälp i arbetet. Att samarbeta med varandra 
tror jag är enda sättet. Sedan tror jag också 
att offentliga biträden måste samarbeta med 
läkarna. Innehållet i läkarintygen är av stor be-
tydelse för utgången i målen, säger hon.

sLItsaMt arBete

Barn på flykt i ett främmande land, som var-
ken de eller föräldrarna känner till, är sår-
bara, och de väcker starka känslor både hos 
allmänheten och dem som möter dem i sitt 
arbete. Känslorna och de svåra avvägningarna 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 
risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 
olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och 
god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets 
ålder och mognad.”

Föräldrabalken 6 kap. 2 a §

Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. 
Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende 
våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du 
kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg 
upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig! 

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10

P8649, BOLAGS, Advokaten M-dag 090112_v1.indd   1 1/12/2009   2:29:32 PM
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Fokus Barnets bästa

nder 2009 sökte 2 250 ensamma 
barn asyl i Sverige. Ännu fler kom 
till Norge, 2 400 barn. De flesta bar-

nen är tonårspojkar, främst från Somalia och 
Afghanistan.

I dag placeras de ensamkommande bar-
nen ut i landets kommuner under tiden de-
ras asylskäl utreds. Kommunens socialtjänst 
ansvarar sedan för boende, skola och annat 
barnet behöver. Varje barn får dessutom en 
god man som ska bevaka hans behov och rät-
tigheter.

Under tiden man undersöker asylskälen 
försöker Migrationsverket också hitta barnets 
familj. Enligt barnkonventionen är det en rät-
tighet för ett barn att återförenas med sina 
föräldrar. Om ett barn beviljas uppehållstill-
stånd övergår ansvaret för efterforskningarna 
till barnets hemkommun.

Enligt migrationsminister Tobias Billström 

Barnhem för ensamma flyktingbarn planeras
Antalet ensamkommande flyktingbarn i Europa har ökat kraftigt 
de senaste åren. Nu planerar regeringarna nya grepp för att möta 
strömmen av barn.

Tobias Billström

U

får många av de ensamkommande barnen i 
dag stanna i Sverige enbart för att de är en-
samma och för att man inte hittat någon som 
kan ta hand om de i ursprungsländerna. Re-
geringen planerar nu att skapa särskilda om-
sorgscenter i hemländerna för dessa barn. 
Den som tagit sig till Sverige för att söka asyl 
ska alltså kunna skickas tillbaka till hemlandet 
för att bo på ett barnhem.

– Om enda grunden för att ett barn skulle få 
stanna i Sverige är att det är ensamt, då är det 
bättre de bor i hemlandet medan man letar 
efter deras föräldrar, säger Tobias Billström till 
Sydsvenska Dagbladet. 

FLer pLanerar oMsorgsCenter

Även Norge och Danmark planerar liknande 
barnhem. Norge har också infört nya reg-
ler som gör det svårare för flyktingbarn att 
få permanent uppehållstillstånd. Är barnet 
över 16 år meddelas i stället ett tillfälligt uppe-
hållstillstånd. Redan i dag röntgas tänder och 
handleder på barnen för att kunna fastställa 
deras ålder, men ett kontroversiellt förslag är 
att även göra en pubertetsbedömning utifrån 
barnens könsorgan. n

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

FN:s barnkonvention artikel 3
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Fokus Barnets bästa
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Fn:s barnkonvention antogs 
1989 och sverige var ett av de 
första länderna att ratificera 
konventionen år 1990. 

konventionen vilar på fyra 
grundprinciper:

•   Alla barn har samma rättig-
heter och lika värde. ingen 
får diskrimineras. (art. 2)

•  Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla åt-
gärder som rör barnet. Vad 
som är barnets bästa måste 
avgöras i varje enskilt fall. 
(art. 3)

•  Varje barn har rätt att över-
leva, leva och utvecklas. 
(art. 6)

•  Barnet har rätt att uttrycka 
sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som 
berör honom eller henne. 
när åsikterna beaktas ska 
hänsyn tas till barnets ålder 
och mognad. (art. 12)

dessutom listas en rad rättig-

heter, som konventionsstaterna 
ska upprätthålla. konventionen 
har ratificerats av nästan alla 
länder i världen, med usa och 
somalia som undantag. soma-
lias regering meddelade dock 
i november att de avser att 
ratificera konventionen.

sverige har, till skillnad från 
bland andra norge, inte gjort 
barnkonventionen till lag.  
i stället har man i enlighet med 
den svenska traditionen infogat 
konventionens åtaganden i 
befintlig lagstiftning. 

Fn:s barnrättskommitté i 
genève övervakar fortlöpande 
hur staterna sköter sina åta-
ganden. i sin fjärde rapport om 
sverige år 2009 uttryckte kom-
mittén bland annat oro över att 
sverige inte gjort konventionen 
till lag. enligt kommittén ris-
kerar detta att försvaga barns 
möjligheter att utöva sina rät-
tigheter. barnrättskommittén 

BarnKonVentIonen Inte Lag I sVerIge

uppmanar sverige att erkänna 
konventionen som lag, och att 
ge den företräde framför natio-
nell lagstiftning.

i granskningen berömmer 
kommittén sverige för att prin-
cipen om barnets bästa förts 

in i nationell lag, bland annat 
i utlänningslagen. samtidigt 
uttrycker man oro över att 
principen inte alltid tillämpas 
i praktiken. detta gäller inte 
minst i asylprocessen, skriver 
kommittén.

Avtal kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

Tel: 08-735 81 65  -  Fax: 08-735 82 85
www.visitkortsautomaten.com

Det kan löna sig
att se över företagets trycksakskostnader.

Välkommen med Er för�ågan!



Läs mer om Nya Karnov 
nyakarnov.se
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Debatt

Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna och 
friheterna, Konventionen, blev 

svensk lag den 1 januari 1995. Sedan 
dess har våra skattetillägg ständigt och 
jämt ifrågasatts, bedömts och prövats.

En förEnklad tillbakablick

I en offentlig utredning (SOU 
1996:116) kom man fram till att våra 
regler om skattetillägg var förenliga 
med Konventionen. Utredningens 
slutsats gick alltså hand i hand med 
den officiella svenska linjen sedan 
lång tid tillbaka.

Kort därefter kom emellertid Johan 
Munck (HD) fram till att skattetillägg 
trots allt måste anses vara en påföljd 
på grund av brott (SOU 2001:25 och 
Tidskrift för Sveriges domarförbund 
nr 1 2000 sidan 19). Det blev också 
snart klarlagt att det var fråga om en 
påföljd på grund av brott ( Janosevic 
mot Sverige m.fl.). Regeringsrätten 
kom då till samma slutsats, men god-
kände det svenska förfarandet, förut-
satt att det gjordes en nyanserad och 
inte alltför sträng bedömning samt att 
skattetillägget var proportionellt mot 
försyndelsen (RÅ 2000 ref. 66).  

Sverige gjorde därefter vissa 
justeringar av reglerna, bland annat 
i fråga om rätt till anstånd. Man har 
också kompletterat och liberaliserat 
eftergiftsgrunderna. 

En annan fråga som varit aktuell 
under i stort sett hela tiden har varit 
den om det kan vara förenligt med 
Konventionen att pröva ”försyn-
delsen” i två från varandra skilda 
förfaranden och utdöma straff i 
vart och ett av dessa. Med stöd från 
Europadomstolen har man hittills 
ansett att det inte är fråga om samma 
sak, eftersom det krävs uppsåt för 
skattebrott men inte för skattetillägg 
och att de båda regelkomplexen har 
olika syften. 

HöstEn 2009

Regeringsrätten (17 september 2009 
i mål nr 8133) kom återigen fram till 
att dubbla straff var i sin ordning. Den 
hänvisade till att den svenska model-
len tillät att man genom samordning 
av påföljder kunde se till att den 
sammanlagda påföljden inte blev för 
tung. Att en sådan möjlighet till sam-
ordning i huvudsak uppfattas som en-
dast en teoretisk möjlighet (i vart fall 
för advokater) berördes inte. Inte hel-
ler hänvisade man nu till Rosenquist- 
målet, som uppenbarligen inte längre 
kan utgöra grund för den svenska 
ståndpunkten, som den formulerats 
av Regeringsrätten.

Regeringsrätten hade att beakta ett 
par nya avgöranden i Europadom-
stolen, vilka indikerade en ändrad 
syn på frågan om dubbel straffbarhet 
(Zolotukhin ./. Ryssland, Carlberg ./. 
Sverige och Routsalainen ./. Finland). 
Europadomstolen har gett uttryck för 
att man inte skall fästa avseende vid 
teoretiska skillnader utan fästa vikt 
vid om det är fråga om samma eller 
väsentligen samma omständigheter.

Denna Europadomstolens nya syn 
på dubbel straffbarhet anser många 
utgör dödsstöten för den argumenta-
tion som tidigare har förts fram av 
Regeringsrätten. Således uttrycker 
Riksåklagaren i ett yttrande följande.

”Onekligen kan det utifrån Europa-
domstolens nya praxis ifrågasättas hur 
en förnyad prövning av det svenska 
systemet skulle utfalla. Det är tveksamt 
om de skillnader beträffande subjektiv 
täckning och förfarandenas ändamål 
som Europadomstolen i Rosenquist-
målet ansåg innebära att förfarandena 
var fristående och skilde sig åt i sina 
väsentliga element, fortfarande skulle 
motivera att det svenska systemet 
inte strider mot artikel 4 i det sjunde 
tilläggsprotokollet.” Regeringsrätten 
tycks hålla med och framhåller i stället 

de svenska reglernas särart och möj-
ligheterna till samordning av påföljder 
som skäl för att godkänna nuvarande 
ordning. Principfrågan lämnar dom-
stolen obesvarad.

Riksåklagarens yttrande ingavs 
till HD med anledning av ett nyligen 
avkunnat beslut i Göta hovrätt (Göta 
hovrätts beslut av den 30 oktober 
2009 i mål nr B6-09). I beslutet avvi-
sar rätten ett åtal för skattebrott, med 
stöd av de nya avgörandena. Enligt 
Göta hovrätt har Europadomstolen 
gett uttryck för en ändrad syn på 
tillåtligheten av dubbel straffbarhet, 
jfr ovan.

Vad skall skE nu?

Om Högsta domstolen delar Göta hov-
rätts analys innebär det att de båda 
prejudikatinstanserna får oförenliga 
avgöranden. En ohållbar situation.

Om Högsta domstolen kommer till 
samma slutsatser som Regeringsrät-
ten kommer ett stort antal enskilda 
att begära prövning i Europadom-
stolen. Och, eftersom prövningen i 
Europadomstolen är en prövning ”in 
casu” kommer strömmen av ärenden 
till Europadomstolen att fortgå, även 
om denna domstol i ett ärende skulle 
fria Sverige från konventionsbrott. 
Det finns hundratals ärenden där 
såväl stränga fängelsestraff som höga 
skattetillägg har utdömts för samma 
omständigheter och samordningen av 
påföljder finns mest på papperet. 

Min tes är att det nu behövs lagstift-
ning.

Enligt ett förslag (norska reger-
ingen) skall skattemyndigheten välja 
mellan att påföra tilläggsskatt och att 
göra en anmälan till polisen. Samma 
omständigheter skall inte kunna läg-
gas till grund för både administrativ 
påföljd och straffrättsligt åtal. En 
liknande ordning bör övervägas för 
Sverige. n

Debattör:
Magnus Heden-
berg, advokat

Oreda om skattetillägg och straff

Tillägg:
Efter det att 
denna tidning 
lämnades till 
tryck har Hög-
sta domstolen 
meddelat två 
avgöranden om 
skattetillägg och 
straff. I besluten 
finner en oenig 
HD att förbudet 
mot dubbla för-
faranden i brott-
mål i Europa-
konventionens 
tilläggsprotokoll 
nr 7 inte hindrar 
att den som har 
påförts skatte-
tillägg också 
åtalas för skatte- 
brott.

Se HD:s beslut 
den 31 mars 2010 i 

målen nr B 5498-

09 och B 2509-09
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Debatt

Språklagen ”Språk för alla” som 
gäller från 1 juli 2009 antogs av 
en enhällig riksdag. Det enhäl-

liga beslutet var en viktig markering 
för att visa att språkfrågan var höjd 
över det partipolitiska käbbel som ti-
digare hindrat lagens tillkomst. Språk-
försvaret anser följdriktigt den vara 
ett stort steg framåt, men har några 
viktiga invändningar.

Språklagen är enbart en skyldig-•	
hetslag, medan Språkförsvaret 
menar att den skall vara en 
kombinerad skyldighets- och rät-
tighetslag. Användningen av ett 
språk är framför allt en rättighet 
som medborgarna måste kunna 
åberopa om deras rättigheter 
kränks.
Språklagen har inga sanktions-•	
möjligheter, vilket betyder att 
brott mot lagen inte får några 
konsekvenser.
Språklagen är en ramlag men •	
måste också innehålla övergri-
pande bestämmelser vad gäller 
viktiga domäner som exempelvis 
högskolan. 
Språklagen omfattar bara den •	
offentliga sektorn. Språkförsvaret 
menar att lagen också måste gälla 
företag som ägs av övervägande 
svenska medborgare, företag 
med huvudkontor i Sverige och 
företag som verkar i Sverige med 
avtal med svensk myndighet.
Språkförsvaret anser att termer-•	
na officiellt språk eller national-
språk är bättre än huvudspråk.

VILKen sLagKraFt oCh  

rÄCKVIdd har dÅ sprÅKLagen? 

Språkförsvaret  har gjort fyra JO-an-
mälningar som fortfarande är under 
behandling. Dessa är: regeringens 
engelskspråkiga e-postadresser, Sve-
riges huvudstad, Stockholm, för att 

man använder olika engelskspråkiga 
beteckningar och slagord i beskriv-
ning av sin verksamhet, Luftfartsver-
ket som vill byta ut namnen på många 
av våra flygplatser samt en anmälan 
av Kristanstads kommun.

Utfallet av dessa JO-anmälningar 
kan förhoppningsvis på ett tydligt sätt 
visa språklagens styrka och svaghet i 
sin nuvarande utformning.

naMngIVnIngens BetydeLse

I Språkförsvarets utkast till språklag 
för Sverige 2006 behandlades denna 
fråga:

13 § Namngivning
Namn på platser och orter skall 1. 
enbart ges på svenska utom i 
områden där meänkieli eller 
samiska av hävd har talats, varvid 
parallella namn kan användas.
Namn på institutioner, allmänna 2. 
organisationer, byggnader, pro-
jekt och så vidare, som initierats 
eller bekostats av svensk myndig-
het skall ges på svenska. Parallell 
namngivning på främmande 
språk kan ske om det är befogat, 
men under förutsättning att det 
svenska namnet står först.

VarFör Är dÅ FrÅgan  

oM naMngIVnIng sÅ VIKtIg? 

Namngivning är en statusfråga för 
ett språk och således inte en språk-
vårdsfråga. Detta är en nödvändig 
distinktion och ett av språklagens ut-
talade syften. Om myndigheter och 
institutioner, som ytterst finansieras 
med svenska skattemedel, ersätter 
svenskspråkiga beteckningar med 
engelskspråkiga, framhävs engel-
skans tyngd och status på bekostnad 
av det svenska. Vid de fåtal tillfäl-
len där medborgarna har tillfrågats i 
webbomröstningar eller enkäter, har 
det klart framgått att majoriteten är 

emot dessa namnbyten, se exempel-
vis Kramfors-Sollefteås förslag att den 
lokala flygplatsen skulle heta ”High 
Coast Airport”.

Vissa myndigheter och institutioner 
anser oreflekterat och utan grund att 
de är mera ”internationella” och ”mo-
derna”. En klassisk regel är att de som 
finansierar en viss verksamhet också 
ska få vara med och delta i besluten. 
Men inget politiskt parti har gått till 
val på att engelska beteckningar ska 
ersätta svenska i fråga om myndighe-
ter, eller arrangemang.

De engelskspråkiga beteckningarna 
strider mot andan i språklagen, att 
svenska är huvudspråk i Sverige och 
att svenska medborgare alltid ska ha 
tillgång till det svenska språket.

Användningen av engelska 
beteckningar på myndigheter och 
institutioner innebär att engelska 
upphöjs till officiellt andraspråk i 
Sverige. Sverige är ett mångspråkigt 
land med svenska som huvudspråk 
och med fem nationella minoritets-
språk. Information till omvärlden bör 
anpassas till respektive land. Det finns 
också goda exempel på myndigheter 
och institutioner som använder sig av 
mångspråkig information, exempelvis 
landstinget i Kronoberg, Karlshamns 
kommun, Vasamuseet etc.

Det är en naiv föreställning att be-
teckningar på engelska skulle utgöra 
en särskild lockelse för omvärlden. 
Det avgörande är i stället om myndig-
heter kan uppvisa en mångspråkig 
kompetens för att kommunicera med 
samma omvärld. Svenska myndig-
heter bör därför tillämpa namngiv-
ning på svenska och givetvis också 
använda engelska i sin kommuni-
kation. Om engelskan räknas som 
andra språk i stället för andraspråk, 
kan webbplatser, publikationer och 
informationsmaterial anpassas till de 
faktiska behoven. n

hur ska språklagen tolkas?

Debattör:
arne rubens-
son, språkför-
svaret
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Debatt

Utan effektiva domstolar med 
de bästa juristerna balanse-
rar rättsstaten på en slak lina. 

Rättsordningen blir alltmer komplex 
för var dag. Tillgången till rättvisa 
måste vara reell i både tid och kvalitet 
för att inte rättsstaten ska urholkas. 
Stötvisa insatser på senare år för att få 
ner gamla mål är inte tillräckligt. Al-
liansen måste sätta ett starkare fokus 
på utvecklingen i våra domstolar. Det 
kan kosta några kronor, men är i sam-
manhanget billigt jämfört med att så 
inte sker. 

Alliansregeringens omfattande 
satsningar på ökad trygghet och 
minskad brottslighet har innebu-
rit en ökad arbetsbelastning i våra 
domstolar. Under förra året ökade till 
exempel måltillströmningen till våra 
tingsrätter med nio procent. Med 
det i beaktande är det inte konstigt 
att tingsrätterna inte nådde de av 
regeringen uppsatta målen för just 
brottmål. Även för Högsta domstolen 
är problembilden tydlig. Under 2009 
uppnådde Högsta domstolen endast 
två av nio verksamhetsmål. Långa 
handläggningstider i såväl tvistemål, 
brottmål som förvaltningsmål riskerar 
inte sällan omfattande rättsförluster 
för enskilda. 

aLLa doMstoLar har under senare 
år genomgått omfattande föränd-
ringar för att kunna uppnå en mer ef-

fektiv dömande verksamhet. Det har 
handlat om både den yttre organisa-
tionen och det inre arbetet. Det finns 
all anledning att utvärdera vart vi är 
på väg, i all synnerhet inför det fak-
tum att det är allt färre jurister som 
söker domartjänster. Det finns ett 
akut problem med attraktionskraften 
i domaruppdraget 2010. Pågående re-
formarbete med mer offentlighet för 
de mest kvalificerade domartjänster-
na påverkar inte detta faktum. 

I en rättsstat har vi höga krav på 
rättssäkerhet och kvalitet i dömandet. 
Den bästa garantin för detta är att vi 
har kompetenta och skickliga domare. 
För att få det, måste domarrollen vara 
det mest attraktiva uppdraget för de 
personer som utbildar sig till jurister. 

Det är då inte bara fråga om att ha 
konkurrenskraftiga löner, utan doma-
rens självständighet, arbetsbörda och 
arbetsmiljö måste i hög grad beaktas. 
Ett symptom på en annalkande dom-
stolskris visas av att pensionerade do-
mare i mycket hög utsträckning kallas 
in för tjänstgöring i stället för att man 
nyanställer det antal domare som 
behövs. Den enkla förklaringen tycks 
vara att detta är mindre kostsamt för 
domstolsväsendet. Även om det i viss 
utsträckning ibland kan vara bra både 
för den enskilde pensionerade do-
maren och för domstolen, verkar det 
som om detta tillvägagångssätt har 
kommit för att stanna och det är inte 

acceptabelt i den utsträckning som nu 
förekommer.

Ofta får notarier delegation att 
delta som tredje man i mål som ska 
avgöras av tre domare. Visst kan detta 
vara av värde för utbildningen men är 
tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Något annat som kan vara rättsosä-
kert är att hovrättsmål kan avgöras av 
två ordinarie domare, en adjungerad 
assessor/fiskal samt två nämndemän, 
alla med individuell rösträtt. Den min-
dre erfarne domaren kan tillsammans 
med de två nämndemännen diktera 
domen och de två ordinarie hovrätts-
domarna blir i minoritet. 

den IndIVIdueLLa lönesättningen för 
domare i kombination med föränd-
ringarna i det inre arbetet kan vara 
en anledning till minskad attraktions-
kraft hos våra domstolar. Oavsett 
lönesystem har ordinarie domare 
halkat efter i lönesättning jämfört 
med andra jämförbara uppdrag. Den 
traditionella domarutbildningen har 
dessutom inte blivit mer modern med 
åren. Arbetsformerna i domstolar-
na måste fortsätta att ses över så att 
själva dömandet blir den centrala och 
mest attraktiva arbetsuppgiften för en 
domare. 

Görs inget riskerar vi en ond spiral 
med minskad attraktionskraft, fler 
mål och försämrat tillträde till rättvi-
san. Detta måste vi förhindra. n

Jag läser tidningen i min yrkes-
roll som advokat. Således vill 
jag att tidningen ska ge mig in-

formation som hjälper mig i jobbet.
Tyvärr har på senare år tendensen 

i tidningen varit att ta upp mycket 

om internationella frågor, mänskliga 
rättigheter och sådant. Den typen av 
information kan man få i Der Spiegel, 
på Amnestys hemsida etc. och gör 
mig inte till en skickligare advokat.

Vad jag efterlyser mer är artiklar 

om utvecklingen på olika rätts-
områden, analyser av intressanta 
rättsfall, information om tilltänkta 
lagändringar och så vidare. Alltså att 
tidningen återigen blir en facktidning 
för jurister. n

risk för domstolskris?

Debattör:
johan pehrson 
(fp), justitieut-
skottet, jur.kand.

angående tidningens innehåll
Debattör:
j urban rogers,
advokat

Debattör:
jan ertsborn 
(fp), civilutskot-
tet, advokat
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Vi advokater är oerhört skick-
liga på att diskutera och ar-
gumentera och komma fram 

till slagkraftiga visioner och strategier. 
Däremot uppvisar vi stora brister 
vid implementeringen av desamma. 
Problemet är som oftast bristande in-
tresse för helheten. Min analys är att 
det saknas en tydlig och stark värde-
grund som ledstjärna för verksamhe-
tens bedrivande. Detta behöver inte 
innebära att delägarna är missnöjda 
med partnerskapet. För många kan 
det kanske räcka med att ha tillgång 
till resurser, kompetens och/eller ett 
varumärke. Jag påstår inte att dessa 
bevekelsegrunder är obehövliga el-
ler felaktiga, däremot tror jag att det 
behövs en starkare värdegrund för att 
skapa en advokatbyrå som är rustad 
för de förändringar som branschen 
står inför.

LedarsKapet

Mina egna meriter som ledare på 
advokatbyrå är bland andra att jag 
varit gruppchef och kontorschef. Jag 
har i stunder tyckt att mitt ledarskap 
varit hyggligt och möjligen även upp-
skattat. Jag antar att bristande insikt 
varit min räddning. Jag har kommit 
fram till att det varit mediokert och i 
många stycken uruselt. Hösten 2009 
åkte jag till USA för att gå en manage-
mentutbildning på Harvard Business 
School (GMP). Den stora fördelen 
med utbildningen var att jag var den 
enda advokaten bland 96 deltagare 
och jag kunde fritt bolla mina idéer 
och funderingar med rutinerade före-
tagsledare, utan att riskera något. Den 
respons och de kommentarer jag har 
fått har öppnat mina ögon för de  fan-
tastiska möjligheter vi har att utveckla 
vår bransch. 

dIFFerentIerIng Är en FrÅga  

oM öVerLeVnad oCh MöJLIgheten 

tILL FraMtIda exIt

För många byråer kommer den främ-

sta utmaningen att vara att hitta en 
konkurrenskraftig och bestående dif-
ferentiering. Svårigheten att differen-
tiera verksamheten har bland andra 
lett till en ökad satsning på nischade 
byråer, allt ifrån process, arbetsrätt 
och private equity till skatt och renod-
lade transaktionsbyråer. De nischade 
byråerna har ett tydligt erbjudande 
till kunderna och valet av byrå är lät-
tare. Enligt min bedömning kommer 
de medelstora fullservicebyråerna att 
få problem såväl med lönsamhet som 
med tillväxt. Om alla säljer samma 
sak i en konkurrensutsatt marknad, 
vad är det då som avgör valet av byrå? 
(Är det nätverket, ratings, marknads-
föring, pris, kompetens, eller profes-
sionalitet?) Den bästa dopingen i sam-
manhanget kan vara att sänka priset, 
ett snabbt resultat med förödande 
konsekvenser. En annan strategi kan 
vara att säga nej till vissa kundgrup-
per eller till viss typ och storlek av 
uppdrag. För att återkomma till frå-
gan om den gemensamma värde-
grunden är jag övertygad om att den 
kommer att vara nyckeln till framgång 
i mötet med nya typer av konkurren-
ter, krav på effektivare organisatio-
ner, nya ersättningsmodeller, krav på 
ökad produktivitet med mera. Jag har 
funderat en hel del på frågeställning-
en om vad en bestående värdegrund 
skulle kunna vara  och har kommit 
fram till att den värdegrund som le-
der till ett högre ekonomiskt utfall 
för samtliga delägare är den som 
sannolikt har störst chans att skapa 
enighet och lojalitet för förändringar. 
Med högre ekonomiskt utfall menar 
jag inte en större arvodesvolym som 
kan fördelas mellan delägarna utan 
ett ekonomiskt värde i form av ett bo-
lagsvärde. Det pris delägarna måste 
betala för att komma i åtnjutande av 
denna ekonomiska morot är accep-
tansen av ett professionellt ledarskap, 
strukturerade arbetsprocesser och lo-
jalitet mot ledning och beslut. Denna 

omformatering av advokatverksam-
het innebär inte att advokaten skall 
göra avkall på sin lojalitet mot kun-
den, sin kompetens eller andra högre 
värdenormer. Hur är det nu möjligt 
att skapa stora ekonomiska värden i 
en advokatverksamhet som består av 
annat än fakturerade arvoden? Svaret 
är – bygg en professionell verksam-
het som är tillräckligt attraktiv för att 
börsnoteras eller attrahera externt 
riskkapital. Nu säger vän av ordning 
att detta inte är möjligt. En annan 
möjlig invändning är att en föränd-
ring i denna riktning aldrig kommer 
att komma till stånd då detta kom-
mersialiserar vår verksamhet i alltför 
hög grad och att det finns risk för att 
kommersiella överväganden kommer 
i konflikt med vårt uppdrag. Är det 
ändå inte så att vi redan klivit över i 
en kommersiell värld redan i det att vi 
tar betalt för våra tjänster?

Ta vara på möjligheterna och börja 
förändringsprocessen nu!

En börsnotering av en advokatbyrå 
har redan genomförts i Australien 
och länder som Sydafrika, Spanien 
och Storbritannien har redan öppnat 
upp för externa investerare i advo-
katbyråverksamhet. Vår omvärld har 
redan börjat förändras och det är 
en tidsfråga och inget annat innan 
vi själva är där. Tanken med dessa 
rader var att knyta an till framtida 
ledarskap och de möjligheter vi har 
att utveckla och förädla vår bransch. 
Jag är övertygad om att den byrå 
som redan i dag börjar resan med 
att bygga en verksamhet för att nå 
den ekonomiska moroten kommer 
att möta ökad konkurrens med helt 
andra förutsättningar och resultat. 
Oavsett om delägarna i slutänden 
väljer att skörda morötterna eller ej är 
det i vart fall min uppfattning att den 
byrå som ändå väljer denna väg kom-
mer att tillhöra de främsta byråerna, 
med den bästa lönsamheten och den 
högsta kundnöjdheten. n

Debatt

Framtida ledarskap – 
vem vågar vara först!

Debattör:
peter sjögren, 
advokat,  
advokatfirman 
delphi
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Aktuellt

Lena Blixt till svea hovrätt
regeringen har utsett lena blixt, brottmålsad-
vokat i Örebro, till hovrättsråd i svea hovrätt. 
hon tillträder befattningen den 9 augusti. lena 
blixt har varit ledamot av advokatsamfundet 
sedan 1993. hon var suppleant i advokatsam-
fundets huvudstyrelse 2005–2007 och ledamot 
av styrelsen 2007–2008. lena blixt ser fram 
emot det stimulerande arbetet på hovrätten, 
med mycket juridik inom många olika områden 
och givande samarbete med många duktiga kolleger.

– det jag kommer att sakna mest är direktkontakten med klien-
terna, och att uppträda som part i rätten, säger hon.

the new age of health It
international bar associations (iba) kommitté för teknikrätt håller 
konferens med rubriken ”the new age of health it” i köpenhamn 
den 25–26 maj. konferensen behandlar inte bara teknik inom häl-
sosektorn, utan även investeringar i denna sektor. bland de ämnen 
som tas upp märks:

 • Health IT policy and constituents 
• Health IT and transactional alternatives 
• Data privacy and security 
• Capital investments 
• Public procurement of health IT 
• Key IP issues in health IT

sista anmälningsdag vid webbanmälan är den 18 maj. webbanmä-
lan senast den 16 april ger lägre konferensavgift. www.ibanet.org 

ann-Marie orler högsta chef för Fn:s poliser
Fn:s generalsekreterare ban ki-moon har utsett svenska ann-
marie orler till Fn-sekretariatets polisrådgivare. det är den högsta 
polistjänsten i Fn-systemet.

ann-marie orler har arbetat som Fn-sekretariatets biträdande 
polisrådgivare sedan 2008. dessförinnan var hon länspolismäs-
tare i Västmanland. orler har också varit generalsekreterare för 
svenska sektionen av amnesty international.

Christina ramberg tar över Malmströms Civilrätt
professor christina ramberg, handelshögskolan i göteborg, har 
tagit över ansvaret för att ge ut den klassiska läroboken civilrätt.

boken civilrätt har varit den första juridiska kurslitteratur som 
många generationer juridikstudenter har läst. boken har en 100-
årig historia som går tillbaka till professor c. g. björlings lärobok 
i civilrätt från 1910. professor Åke malmström var utgivare 1947–
1985 och professor anders agell 1986–2008.

christina ramberg blir utgivare av en ny upplaga av civilrätt, 
den 21:a, som ska ges ut till höstterminen. Förutom att gå igenom 
och uppdatera sakinnehållet ska hon även modernisera språket i 
boken.

stipendier för yngre jurister till IBa:s årskonferens 
iba, international bar association, utlyser stipendier för jurister 
upp till 35 år för deltagande i iba:s årskonferens i Vancouver den 
3–8 oktober 2010. ansökan senast 26 april. 

detaljerad information om stipendierna finns på www.ibanet.org 
sök på ”scholarships Vancouver”.

Lena Blixt

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast 7 maj 2010.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, 
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm 24 Februari 2010
Styrelsen
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den nye ordföranden i Västra lokalav-
delningen, affärsjuristen och deläga-
ren i Mannheimer & swartling, Fredrik 
andersson vill öka engagemanget för 
advokatsamfundet och advokatrollen 
– speciellt bland yngre ledamöter.

Du är ny ordförande i styrelsen för Ad-
vokatsamfundets västra lokalavdelning. 
Hur ser du på uppdraget, vad vill du?

– Jag vill försöka öka engagemanget för sam-

”advokatsamfundet 
väl värt att värna”

MÅnadens adVoKat fredrik andersson

fundet på det lokala planet bland yngre juris-
ter, främst på affärsjuridiska byråer, men hos 
yngre medlemmar överhuvudtaget.

– Många yngre har nog inte fått med sig från 
början hur viktigt Advokatsamfundet är, det 
har försvunnit bland alla andra åtaganden 
man har som ung jurist; målsättningen är att 
försöka väcka engagemanget för samfundet 
och för advokatrollen till liv igen.
Du är engagerad i utbildningsfrågor 
och ingår i Advokatsamfundets utbild-

ningsnämnd. Vad har kravet på årlig  
vidareutbildning betytt för kompeten-
sen inom advokatkåren?

– Det har absolut haft en positiv betydelse 
och bidragit till att höja kunskapsnivån inom 
kåren generellt sätt. Jag tror också att sam-
fundets utökade advokatexamenskurser med 
muntlig examen har ökat kunnandet om de 
etiska reglerna och om hur man som advokat 
bör agera i olika situationer. 
Varför har du valt att engagera dig i 
Advokatsamfundet och vad ger det 
dig?

– Jag tycker att det är roligt och angeläget 
och det är väl något jag fått med mig från bör-
jan, att samfundet är viktigt och något som är 
värt att värna. Engagemang i samfundet ger 
en extra dimension till vårt konsultyrke – att 
vara advokat är något mer än att bara vara 
konsult. 
Om du putsar kristallkulan – hur ser det 
ut för svenska advokater om tio år?

– Säg det. Jag brukar säga att det är svårt att 
sia om hur 2010 ska bli. Men om jag ska ge mig 
på en tioårsprognos så tror jag att marknaden 
fortfarande är god men att vi har en ännu hår-
dare konkurrens. Jag både hoppas och tror att 
vi fått betydligt fler kvinnliga delägare på de 
större affärsjuridiska byråerna.

– Jag hoppas också att vi har fått en ny gene-
ration av humanjurister och brottmålsadvoka-
ter och tycker mig se tecken på att detta är på 
väg, trots dåliga taxor med mera. Jag märker 
ett ökat intresse bland yngre för humanjuridi-
ken, vilket är bra och nödvändigt eftersom vi 
måste få fram nya humanjurister.
Varför blev du advokat?

– Ska jag vara ärlig var det nog mest en slump. 
Jag tyckte att juristlinjen verkade intressant och 
kom in. Sedan slog det mig hur väl det passade 
mig att jobba med juridik som ett instrument 
för att lösa problem. Jag arbetar med proces-
ser och där finns ju en nerv och spänning som 
tilltalar tävlingsmänniskan i mig.
Bäst och sämst med yrket är?

– Bäst är att det är otroligt roligt. Jag tycker 
fortfarande att det är lika kul och spännande. 
Man får lära sig så mycket, inte bara om juri-
dik, och så träffar man många människor. På 
den negativa sidan kan jag ibland tycka att den 
tillgänglighet man måste visa som advokat gör 
det svårt att planera och innebär att man mås-
te prioritera bort många andra saker. Det finns 
en hatkärlek till den sidan av jobbet.

PER JOHANSSON
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I nästa nummer intervjuas nya  
ordföranden i Stockholmsavdelningen 

Sara Mindus.
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LÄstIps

Titel: kriminalrättens 
grunder
Författare: petter asp, 
magnus ulväng, nils  
Jareborg
Förlag: iustus
boken behandlar straffrät-
tens allmänna del och är 
en omarbetning av allmän 

kriminalrätt av nils Jareborg som kom ut 
2001. kriminalrättens grunder utgör första 
delen i en serie straffrättsliga böcker varav 
flertalet kommer att bygga på texter som 
tidigare publicerats av nils Jareborg.

Titel: Vänbok till  
ronnie eklund
Redaktör: kerstin ahlberg 
Förlag: iustus 
denna vänbok är tilläg-
nad ronnie eklund som 
avgick som professor i 
civilrätt, särskilt arbetsrätt 
vid stockholms universitet 

vid årsskiftet. den nästan 700 sidor tjocka 
boken innehåller ett trettiotal arbetsrätts-
liga uppsatser skrivna av både forskare 
och praktiker. 

Flera bidrag belyser lavalmålet och den 
svenska arbetsmarknadsmodellen, andra 
bidrag tar bland annat upp frågor om 
diskriminering, arbetsmiljö, kollektivavtal, 
positiv särbehandling och verksamheten 
i arbetsdomstolen. kerstin ahlberg, kent 
källström, Jonas malmberg och michaël 
koch har ingått i redaktionskommittén.

FörhandsaVgöranden  
aV eu-doMstoLen

Rapport från Sieps
i en ny sieps-rapport (2010:2) undersöker 
professor ulf bernitz svenska domsto-
lars praxis och hållning när det gäller att 
begära förhandsavgöranden. han har gått 
igenom samtliga fall där svensk domstol 
begärt förhandsavgöranden från eu-dom-
stolen och konstaterar att svenska domsto-
lar är alltför restriktiva med att hänskjuta 
mål till eu-domstolen. 

domstols underlåtenhet att begära för-
handsavgöranden i fall där flera tolknings-
möjligheter finns riskerar att få till följd 
att gemenskapsrätten tillämpas på ett 
felaktigt sätt. 

mellan 1995 och 2009 har eu-domstolen 
meddelat totalt 67 förhandsavgöranden 
på begäran av svensk domstol. rapporten 
finns att läsa på www.sieps.se.

aVhandLIngar

Fredric Korling: Rådgivningsansvar:  
särskilt avseende finansiell rådgivning 
och investeringsrådgivning, Jure
avhandlingen behandlar ansvaret för råd-
givning, särskilt vid finansrådgivning. be-
greppet rådgivning ges en bred analys och 
författaren menar att begreppet inte är 
klart definierat, att gränsdragningen mel-
lan olika informationstyper (information, 
marknadsföring, försäljning) är flytande 
vilket skapar en osäkerhet om när kunden 
faktiskt fått rådgivning, vilket ansvar som 
åligger aktörerna inom finans- och för-

säkringsbranschen och vilka påföljder en 
felaktig rådgivning bör få. 

Författaren föreslår att man som en 
åtgärd inför en allmän finansavtalslag där 
själva tjänsten ska avgöra vilken reglering 
som ska tillämpas.

Ann Blückert: Juridiska – ett nytt språk?: 
en studie av juridikstudenters språkliga 
inskolning, Institutionen för nordiska 
språk, Uppsala universitet
språkvetaren ann blückert har undersökt 
hur juriststudenter skolas in i det juridiska 
språket under sin utbildning. syftet är att 
belysa och analysera de språknormer som 
förmedlas i juridikutbildningen. 

i avhandlingen analyserar hon de skrift-
liga kommentarer som juridiklärare lämnat 
på de texter som studenterna skrivit under 
utbildningens första år. studenternas upp-
manas att skriva enkelt men också med 
stor precision. hon konstaterar att lärarnas 
kommentarer ofta både är korta, vagt 
formulerade och efterlyser en bättre dialog 
mellan lärare och studenter. 

Författaren anser att det juridiska 
språket ibland är onödigt krångligt och 
att jurister behöver lära sig att anpassa 
och bredda sitt språk och att det är under 
utbildningen grunden till ett bra juridiskt 
språk läggs. avhandlingen går att ladda 
ned i fulltext från www.diva-portal.org

Läs mer
hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

Kontakta Juridiska biblioteket
bitte wölkert, bibliotekarie
telefon: 08-459 03 20
e-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny LItteratur I urVaL

tryckår: 2010 om inte annat 
anges.

ABK 09: allmänna bestämmel-
ser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverk-
samhet av år 2009/utarbe-
tade av Föreningen byg-
gandets kontraktskommitté, 
bkk (svensk byggtjänst, 
2009. 18 s.)

Asp, Petter: sex & samtycke 
(iustus. 250 s.)

Bergstrand, Bengt Olof: lss 
och lass: stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
(höganäs: kommunlitteratur. 
132 s.)

Broberg, Morten: Free move-
ment in the european union: 
cases, commentaries and 
questions/morten broberg 
& nina holst-christensen (3. 
ed. københavn: dJØF. 1162 s.)

Clevesköld, Lars: handläggning 
inom socialtjänsten/lars cle-
vesköld, lars lundgren och 

anders thunved (14. uppl. 
norstedts juridik. 474 s.)

Elliot, Hans: konkurspraktikan 
2010 (limhamn: limhamns-
gruppen. 81 s.)

Elliot, Hans: rekonstruktions-
praktikan 2010 (limhamn: 
limhamnsgruppen. 35 s.)

Författningskulturer: konstitu-
tioner och politiska system 
i europa, usa och asien/
rutger lindahl, red. (lund: 
sekel, 2009. 198 s.)

Garpe, Bengt: semesterlagen: 
en lag- och rättsfallskom-
mentar till den ändrade se-
mesterlagen (uppsala: lars 
Åhnberg. 86 s.)

Grauers, Per Henning: person 
och avtal: en kortfattad 
inledning till person- och 
avtalsrätten (3. uppl. malmö: 
liber. 147 s.)

Hemström, Carl: stiftelsernas 
rättsliga ställning: enligt 1994 
års stiftelselag (2. uppl. nor-
stedts juridik. 106 s.) 

Human rights: their limitations 

and proliferation/ed. by 
peter wahlgren (stockholm 
institute for scandinavian 
law. 392 s. scandinavian 
studies in law 55)

Insolvensvolymen 2010 (Stock-
holm: Far srs förl. 818 s.)

Ishay, Micheline R: the history 
of human rights: from an-
cient times to the globaliza-
tion era (berkeley: university 
of california press, 2008. 
450 s.)

Kälin, Walter: the law of 
international human rights 
protection/walter kälin, Jörg 
künzli (oxford univ. press, 
2009. 539 s.)

Liman, Lars-Otto: abc om abk 
09/lars-otto liman, lars 
lundenmark (svensk bygg-
tjänst. 139 s.)

Melin, Stefan: Juridikens be-
grepp (4. uppl. iustus. 432 s.)

Samlingsvolymen 2010, redo-
visning (stockholm: Far srs 
förl. 1717 s.)

Scandinavian Employment 

Law: a general overview 
on danish, norwegian and 
swedish employment law/ed. 
by Finn schwarz and Jonas 
enkegaard (2. ed. køben-
havn: thomson reuters, 
2009. 312 s.)

Teilmann-Lock, Stina: british and 
French copyright: a historical 
study of aesthetic implica-
tions (copenhagen: dJØF 
publishing, 2009. 265 s.)

Uggla, Ingrid: bo i bostadsrätt/
ingrid uggla, Jörgen grön-
lund, cecilia gunne (4. uppl. 
norstedts juridik. 265 s.)

Uppsala-Minnesota Colloqui-
um: law, cultures and values/
editor: mattias dahlberg 
(iustus, 2009. 309 s. de lege; 
2009)

Aktuellt Juridiska biblioteket
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JP Infonet Förlag AB
Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
Telefon: 08-462 65 60   information@jpinfonet.se    www.jpinfonet.se

Varför JP Infonet?
 Tidsbesparande tjänst – all information 
på ett ställe
 Användarvänlig med en effektiv sökmotor
 Daglig och heltäckande nyhetsbevakning
 Kompetenshöjande med många expert-
analyser

Våra tjänster:
 JP Socialnet

 JP Skolnet

 JP Miljönet

 JP Personalnet

 JP Sjukvårdsnet

 JP Fastighetsnet

 JP Livsmedelsnet

 JP Migrationsnet

 JP Förvaltningsnet

 JP Upphandlingsnet

 JP Serveringstillstånd

 JP Samhällsbyggnadsnet

 JP Ordningsnet

 JP Räddningsnet

Mer information eller testkonto
För mer information kontakta  
Johan Tärnstedt på tel 08-462 65 66  
eller johan.tarnstedt@jpinfonet.se.

 JP Familjenet

 JP Insolvensnet

 JP Djurnet

 JP Juridiknet

 JP Företagarnet

 JP Laglistor 

 JP EUnet

Allt på ett ställe, dygnet runt, varsomhelst
JP Upphandlingsnet är informationstjänsten för dig som arbetar 
med offentlig upphandling. Här finns all rättslig information om 
upphandling och här får du en daglig nyhetsbevakning som täcker 
allt inom området.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar flera hundra viktiga nyhetskällor varje dag och 
 rapporterar nyheterna i vår tjänst. Två gånger i veckan skickar  
vi  ut ett heltäckande nyhetsbrev.

Analyser och referat
Vi samarbetar med några av landets ledande experter på upp-
handlingsområdet, t ex Andrea Sundstrand, Anna Ulfsdotter 
Forssell, Fredrik Linder, Joakim Lavér och Kristian Pedersen 
som bl a skriver analyser om viktiga frågor och avgöranden.

Domar och beslut
Vi presenterar alla viktiga domar och beslut i tjänsten. Här hittar du 
exempelvis alla centrala domar från EU-domstolen, Regeringsrätten 
och kammarrätterna, men även avgöranden från andra instanser för 
angränsande ämnen som skadestånd, mutor och bestickning.

Lagar och regler
Vi tillhandahåller alla lagar och föreskrifter om den offentliga 
 upphandlingen, allt ständigt uppdaterat.

Förarbeten
Här hittar du alla förarbeten om upphandling, såväl till äldre regler 
som till nyare. Materialet är i fulltext och sökbart ner till minsta ord.

Vägledande dokument
Vi redovisar alla viktiga dokument från myndigheter som NOU   
och Konkurrensverket men också från organisationer på inköpar- 
eller leverantörssidan.
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hon hade B som ombud i saken 
muntligen hade upplyst henne 
därom. Någon sådan upplysning 
lämnade A dock inte till henne 
men om så skett, vilket A felak-
tigt uppgett, vore det ett brott 
mot 49 § i nyssnämnda regler.

yttrande FrÅn adVoKaten   

A har den 28 januari 2008 hänvi-
sat till den arbetsrättsliga tvisten i 
tingsrätten och framhållit att ären-
det enbart rör förhållandet mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare 
utan att ha något samband med 
hans yrkesutövning eller i övrigt 
med advokatverksamheten.

genMÄLe FrÅn anMÄLaren

X har bland annat anfört att A 
inte företrätt sig själv utan sin 
arbetsgivare Advokatbyrå KB 
genom någon form av fullmakt. 
Hon har vidare med skärpa 

framhållit att A inte tagit den av 
Advokatbyrå KB påstådda kon-
takten med henne.

Parterna har gett in ytterligare 
skrivelser. 

nÄMndens BedöMnIng  

oCh BesLut

Byråinterna frågor faller normalt 
utanför advokatverksamheten.

A har dock i egenskap av 
kontorschef för kontoret i S-stad 
företrätt advokatbyrån i en 
arbetsrättslig tvist med en av by-
råns anställda. Den anställda har 
företrätts av advokat. Vid dessa 
förhållanden har det ålegat A att 
iaktta god advokatsed vid sina 
kontakter med motsidan. Det är 
emellertid inte visat att A med 
förbigående av ombudet lämnat 
den anställda påstådd uppgift. 
Anmälan föranleder därför 
ingen åtgärd. n

Samfundet

5   advokat har i egenskap av kontorschef företrätt  
advokatbyrån i en arbetsrättslig tvist med en av byråns 
anställda. den anställda har företrätts av advokat.  
det har ålegat advokaten att iaktta god advokatsed  
vid sina kontakter med motsidan. ingen åtgärd.

dIsCIpLInÄrende beslut 2009

BaKgrund

X var anställd som advokatsekre-
terare på Advokatbyrå KB som 
bildats genom att advokatbyråer 
gått samman. I samband därmed 
hade advokaten A inträtt som 
delägare och personalansvarig 
(managing partner) vid kontoret 
i S-stad. Våren 2005 bestod den 
administrativa personalen där 
av X, Y och Z. I maj 2005 blev 
X och Z informerade om att det 
förelåg en arbetsbristsituation 
beträffande den administrativa 
personalen. X kontaktade med 
anledning av detta advokaten 
B, som därefter hade ett flertal 
kontakter med A. Det hela ut-
mynnade i att X accepterade en 
uppsägning på grund av arbets-
brist mot att hon bland annat 
tillförsäkrades två månadslöner 
som avgångsvederlag. I samband 
med undertecknandet den  
27 maj 2005 av detta avtal  
undertecknade parterna även 
en uppsägningshandling. 

Sedan X väckt talan mot 
Advokatbyrå KB med yrkande 
att tingsrätten skulle fastställa att 
hennes anställning vid advokat-
byrån består, har tingsrätten i 
dom i mars 2008 bifallit käro-
målet och förklarat att hennes 

anställning skall bestå. Domen 
har vunnit laga kraft.

anMÄLan

X har i anmälan, som inkom till 
Advokatsamfundet den 11 janua-
ri 2008, hävdat att A brutit mot 
49 § i Vägledande regler om god 
advokatsed. I sak har hon anfört 
bland annat följande. Advokat-
byrå KB har i tvisten om hennes 
anställning hävdat att hon vid 
avtalet den 27 maj 2005 kände 
till att Z skulle få ha kvar sin an-
ställning. Till stöd för detta har 
byrån anfört att A under den tid 

Kolmårdens Behandlingshem är ett 
alternativ för dem som önskar få 

kontraktsvård.

Sedan 1996 har vi behandlat spel och 
köpberoende med goda resultat.

Vi kan stå tilltjänst med utredning 
även vara behjälplig vid rättegångar. 

Vi har avtal med Kriminalvården.

Kolmårdens Behandlingshem
www.kolmardenbehandling.se    roger@kolmardenbehandling.se   
011-39 82 55,  0708-16 08 14

KONTRAKTSVÅRD

Totte Dahlin
Jurist

060-16 81 53

Anders Larsson
Jurist

060-16 81 51

Fredrik Lovén
Jurist

060-16 81 52

Vi är din länk mellan idé och registrering

B O L A G S R ÄT T  S U N D S V A L L  A B

Box 270  Varvsgränd 8  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info @ bolagsratt.se  Webbplats www.bolagsratt.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20

STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Den nya aktiekapitalgränsen skapar möjlighet till Kapitalåterbetalning av 50 000 kr till ägarna. Återbetalningen är oftast skattefri! 
I de flesta fall tar hela processen bara några veckor.  Kontakta oss för snabb hantering. Se även www.standardbolag.se

50 000 kr från ditt bolag – skattefritt!



Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig 
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars 
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäk-
ring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis. 

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men 
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.

Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice 
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?
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Samfundet

nya LedaMöter 
den 29 JanuarI 2010

Gunnar Bergström, elmzell  
advokatbyrå ab, stockholm

Andréas Björkman, advokat-
firman collin Foyen & co kb, 
malmö

Pia Björnsson, advokatbyrån 
elisabeth Fritz ab, stock-
holm

Caroline Carlshamre, bird & 
bird advokat kb, stockholm

Adrienne de Jounge, ramberg 
advokater ab, stockholm

Joakim Jäderström, legare 
advokatbyrå ab, stockholm

Johan Kennemyr, advokatfir-
man lindahl kb, stockholm

Emma Lindelöf, advokatfirman 
Vinge kb, stockholm

Elisabeth Ask Lundgren,  
advokat helen wiwen- 
nilsson ab, malmö

Elisabeth Månson, setterwalls 
advokatbyrå malmö ab, 
malmö

Kristoffer Nordman, advokat-
firman Vinge kb, stockholm

Anders Rosholm, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
helsingborg

Nina Siegl, setterwalls advo-
katbyrå malmö ab, malmö

uttrÄdda LedaMöter

Thomas Almendal, stockholm, 
26 februari 2010

Johan Cederlund, stockholm, 
31 december 2009

Olof Ek, stockholm,  
11 februari 2010

Sofia Englund, stockholm,  
13 februari 2010

Erik Ferlin, linköping,  
31 januari 2010

Ann-Charlotte Högberg, 
stockholm, 1 februari 2010

Daniel Karlsson, stockholm,  
1 februari 2010

R-2010/0026 betänkandet  
en ny kameraövervaknings-
lag (sou 2009:87)

R-2010/0030 slutbetänkandet 
Fingeravtryck i uppehållstill-
stånd (sou 2009:91)

R-2010/0031 departements-
promemorian ny konsument-
kreditlag (ds 2009:67)

R-2010/0178 Förslag till  
europaparlamentets och 
rådets förordning om 
behörighet, tillämplig lag, 
erkännande och verkställig-
het av domar och officiella 
handlingar i samband med 
arv och om inrättandet av 
ett europeiskt arvsintyg

R-2010/0219 departements-
promemorian kreditvärder-
ingsinstitut (ds 2010:7)

R-2010/0313 promemoria om 
revisionsplikt

Lars Matton, stockholm,  
19 februari 2010

Charlotta Olsson, stockholm,  
8 februari 2010

Acacia Ortiz Göransson, 
stockholm, 2 februari 2010

Caroline Rifall, stockholm,  
1 februari 2010

Olle Söderström, täby,  
26 februari 2010

Karl Ullman, stockholm,  
15 januari 2010

Peter Zonabend, stockholm,  
8 februari 2010

upphÄVnIng aV  
eu-regIstrerIng

Malin van den Tempel,  
huddinge, 1 februari 2010

aVLIdna LedaMöter

Johan Ahnsjö, Figeholm,  
19 januari 2010

Åslög Bäck, Västerås,  
29 december 2009

Bertil Kenne, skövde,  
15 december 2009

Per Kriström, uppsala,  
29 september 2009

tidskriften adVokaten ges ut
av sveriges advokatsamfund

postadress
box 273 21, 102 54 stockholm
BesöKsadress
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advokatsamfundets växel
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heMsIda
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redaKtIon
chefredaktör tom knutson, 08-459 03 25
tom.knutson@advokatsamfundet.se
Journalist ulrika brandberg, 08-459 03 07 
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se
Journalist magnus andersson, 08-459 03 03
magnus.andersson@advokatsamfundet.se
redaKtIonsrÅd
anne ramberg, tom knutson, andré anders-
son, mia edwall insulander, rikard wikström, 
ulrika brandberg, magnus andersson.
adressÄndrIng
advokatsamfundets ledamöter 
och biträdande jurister: 
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annonsansVarIg
lars Falk, Falk media ab, 08-766 01 40, 
070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu
graFIsK ForM oCh Layout
tidningsmakarna ab
KorreKtur
klara ord stockholm hb
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Erik Lindén, ljungskile,  
7 november 2009

Torsten Ljungdahl, uppsala,  
18 april 2009

John Norder, stockholm,  
25 november 2009

Lennart Nordström, karls-
krona, 23 maj 2009

Thomas Olofsson, lidköping, 
13 november 2009

Gustaf Selander, Östersund,  
15 oktober 2009

Gustaf Wernstedt, lidingö,  
2 december 2009

reMIssÄrenden

Förteckning över remissären-
den, i vilka samfundet avgivit 
yttrande
R-2009/2263 promemorian 

nytt eg-direktiv om tids-
delat boende m.m.  
(ds 2009:57)

R-2009/2470 promemorian 
e-postadress m.m. i vissa 
register

R-2009/2477 näringslivets 
börskommittés begäran 
om ändring av reglerna om 
budplikt

Läs mer
läs remissvaren på www.ad-
vokatsamfundet.se . klicka på 
”advokatsamfundet tycker”.

Kontorsrum 
uthyres

1-2 rum, 
ca 15 resp. 20 m2, 

Östermalm vid Karlaplan, 
uthyres till självkostnadspris. 

Del i kök och väntrum. 
Gärna brottmålsadvokat 

för samarbete.

Advokat 
Anne-Charlotte Westlund

0708-131876 alt 
08-662 30 10

ADVOKATKONTOR
centralt beläget i

VARBERG

Trivsam takvåning
Hyra 4.500:-/mån
- ÖVERLÅTES -

med tillträde 1 juni 2010
eller enligt 

överenskommelse

För mer info
ring 0708-290 299

 

 

Advokatfirma  
Sven Jernryd AB 

söker 
 

Advokat / biträdande jurist 
för delägarskap eller anställning 

 
Advokatfirma Sven Jernryd är en 
väletablerad advokatfirma med human 
– och affärsjuridisk inriktning. 
Firmans kontor är centralt beläget i 
Lund. 
 
För frågor eller ytterligare information 
kontakta någon av advokaterna Sven 
eller Eric Jernryd, 046-211 75 40 eller 
info@jernryd.se 

www.jernryd.se 



posttIdnIng B
begrÄnsad eFtersÄndning

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

sveriges advokatsamfund, box 273 21, 102 54 stockholm

Sveriges kunnigaste advokater har en sak gemensamt. Vi står 

bakom dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning 

och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Främst 
för de 
främsta.

Läs mer på www.nj.se 
eller ring 08-598 92 80 
för mer information.

A FFÄ R SJ U R IS T FR Å N KO R I N T T U K TA R EN B I T R Ä DA N D E J U R IS T PÅ G RU N D AV  
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Kleos är antik grekiska för ”ära” eller ”renommé”. Det är därför vi på Norstedts Juridik 

valt att kalla Sveriges nyaste och mest moderna advokatsystem för just Kleos. 

Kleos underlättar din vardag på många olika sätt. Ta tidregistrering, till exempel.  

Helt integrerad i ärendehanteringen. Välj olika taxor för olika tjänster. Du kan registrera 

tid antingen genom att helt enkelt starta stoppuret eller föra in tid manuellt.

Med andra ord: Kleos vet att tid är pengar. Precis som du. 

Kleos och kampen  
om tiden.


