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Vorsprung durch Technik www.audi.se

Nya Audi Q5.
  Perfekt synkroniserad.

Rak, lång, isig, lerig, gropig, brant, översvämmad 
eller precis nyasfalterad. Oavsett hur vägen ser ut 
anpassar sig tekniken i nya Audi Q5. I vissa lägen 
kan du anpassa bilen själv, men oftast känner den 
själv av vad situationen kräver. 

Utseendet säger givetvis mycket om bilens 
karaktär. Men det är 
inte bara en vacker 
yta. De coupé-

liknande linjerna ger ett lågt luftmotstånd som 
tillsammans med de effektiva motorerna ger en 
förbrukning från 0,67 liter/mil (blandad körning). 

På Audi.se kan du läsa om hur all teknik 
samverkar och hjälper dig. Vill du uppleva hur 
anpassningsbar bilen är inuti är du välkommen 
in till din Audiåterförsäljare.Leasing:

2.550/mån*

Förmånsvärde:
2.283/mån*

Q5 2.0 TDI quattro fr ca

345.400 kr
2.0 TFSI fr ca 389.600 kr              Audi Q5. Från 0,67 l/mil. 

BRÄNSLEDEKL. AUDI Q5 6,7-8,5 L/100KM. CO2 UTSLÄPP 175-199 G/KM. MILJÖKL. 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. AUDI FINANSIERING 36 MÅN, 30% 
KONTANT ELLER SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, 47% RESTKULD, RÖRL. RTA STIBOR 90 DGR (EFF. RTA 8,21%-8,26%) LEASING EXKL. MOMS. 
F-VÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  ÅF ÄR FRI I SIN PRISSÄTTNING.   
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”Uppdrag av den här  
digniteten är naturligtvis 
väldigt krävande men också 
väldigt intressanta och en 
stor utmaning. Jag skulle 
aldrig drömma om att 
tacka nej till ett uppdrag 
på grund av vissa  
obehag under vägen.”
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Ledare Generalsekreteraren

Skrämmande okunskap hos vissa
politiker om grundläggande rättigheter

grundLagsutredningen förtjänar respekt och upp-
skattning för sitt arbete. Nymodigheterna i utredningens 
förslag till ny grundlag är inte omvälvande och skall kan-
ske inte heller vara det. Förslaget lär vara väl förankrat i 
riksdagspartierna. 

Rikets grundlag fyller en mycket viktig funktion i det 
alltmer mångkulturella och sekulariserade Sverige. Grund-
lagen bör vara en samlande faktor som förenar landets 
invånare och ger dem alla rättstrygghet och rättssäkerhet. 
Detta förutsätter tilltro till samhällets institutioner. Dess-
värre kan en motsatt utveckling skönjas inte bara i Sve-
rige, utan runt om i världen. Medborgarnas förtroende för 
de samhälleliga institutionerna och dess företrädare tycks 
vara på väg att undergrävas. Det är inte bara politiker som 
möts av misstro, det är också domstolar och andra myn-
digheter. Nu senast har misstron kommit att riktas mot 
polisens arbetsmetoder och attityder. 

grundLagen har tiLL yttersta syFte att utgöra 
ett skydd för medborgarna mot statens maktutövning. 
Grundlagen ger individen vissa grundläggande rättighe-
ter och begränsar statens makt genom att ange ramarna 
för dess maktutövning. Makten skall utgå från folket, men 
den skall utövas under lagarna. Det ställer krav på att 
lagstiftningen, såväl vad gäller beredning som materiellt 
innehåll, uppfyller vissa minimikrav. 

Tydligt är att lagarna, för att kunna fylla sin funktion, 
måste hålla viss kvalitet. En reell prövning av lagarnas för-
enlighet med grundlagen måste kunna ske. Det är därför 
bra att Grundlagsutredningen föreslagit borttagande av 
uppenbarhetsrekvisitet, om än med en viss återhållande 
knorr. Det kan anföras att denna reform i själva verket är 
av marginell betydelse eftersom uppenbarhetsrekvisitet 
i princip kommit att spela ut sin roll i förhållande till EG-
rätten och Europakonventionen till den del denna utgör 
EG-rätt. Men, likväl, borttagandet av uppenbarhetsrekvisi-

tet är en viktig signal. Grundlagen kommer därigenom att 
innefatta en tydligare anvisning till normgivaren att hålla 
sig inom de ramar riksdagen uppställt. Detta kan inte nog 
upprepas i en tid av ofta slarvigt tillkommen lagstiftning 
på viktiga områden. För kvalitetens upprätthållande är det 
mycket bra att, enligt förslaget, Lagrådet förstärks och att 
en skyldighet att gå till Lagrådet införs. Folkvalda i all ära, 
men viss kontroll av handlingsfriheten är nödvändig. 

Jag ViLL ta tiLLFäLLet i akt att med ett färskt exem-
pel belysa hur lagstiftning inte bör gå till. Det handlar om 
lagstiftning innebärande allvarliga ingrepp i advokaters 
tystnadsplikt.

Sverige har i dagarna implementerat det så kallade 
tredje penningtvättsdirektivet om åtgärder för att förhin-
dra att det finansiella systemet används för penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Detta är vi skyldiga att göra. 
Advokater omfattas redan av en rapporteringsskyldighet 
till Finanspolisen vid misstanke om penningtvätt. Den 
nya lagstiftningen innebär vissa förändringar som också 
påverkar advokater. Advokatsamfundet avgav 2008 ett 
remissyttrande över betänkandet ”Genomförande av 
tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23)”. I detta 
betänkande lämnades inga förslag om utökade möjlighe-
ter för Finanspolisen att begära uppgifter från de aktörer, 
inklusive advokater, som omfattas av penningtvättsdi-
rektivet. I den fortsatta beredningsprocessen och slutligt 
i regeringens proposition 2008/09:70 ”Genomförande 
av tredje penningtvättsdirektivet”, har dock regeringen 
– utan remiss eller annan form av extern beredningsåt-
gärd – föreslagit att bland annat advokater, på begäran 
av Finanspolisen och utan föregående rapportering, 
utan dröjsmål skall vara skyldiga att lämna alla uppgifter 
som enligt polisens mening behövs för en utredning om 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Uppgiftsskyl-
digheten för advokater har därmed kraftigt utvidgats utan 

ANNE
RAMBERG
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Skrämmande okunskap hos vissa
politiker om grundläggande rättigheter

att frågan varit föremål för beredning utanför Regerings-
kansliet. Eftersom det i lagrådsremissen, direkt felaktigt, 
dessutom anges att utredningens förslag i huvudsak över-
ensstämmer med regeringens, har heller inte Lagrådet i 
detta hänseende givits möjlighet att utöva sin granskande 
uppgift på ett fullgott sätt.

de skäL som i propositionen anförs för den mycket långt-
gående förändringen i fråga om uppgiftsskyldigheten är i 
huvudsak grundade på Finanspolisens egen uppfattning 
om behovet av åtgärder för att öka effektiviteten i dess 
brottsbekämpning. I propositionen anförs även att ett 
krav på föregående rapportering till Finanspolisen för att 
upplysningsskyldighet skall föreligga varken finns i gäl-
lande direktiv eller i tidigare penningtvättsdirektiv, samt 
att den aktuella diskrepansen mellan det gamla direktivet 
och nuvarande lag uppmärksammats under arbetet med 
genomförandet av gällande direktiv. Frånvaron av ett krav 
på föregående rapportering i direktivet tas alltså till intäkt 
för införandet av den nu ifrågasatta lagändringen. Genom-
förandelagstiftningen går därmed i materiellt hänseende 
betydligt längre än vad direktivet kräver och hur det im-
plementerats i övriga länder.

Den utvidgade uppgiftsskyldigheten mot Finanspolisen 
kan inte anses följa av direktivet. Frågan har heller inte 
varit föremål för remissbehandling. Oavsett tolkningen 
av direktivbestämmelsen är det mycket anmärkningsvärt 
att en sådan lagändring görs utan att erforderligt bered-
ningsunderlag inhämtats. Särskilt gäller detta beträffande 
advokater. Att advokatkåren har en särskild ställning i 
rättssamhället har regeringen själv understrukit, se till 
exempel prop. s. 124f. Det förtjänar framhållas att en ad-
vokat har en i lag (8 kap. 4 § rättegångsbalken) fastslagen 
tystnadsplikt till skydd för klienten. Denna tystnadsplikt 
anses endast kunna brytas igenom i de sällsynta fall då 
en advokat har vittnesplikt enligt 36 kap. 5 § rättegångs-
balken. Att en advokat genom den nya lagstiftningen fått 
en längre gående angivarskyldighet gentemot den klient i 
förhållande till vilken advokaten såväl enligt lag som advo-
katetiska regler har tystnadsplikt och ovillkorlig lojalitets-
plikt, är mot angiven bakgrund ytterst allvarligt. Det är i 
själva verket ett uttryck för rättssamhällets förfall.

Mot nyss beskriVna bakgrund tillskrev Advokatsam-
fundet i december 2008 såväl finansmarknadsminister 
Odell som justitieutskottet inför dess behandling av pro-
positionen och den utvidgade uppgiftsskyldigheten. Justi-
tieutskottet beaktade inte Advokatsamfundets synpunkter, 
men hade i alla fall artigheten att en och en halv månad 
senare bekräfta mottagandet. Ovisshet råder alltjämt om 
försändelsen nått ansvarig minister. 

Jag beslöt mig för att studera vad som sades i kammaren 
när genomförandet av det tredje penningtvättsdirektivet 
debatterades. Det var tung läsning. En studie där mina 
värsta farhågor besannades. Några nedslag i protokollet 
åskådliggör detta.

Riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) uttryckte en 
mycket befogad oro över att penningtvättslagstiftningen i 
kombination med annan terroristlagstiftning riskerar att 
leda till att oskyldiga människor misstänks och lagförs för 

saker de inte gjort. Han tog exemplet med den som vill 
skicka pengar till Gaza och Somalia för att hjälpa männi-
skor i nöd. Riksdagsledamoten Otto von Arnold (KD) som 
presenterade regeringens förslag och utskottets betän-
kande svarade:” Ingen är dömd förrän det är bevisat.” Det 
lät ju bra. Jag gladdes över denna tydliga insikt om lag-
föringens fundamenta. Men sedan fortsatte von Arnold: 
”Samtidigt är det viktigt att man har rent mjöl i påsen – för 
att citera mig själv från tidigare – och kan visa det här. Det 
sker transaktioner på många sätt ned till både Somalia och 
Gaza och så vidare. Om man gör det på ett legalt sätt kan 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Jag beslöt mig för att studera vad som sades  
i kammaren när genomförandet av det tredje  
penningtvättsdirektivet debatterades. Det var
tung läsning. En studie där mina värsta 
farhågor besannades.”

man i och för sig ändå bli misstänkt för terrorism, men 
det är upp till respektive person att bevisa sin oskuld. Det 
har egentligen inte med lagstiftningen att göra.” Nu börjar 
jag bli bekymrad över riksdagsledamotens kunskapsbas. 
Aningslösheten skulle emellertid nå än mer svindlande 
höjder när von Arnold fortsatte: ”Problemet i det här är 
att man på något sätt måste bevisa sin oskuld. Varför inte 
bara gå in och tala med Finanspolisen och be dem om 
hjälp och råd? Då tror jag säkert att man kommer att lösa 
det här på ett alldeles praktiskt sätt. Det är min rekom-
mendation.” Dessa uttalanden görs i Sveriges riksdag av 
en person som skall delta i rättssamhällets bevarande 
och uppbyggnad. Man tar sig för en kallsvettig panna! Att 
Advokatsamfundets kritik avvisades från regeringens sida, 
för övrigt med hänvisning till direkt felaktiga sakpåståen-
den, är i detta intellektuella klimat inte så förvånande.  

exeMpLet oVan är inte unikt. Den politiska debat-
ten antyder inte sällan en skräckinjagande okunnighet 
hos de folkvalda samhällsingenjörer som skall forma vårt 
samhälle. Att ett grundlagsskydd för medborgarnas mest 
fundamentala rättigheter behövs ligger i öppen dager. Till 
detta hör tillgången på oberoende och mot klienten lojala 
advokater. Därför är det dystert att Grundlagsutredningen 
inte kunde enas om att föreslå införande av ett grundlags-
skydd för advokaters oberoende och införandet av en för-
fattningsdomstol. Det hade medborgarna behövt. 

 



6 Advokaten Nr 2 • 2009

Nyheter

Ny penningtvättslag ställer
nya krav på advokater
den 15 mars i år skärps 
kraven på bland andra 
advokater när det gäller att 
rapportera misstänkt pen-
ningtvätt. i februari antog 
riksdagen en ny penning-
tvättslag, trots hård kritik 
från bland andra advokat-
samfundet.

Med knapp majoritet antog riks-
dagen regeringens förslag till ny 
lagstiftning mot penningtvätt. 
Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet röstade 
nej till förslaget, bland annat 
med hänvisning till Advokatsam-
fundets kritik.

Genom den nya lagen 
implementerar Sverige EU:s 
tredje penningtvättsdirektiv. För 
advokaters del innebär den nya 
lagstiftningen flera förändringar. 
Bland annat införs ett absolut 
förbud för en advokat att med-
dela klienten att granskning 
eller rapportering skett. Enligt 
de advokatetiska reglerna är 
advokaten dock fortfarande 
skyldig att genast avträda från 
uppdraget när rapportering 
skett. Advokaten får då inte 
ange skälen för frånträdandet. 

dessutoM inFörs det flexiblare 
men också i vissa fall hårdare 
krav på klientkännedom utifrån 
ett riskbaserat synsätt (”känn 
din kund”), bland annat i fråga 
om verkliga förmånstagare och 
utökade krav på dokumenta-
tion. Det införs krav på löpande 
övervakning av klientförbindel-
ser efter att en riskbedömning 
gjorts. 

Med den nya lagen införs ock-
så skärpta krav på efterlevnaden 
av penningtvättslagstiftningen. 
De enskilda advokatbyråerna 
och advokaterna ansvarar för 
att ha väl fungerande och ef-

tredJe penningtVättsdirektiVet

Den nya penningtvättslagen antogs av riksdagen i februari.

fektiva rutiner för identifiering, 
granskning och rapportering i 
penningtvättshänseende. Ad-
vokatsamfundet ska även utöva 
den operativa tillsynen över att 
advokater följer lagen.

Enligt lagen ska också bland 
andra advokater, på begäran 
av Finanspolisen och utan 
föregående rapportering, utan 
dröjsmål lämna alla uppgifter 
som behövs för en utredning 
om penningtvätt eller finansie-
ring av terrorism. 

i ett breV till riksdagens justi-
tieutskott i december uppmärk-
sammade Advokatsamfundet 

F
o

t
o

: 
t

o
m

 k
n

u
t

s
o

n

utskottets ledamöter på att den 
utökade rapporteringsskyldig-
heten dels inte varit föremål för 
en ordentlig beredning, dels att 
den skulle innebära en stor ut-
vidgning genom 
att Finanspoli-
sen ges rätt att 
begära att advo-
kater bryter sin 
tystnadsplikt 
trots att det 
inte föregåtts av rapportering. 
Samfundet uppmanade därför 
justitieutskottet att ändra lagen 
på denna punkt.

Advokatsamfundet framförde 
också sin kritik mot den utvid-

Läs mer
advokatsamfundets brev 
finns att läsa på
www.advokatsamfundet.se

gade rapporteringsskyldigheten 
i ett brev till finansmarknadsmi-
nister Mats Odell.

Advokatsamfundet och Rådet 
för advokatsamfunden i EU 

har under hela 
arbetet med 
penningtvättslag-
stiftningen varit 
kritiska till att ad-
vokater omfattas 
av direktivet, då 

det strider mot advokatyrkets 
kärnvärden, som oberoende, 
lojalitet och tystnadsplikt. 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Rambergs kritik 
riktas både mot lagens innehåll 
och hur den drivits igenom.

– det Fanns stora problem 
redan med det ursprungliga 
lagförslaget, som lades fram i ut-
redningsbetänkandet. Regering-
en har därefter gjort stora och 
ingripande förändringar som 
inte varit föremål för remissbe-
handling, säger hon.

Sveriges implementering 
av direktivet går med den nya 
lagen längre än vad EU kräver 
och längre än grannländernas 
lagstiftning, anser Anne Ram-
berg. Dessutom strider lagen 
mot grundläggande rättsliga 
principer.

– Att Finanspolisen utan 
föregående rapportering ska ges 
möjlighet att avkräva advokaten 
uppgifter om klienter strider 
mot rättegångsbalkens regler 
om advokaters tystnadsplikt, 
säger Anne Ramberg.

Den nya penningtvättslagen, 
som ersätter den gamla, träder i 
kraft den 15 mars 2009. UB

Justitieutskottets betänkande 
2008/09:Juu13
Genomförande av tredje 
penningtvättsdirektivet prop. 
2008/09:70
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Föräldralediga 
kan bli advokater
Föräldraledighet utgör inte 
längre något hinder för att få 
en ansökan om inträde i advo-
katsamfundet prövad.

stadgarna anger att man vid 
tiden för ansökningens pröv-
ning ska tillhandagå allmänhe-
ten i rättsliga angelägenheter 
som anställd hos advokat 
eller för egen räkning. För-
äldraledighet anses alltså inte 
vara detsamma som att inte 
tillhandagå allmänheten. det 
innebär att man kan beviljas 
inträde i advokatsamfundet 
även under föräldraledigheten. 
Fortfarande gäller dock att 
frånvaro på grund av sjukdom 
eller föräldraledighet inte får 
inräknas i tidkravet om den 
varat sammanlagt en månad 
eller mer.

säkerhetskopia inte 
längre allmän handling
data som kopieras och sparas 
i syfte att kunna återskapa 
information som annars gått 
förlorad ska inte anses vara 
allmänna handlingar. det anser 
den parlamentariskt samman-
satta e-offentlighetskommittén 
i ett delbetänkande. det sak-
nas, enligt kommittén, behov 
av offentlighetsinsyn i säker-
hetskopierad information, och 
denna kan därmed undantas 
från offentlighetsprincipen.

ett införande av denna 
undantagsregel för säkerhets-
kopior kan träda i kraft tidigast 
den 1 januari 2011, då det inne-
bär en grundlagsändring.
Säkerhetskopiors rättsliga 
status (sou 2009:5)

riksrevisionen granskar 
sammanslagningar
riksrevisionen har inlett en 
granskning av enmyndighets-
reformen vid Försäkringskas-
san, skatteverket och Åklagar-
myndigheten. reformen har 
inneburit att flera regionala 
myndigheter de senare åren 
har slagits samman till en 
nationell myndighet. gransk-
ningen syftar bland annat till 
att utreda om reformerna lett 
till ökad enhetlighet i Försäk-
ringskassans, skatteverkets 
och Åklagarmyndighetens 
myndighetsutövning.

granskningen ska vara avslu-
tad den 30 september.

Nyheter

Intagna får inte tala med 
sina advokater i enrum
intagna på tidaholmsan-
stalten har inte möjlighet 
att tala avskilt i telefon med 
sina advokater. de får tala 
i en tjänstetelefon inne i 
vaktkuren, med kriminal-
vårdspersonal närvarande 
– och så har det sett ut i 
flera år.

Advokatsamfundet ser allvar-
ligt på missförhållandena på 
anstalten.

Att intagna på Tidaholmsan-
staltens avdelningar D och E 
tvingas ha kriminalvårdsper-
sonal närvarande när de talar 
med sina advokater uppmärk-
sammades då Rickard Nilsson, 
ordföranden för Fångarnas 
förtroenderåds riksförbund, 
Frio, anmälde anstalten till JO, i 
början av året. 

Situationen bekräftas av 
kriminalvårdsinspektör Michael 
Bernebrink på Tidaholmsan-
stalten. 

– När de intagna på avdelning 
D och E vill tala enskilt sätts det 
upp en skärmvägg. Men det är 
inte ute bland de andra inter-
nerna, försäkrar Bernebrink, 
utan inne på kontoret, hos 
samordnaren. 

Advokatsamfundet ser allvar-
ligt på missförhållandena på 
Tidaholmsanstalten. Det är inte 
förenligt med grundläggande 
rättigheter att inte få möjlighet 
att tala med sin advokat i en-
rum, påpekar samfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg.

Michael Bernebrink är inte 
heller tillfreds med situationen, 
men Tidaholmsanstalten huse-
rar i en byggnad från 1950-talet, 
anpassat för ett annat krimi-
nalvårdsklimat. Där finns inget 
utrymme och ingen möjlighet 
att bygga upp någon mer avskild 
telefonhytt, säger han. 

– Vi inVäntar ett eventuellt 
beslut om ombyggnation av 
hela huset. Vi hoppas att det 
ska komma ett beslut under 
året. Om det blir så kommer 
anstalten att bli både större och 
modernare, mer anpassad till 
2000-talet.

Men Anne Ramberg är inte 
imponerad av den förklaringen.

– Byggnadstekniska förkla-
ringar räcker inte, säger hon

Beslutet om ombyggnation 
har redan dröjt i över ett år, be-
rättar Michael Bernebrink, men 
i väntan på det initieras inga 

andra projekt, som att bygga 
en tillfällig telefonhytt. Om ett 
positivt beslut kan tas under det 
kommande året drar ett omfat-
tande byggprojekt igång, som 
även innefattar 130 nya platser. 
Även det kommer att ta flera år 
i anspråk. 
Kan man tänka sig att det 
finns intagna på avdelningar-
na som behöver tala enskilt 
med sina advokater redan i 
dag?

– Jo, så är det ju. Men de (kol-
legorna på berörda avdelningar) 
säger att om en intagen kräver 
att få tala mer ostört kan man gå 
till en annan avdelning där så-
dana premisser finns. Självklart 
ombesörjer kriminalvården det, 
det är ju en laglig rätt internerna 
har. 

Frio:s Jo-anMäLan mot Ti-
daholmsanstalten gäller också 
brott mot sekretessen, då 
anstaltspersonal berättat för 
andra myndigheter att den 
och den personen sitter inne. 
Anstaltens personal ska ha be-
rättat för Centrala studiestöds-
nämnden vilka av internerna 
som har studiebidrag, enligt 
Rickard Nilsson.  GW

Advokatsamfundet ser allvarligt på missförhållandena på Tidaholmsanstalten. 

F
o

t
o

: 
s

c
a

n
p

ix



8 Advokaten Nr 2 • 2009

tredjemansrevisioner 
ifrågasatta i riksdagen
regeringen planerar ännu inte 
någon förändring av reglerna 
om tredjemansrevision, utan 
avvaktar skatteförfarande-
utredningens betänkande. det 
uppgav finansminister anders 
Borg, i sitt svar på en fråga 
från riksdagsledamoten annie 
Johansson (c). Johansson an-
ser att reglerna om skattever-
kets rätt att genomföra tredje-
mansrevisioner hotar enskildas 
integritet, och frågade därför 
ministern om det finns planer 
på ändring av reglerna.

Fra-lagen utreds av 
parlamentariker
regeringen planerar, enligt 
uppgifter till tidningen riksdag 
& departement, en parlamen-
tarisk utredning av Fra-lagen. 
utredningen ska utvärdera 
lagen, och ta ställning till om 
det behövs ytterligare föränd-
ringar för att stärka integritets-
skyddet. utvärderingen ska 
redovisas i december 2010.

377…
… miljoner kronor kommer 
Åklagarmyndigheten att be-
höva i anslagsförstärkning för 
åren 2010–2012, för att möta 
ökningen av antal ärenden.
Det visar myndighetens eko-

nomiska prognos för de kom-
mande åren. Åklagarna räknar 
med att antalet ärenden ökar 
med cirka 15 procent till följd 
av ett större antal poliser, men 
att man också måste nyrek-
rytera personal sedan bespa-
ringsåret 2008. I prognosen 
ingår också medel för att 
förstärka handläggningen av 
ungdomsbrott, mäns våld mot 
kvinnor och en fortsatt sats-
ning mot den grova organise-
rade brottsligheten. 

götblad ska utreda 
kriminella grupperingar
carin götblad har fått reger-
ingens uppdrag att som sär-
skild utredare föreslå åtgärder 
för att underlätta för personer 
som vill lämna kriminella grup-
peringar samt åtgärder för 
att förhindra nyrekrytering till 
kriminella grupperingar.

Nyheter

Arbetsrättsadvokater och biträdande jurister från hela världen deltog
vid Baker & McKenzies arbetsrättsseminarium i Stockholm. 
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2009 blir ett bra år för  
arbetsrättsadvokater.

det menade flera talare 
när advokatbyrån baker 
& Mckenzie höll sitt årliga 
internationella möte för 
advokater och biträdande 
jurister som arbetar med 
arbetsrättsfrågor inom den 
världsomspännande byrån. 

Inom ett år kommer arbetsrät-
ten att ha blivit en av de största 
grenarna inom byrån, större 
än företagsöverlåtelser till och 
med, spådde Alex Valls, från 
Baker & McKenzies kontor i 
Barcelona. För arbetsrättarna 
lär det handla om omstrukture-

ett nytt förslag ska göra 
asylprocessen effektivare.

Enligt förslaget ska migrations-
verkets beslutsfattare träffa en 
asylsökande redan inom en 
vecka och i enklare fall avgöra 
om en person får stanna eller 
ska avvisas direkt.

Väntetiden för asylsökande 

ska kortas från dagens åtta må-
nader till tre.

adVokatsaMFundet anser att 
det är bra med korta handlägg-
ningstider, men oroas över att 
det sker på bekostnad av att de 
asylsökande inte får sina ären-
den nog utredda eller får offent-
ligt biträde förordnat.

– Det är inte obetydliga risker 
förenade med att asylsökande 
inte får offentligt biträde vid 
den inledande utredningen. Vad 
som sägs då kommer att ligga till 
grund för den framtida utred-
ningen och ytterst få betydelse 
för utgången av ansökan, säger 
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg.

Gyllene framtid för arbetsrätten

Kortad asylprocess hot mot rättssäkerheten

bransch seminarium

ringar, outsourcing, pensioner 
samt olika besparingsåtgärder 
för byråns klienter som verkar 
på en global marknad drabbad 
av finanskris och lågkonjunktur, 
sade han.

äVen arbetet med mångfald 
och diskriminering hos klien-
terna var ett ämne för dagen 
– diversity and discrimination. 
I Storbritannien processas dis-
krimineringsärenden i betydligt 
högre än i de andra europeiska 
länderna, vilket Ellen Temper-
ton, från Baker & McKenzie 
London, delvis förklarade med 
att synen på jämlikhet skiljer sig 
i Storbritannien och resten av 

Europa samt att det råder större 
kulturella skillnader där. Men 
flera länder, till exempel Sve-
rige, kan räkna med en ökning 
i antal diskrimineringsärenden 
när den nya lagen, där bland 
annat ålder införts som ny dis-
krimineringsgrund, börjar ge 
utslag, förutspådde hon.

tiLL tredagarsMötet, som 
hölls i Stockholm och arrang-
erades av byråns Stockholms-
kontor, hade advokater och 
biträdande jurister från byråns 
kontor i Europa, Kanada och 
USA samlats för att byta kunska-
per och erfarenheter, nätverka 
och umgås socialt.  GW
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Nyheter

advokat peter bergqvist 
har fått i uppdrag av det 
socialdemokratiska  
ungdomsförbundet, ssu, 
att utreda om krigsbrott 
begicks i samband med 
israels attack mot gaza  
i början av året. Men det  
är inte helt självklart var  
prövningen ska ske.

Israel har inte ratificerat Rom-
stadgan, så en prövning i Inter-
nationella brottmålsdomstolen 
är inte sannolik. Tanken från 
Peter Bergqvists uppdragsgivare 
var från början att driva proces-
sen inom det israeliska rätts-
systemet, men för närvarande 
förbereds en immunitetslag-
stiftning i Israel som i praktiken 
innebär att krigsbrott inte ska 
kunna prövas i en israelisk dom-
stol – ”ett mycket bisarrt inslag i 

Svensk advokat utreder krigsbrott i Gaza

tunga remissinstanser av-
visar viktiga delar av straff-
nivåutredningens förslag. 
bland andra advokat -
samfundet anser att flera 
av förslagen främst är en 
politisk markering, och 
inte motiverade av verkliga 
behov.

I oktober förra året överlämna-
de straffnivåutredaren Anders 
Perklev sitt betänkande till re-
geringen. Hans uppdrag var en-
ligt direktiven att ”överväga och 
föreslå förändringar av strafflag-
stiftningen i syfte att åstadkom-
ma en straffmätning som mar-
kerar en skärpt syn på allvarliga 
våldsbrott”. 

Betänkandet har nu remiss-
behandlats, med blandat 

resultat. Medan Domstolsverket 
i huvudsak tillstyrker förslagen 
riktar andra tunga remissinstan-
ser hård kritik mot viktiga delar 
av det.

sÅVäL adVokatsaMFundet 

som juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet ifrågasät-
ter om det faktiskt finns behov 
av en straffskärpning. Advokat-
samfundet påpekar att sådana 
åtgärder måste föregås av ”be-
tydligt mer djupgående analyser 
i fråga om proportionalitet, än-
damålsenlighet, nödvändighet 
och effektivitet”.

Kriminologiska institutionen 
vid Stockholms universitet visar 
i sitt remissvar att den efterlysta 
straffskärpningen i praktiken 
redan uppnåtts genom att dom-

Flera instanser kritiserar politiskt 
motiverade straffskärpningar

stolarna de senaste åren dömt 
ut allt hårdare straff.

Många remissinstanser, bland 
andra Åklagarmyndigheten, Jus-
titiekanslern och Advokatsam-
fundet, pekar också på problem 
i de föreslagna ändringarna av 
brottsbalkens 29 kapitel, om 
bedömningen av straffvärdet.

äVen FörsLaget om att återfall 
ska leda till hårdare straff får 
kritik, en kritik som framfördes 
också av de båda experterna 
i utredningen, advokat Ghita 
Hadding-Wiberg och professorn 
i straffrätt Petter Asp i ett sär-
skilt yttrande till utredningen.
 UB

SOU 2008:85 straff i propor-
tion till brottets allvar 

straFFniVÅutredningen Lagrådsremiss 
om grooming
regeringen överlämnade i 
slutet av januari ett förslag till 
lagrådet om att kriminalisera 
kontakt med barn i sexuellt syf-
te, så kallad grooming. enligt 
förslaget ska det nya brottet 
omfatta den som tar kontakt 
och vidtar någon åtgärd för att 
få till ett möte med ett barn un-
der 15 år, i syfte att begå vissa 
sexualbrott. denna kontakt kan 
till exempel ske på internet. 
straffet föreslås vara böter eller 
fängelse i högst ett år.

advokatsamfundet var i 
sitt remissvar till utredningen 
bakom lagrådsremissen kritiskt 
till förslaget. samfundet ansåg 
att det skulle innebära en 
kriminalisering av ett agerande 
som inte i sig nödvändigtvis 
kommer att leda till ett brott, 
något som enligt advokatsam-
fundet inte är förenligt med vår 
rättstradition.

rekrytering av chefer 
ska sekretessbeläggas
ansökningar till tjänst som 
myndighetschef ska som 
huvudregel vara sekretessbe-
lagda. det föreslår regeringens 
utredare, kammarrättspresident 
thomas rolén i sitt utrednings-
betänkande sekretess vid re-
krytering av myndighetschefer, 
som överlämnades i februari.

thomas rolén fick uppdraget 
att pröva frågan om behov av 
sekretess i maj 2008, efter att 
regeringen infört försök med 
annonsering efter myndighets-
chefer.

Förslag för bättre 
konkurrens
i en rapport från konkur-
rensverket föreslås hur man ska 
stärka konkurrensen i anslut-
ning till offentlig upphandling 
och offentlig näringsverksam-
het. konkurrensverket föreslår 
enklare regler för offentliga 
upphandlingar som inte regle-
ras på eu-nivå, sanktioner mot 
upphandlare som inte följer 
reglerna för offentlig upp-
handling, färre domstolar för 
överprövning av offentlig upp-
handling och att myndigheter 
inte ska få bedriva näringsverk-
samhet som konkurrerar med 
privata företag. 

rapporten finns på konkur-
rensverkets hemsida, www.
kkv.se

”Trycket ökar på Obama. 
Ett initiativ i den här 
delen skulle betyda 
mycket för att få 
igång en fredsprocess  
i Mellanöstern”

Peter Bergqvist

en rättsstat”, konstaterar Peter 
Bergqvist. 

Hur ska då eventuella krigs-
brott begångna i Gaza prövas?

– Avgörandet ligger troli-
gen i Vita huset, säger Peter 
Bergqvist, och syftar på USA:s 
vetorätt i säkerhetsrådet.

MöJLigheten för FN att tillsätta 
en krigsbrottsdomstol har sedan 
tidigare intolkats i statuterna, 
vilket bland annat folkrätts-

professor Ove Bring nyligen 
påpekat. Det torde innebära 
att FN skulle kunna peka ut en 
redan existerande domstol, till 
exempel ICC, för att pröva brott 
begångna i Gaza, påpekar Peter 
Bergqvist. 

– Det är inte omöjligt. Trycket 
ökar på Obama. Ett initiativ i den 
här delen skulle betyda mycket 
för att få igång en fredsprocess i 
Mellanöstern, säger han.

äVen sVerige har jurisdiktion 
för att pröva den här typen av 
brott. Men det verkar osannolikt 
att en svensk åklagare skulle åta 
sig det uppdraget, menar Peter 
Bergqvist, som samtidigt under-
stryker vikten av att frågorna 
kommer till prövning. Själv 
avser han att fokusera sin utred-
ning på proportionaliteten och 
distinktionsprincipen. GW 
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Nyheter
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kemisten nils hydén, från statens 
kriminaltekniska laboratorium, talade 
om utredningsfrågor i miljöbrottmål 
utifrån bestämmelserna i den  
nya skrivningen i 29:1 Mb.

Vid utredning av miljöbrott har en ändring i 
29:1 MB fått stor betydelse. Enligt den tidigare 
skrivelsen krävdes att en skada eller annan ne-
gativ påverkan kunde påvisas för att ett miljö-
brott skulle kunna leda till åtal. Med den nya 
skrivelsen är det kravet undanröjt. I dag har en 
miljöbrottsåklagare att utreda om förorening 
har skett, vilket ämne det gäller (dess ”typiska 
farlighet”) och vilka mängder det handlar om 
(är brottet ”ringa” – enligt ett minimivärde i 
relation till ämnets typiska farlighet).

det betyder att brottet i dag kan konstate-
ras innan skadan är skedd. Det tror Nils Hy-
dén kan leda till att frågeställningar vanliga i 
andra brottsmål kan komma att tas upp även i 
miljöbrottsmål framöver, med större fokus på 
indicier och argumentation. Den nya lagtex-
ten ställer också högre krav på de utredande 
myndigheterna – är provtagningskedjan in-
takt?

Vid utredning av ett misstänkt miljöbrott 
har även tillsynsmyndigheten uppgifter att 
bevaka. Det är också oftast tillsynsmyndighe-
tens personal som kommer först till platsen – 
vilket ibland leder till ofullgångna platsunder-
sökningar för analytikerna på SKL som är vana 
vid att en misstänkt brottsplats hålls orörd till 
dess alla eventuella spår och bevismaterial är 
säkrade.

– Det kan finnas spår från däcken av en bil 
i sanden. Men så kommer tillsynsmyndighe-
tens personal och klampar runt, exemplifierar 
Nils Hydén. 

det Finns en inneboende konflikt i priorite-
ringarna. Den förra fokuserar på att förhindra 
skada och att snabbt sanera, den senare på att 
säkra bevis.

Men SKL söker inte bara spår på brottsplat-
sen, utan även i själva brottet. Analyser av ke-
miska strukturer i själva föroreningen kan bin-
da en utsläppskälla till ett utsläpp.

 GW

Miljöbalken 29:1 i centrum

Miljöbalken stod i centrum på den årliga Miljörättsdagen, som hölls i Stockholm den 4 februari.
Flera talare riktade in sig särskilt på den nya skrivningen i kapitlet om påföljder av miljöbrott.

i den nya 29:1 mB står att 
”för miljöbrott döms till 
böter eller fängelse i högst 
två år den som med uppsåt 
eller av oaktsamhet 

1. orsakar att det i mark, 

vatten eller luft släpps ut 
ett ämne som typiskt sett 
eller i det enskilda fallet 
medför eller kan medföra

a) en förorening som 
är skadlig för människors 

hälsa, djur eller växter i en 
omfattning som inte har 
ringa betydelse, eller

b) någon annan betydan-
de olägenhet i miljön.”

 SFS 2008:1406

den nya 29:1 Mb

utredning av miljöbrott

Vem är subjekt enligt miljöbalken?
Vem är subjektet i miljöbalkens be-
stämmelser? det frågade sig advokat 
rikard setterlid, vid advokatfirman 
Lindahl, på Miljörättsdagen. Lag-
texten lämnar ett betydande utrymme 
för individuella tolkningar, menar han. 

I flera centrala delar av miljöbalken utgår man 
från begreppen ”verksamhet” och ”verksam-
hetsutövare”, exempelvis i de allmänna hän-
synsreglerna, i reglerna om tillstånds- och 
anmälningsplikt, i adressatfrågor vid föreläg-
gande och förbud, vid egenkontrollansvaret 
och även påföljdsansvar. 

i de FLesta FaLL är det lätt att avgöra vem som 
är ”verksamhetsutövare” enligt MB, men lag-
textens formulering ”alla och envar som be-
driver eller avser att bedriva verksamhet eller 
vidta en åtgärd” lämnar ett betydande utrym-
me för individualiserade bedömningar, menar 

Rikard Setterlid. Det har lett till att frågan om 
vem som skall anses vara verksamhetsutövare 
för en viss verksamhet har givits skiftande tolk-
ningar och tillämpningar av myndigheter och 
domstolar de senaste åren. 

rikard setterLid nämner som exempel på 
svåra fall då konkursbon tar över en pågående 
verksamhet. Vem kan ställas ansvarig för ett 
miljöbrott som bolaget kan ha orsakat?  Och 
vem är rådig över verksamheten i ett indu-
strihotell? Vad händer när en underleveran-
tör flyttar ihop med en huvudtillverkare, eller 
när en tillståndsburen verksamhet överlåts? 
Ska hamnens ägare ställas till svars för fartygs- 
och biltransporter till och från hamnen? 

Viss rättspraxis har bildats rörande verk-
samhets- och verksamhetsutövarbegreppen. 
Men Rikard Setterlid framhåller ändå att tolk-
ningen av dessa centrala begrepp i lagtexten 
lämnats till rättstillämpningen. GW

Vid den välbesökta Miljörättsdagen som arrangerades av VJS
hölls föreläsningar om allt från strandskydd till straffrätt. 
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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?

Advokaten_Nr3_Willys_215x307.indd   1 08-03-28   15.18.17
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Världen Reportage

Le Cong Dinh har arbetat som advokat 
i tjugo år. Han driver en affärsjuridisk 
byrå. Under senare år har han blivit 

mer och mer involverad i mål som rör med-
borgerliga fri- och rättigheter.

– Regeringen anser inte att det finns några 
politiska mål. Men det har vi faktiskt, konsta-
terar han kort.

Vi träffas på Advokatsamfundet en gråvint-
rig dag i januari då han besöker samfundet i 
samband med ett seminarium (läs mer i arti-
kel på sidan 14). 

VietnaM har saknat ett advokatsamfund 
som representerar hela landet. Under 2009 
kommer dock den nya organisationen Natio-
nal Bar Association, NBA, att börja fungera. 
NBA ska representera advokater från alla pro-

Den vietnamesiska advokaten Le Cong Dinh utmanar kommunistregi
men. Trots att regimen gör vad den kan för att stoppa honom arbetar 
han oförtrutet vidare.  I kampen för ökad demokrati har advokatkåren 
en viktig roll.

Den besvärlige 
mr Dinh

vinser. Det finns dock en spänning mellan ad-
vokater från nord och syd som följer med in i 
den nya NBA, enligt Le Cong Dinh.

– De flesta advokaterna i Hanoi lever nära 
centralregeringen och byråkratin där är stark. 
Advokaterna i norr är rädda att förlora sina 
positioner och karriärer.  I södra Vietnam 
finns en tidigare historia av demokrati. Det 
finns ett annat arv som inte har gått förlorat, 
säger han. 

en Viktig uppgiFt för det nationella advokat-
samfundet är att utveckla internationella kon-
takter. Dinh betonar att samarbete med andra 
länders advokatsamfund är viktigt.

– Vi vill verkligen skapa starka band med 
utländska advokatsamfund, som till exem-
pel med Sveriges advokatsamfund. Vi lär oss 

mycket av ert arbete. 
Även om advokatyrket 
har funnits länge hos 
oss så har utvecklingen 
av advokatyrket efter 
Vietnamkriget stannat 
av. Nu är det tid för oss 
att lära och ta in. Det är 
enda sättet för oss att 
kunna utveckla yrket. 

Dinh berättar att det 
vietnamesiska rättssys-
temet i flera delar vilar 
på det europeiska. Där-
för har det varit natur-
ligt att låta sig inspireras 
av de europeiska advo-
katsamfunden när man 

teXt och foto tom knutson

VietnaM

Vietnams nuvarande författ-
ning antogs 1992. den var 
resultatet av en förnyelsepro-
cess inom det vietnamesiska 
samhället som även kan ses i 
de ekonomiska reformer som 
genomförts. 

statens högsta organ är parlamentet, vilket väljer landets 
president. kommunistpartiet är den ledande kraften i sam-
hället enligt författningen. oppositionspartier är inte tillåtna. 
kommunistpartiet kompletteras av massorganisationen Fos-
terländska fronten. i denna ingår kommunistpartiet, nationella 
befrielsefronten (Fnl) samt officiella buddhistiska och katol-
ska rörelser. regering och parlament har fått större betydelse. 
sedan parlamentsvalen 1992 kan flera, och även oberoende, 
kandidater ställa upp i samma valkrets.

 källor: nationalencyklopedin, utrikesdepartementet

bygger upp ett samlat samfund för hela natio-
nen. Samtidigt tycker man att USA:s system 
är intressant och man har därför försökt lära 
sig även av detta.

den VietnaMesiska poLitiska ledningen 
ser inte med glädje på hur landets advokatkår 
flyttar fram sina positioner och formerar sig. 
Regeringen försöker därför på olika sätt hävda 
sitt inflytande, enligt Le Cong Dinh. 

– Eftersom advokaten är ”demokratins vän” 
ogillar den politiska ledningen vår ykreskår, 
säger han.
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sVerige Verkar För ökad 
rättssäkerhet i VietnaM

Advokaten Le Cong Dinh arbetar 
aktivt för att främja utvecklingen 
av de medborgerliga fri- och 
rättigheterna i Vietnam.

 – Men eftersom vi saknar en mekanism för 
att bestraffa advokater, som begår fel, så finns 
det advokater som förstör vårt varumärke. 

Totalt finns det cirka 4 400 advokater i Viet-
nam som har en befolkning på närmare 89 
miljoner invånare. Antalet advokater är för li-
tet för landet. Inte ens en tredubbling av anta-
let skulle räcka, anser Le Cong Dinh.

Vietnam rör sig mot en ökad demokratise-
ring. Den ekonomiska situationen har förbätt-
rats under flera år på ett liknande sätt som i 
Kina. Medelklassen har fått det bättre och med 
denna utveckling ökar kraven på medborger-
liga fri- och rättigheter.

– Vi behöver förändringar i det politiska 
systemet, annars kommer allt att kollapsa. 
Folket har förlorat förtroendet för landets 
politiska ledning, säger Le Cong Dinh och 
till ägger:

– Jag tror att inom några år får vi se fria val. 
Vietnam kommer att passera Kina i denna de-
mokratiseringsprocess. Just nu skapar den 
vietnamesiska befolkningen ett ökat tryck på 
regimen.

de internationeLLa investeringarna i  Viet-
nam är betydelsefulla i denna process. Ad-
vokatkåren och lantbrukarna är två nyck-
elgrupper som driver på i riktning mot 
demokratisering av Vietnam.

Vietnams politiska ledarskap har visserli-
gen ett hårt grepp om militären och polisen. 
Men Dinh ser inte framför sig att situationen 
ska utvecklas till ett nytt Nordkorea. 

– Den vietnamesiska regeringen är smartare 
än så. Vietnam kommer inte att bli ett Nordko-

sveriges advokatsamfunds medverkar för 
att skapa ett nationellt advokatsamfund i 
Vietnam.

sida och dess danska motsvarighet da-
nida har under lång tid verkat för förbätt-
rad rättssäkerhet i Vietnam. under 2008 
intensifierades också arbetet för att skapa 
ett nationellt advokatsamfund i Vietnam. 
i oktober 2008 hölls därför ett semina-
rium i Vietnam kring advokatsamfundens 
roll och uppgifter från ett internationellt 
perspektiv. syftet var att samla företrädare 
för hela det vietnamesiska rättsväsendet, 
justitieministeriet och andra inom den viet-
namesiska statsmakten för att diskutera 
förutsättningar och framtid för ett enat 
nationellt vietnamesiskt advokatsamfund. 

sveriges advokatsamfund liksom det 
danska advokatsamfundet deltog vid se-
minariet. de båda nordiska delegationerna 
leddes av samfundens generalsekreterare.

Le Cong Dinh berättar att myndigheterna 
på olika sätt motarbetar honom och försöker 
till exempel hitta bevis för skattebrott. 

det existerar inte någon fri press i Viet-
nam. Men eftersom regeringens officiella in-
ställning är att korruptionen måste bekämpas 
går det ändå bra att debattera och uppmärk-
samma denna.

– Under de senaste åren har jag skrivit 
många artiklar och efterfrågat ett oberoende 
och självständigt rättsväsende, ett införande 
av rättsstatens principer och skydd för de 

mänskliga rättigheterna. Det är därför jag har 
fått problem, berättar han. 

Det finns en rad svårigheter för advokater 
att utöva sitt yrke i Vietnam. Som det största 
hindret ser Le Cong Dinh den utbredda kor-
ruptionen inom rättssystemet och domstolar-
na. Ett annat problem är den ovilja och det 
motstånd som regeringstjänstemän, domsto-
lar och domare visar advokaterna. Ett annat 
allvarligt problem är att landet saknar en själv-
ständig och oberoende domarkår.

Trots bekymren är juridikstudier populärt 
bland landets unga. »
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rea eller Kuba. Man försöker tillfreds-
ställa befolkningen så långt det går, 
dock inte så långt att man inför verklig 
frihet, spår han.

Snarare ser han framför sig något som 
liknar det som hände i DDR. Befolkning-
en vänder helt enkelt upp och ner på allt 
under en kort dramatisk tid.

– Det är det vanligaste sättet som 

kommunistregimer slutar på runt om 
i världen.

I det nya Vietnam som han ser framför 
sig har advokatkåren en viktig uppgift:

– Fattiga och utsatta i Vietnam behö-
ver verkligen rättsligt stöd, inte bara för 
att driva näringsverksamhet utan kan-
ske i ännu högre grad för att få rättvisa, 
säger Le Cong Dinh och tillägger:

– Rättvisa är verkligen viktigt för 
oss eftersom domstolarna inte levere-
rar rättvisa åt medborgarna längre. Vi 
måste använda våra advokater för att 
framtvinga rättvisa. Vi kan inte accep-
tera det utbredda systemet med mutor 
och vi måste bekämpa den utbredda 
korruptionen. n

i slutet av januari samlades ett 
tjugotal utländska advokater 
på advokatsamfundet för ett 
seminarium.

Föredragshållare var Advokatsamfun-
dets generalsekretare Anne Ram-
berg och Pontus Ewerlöf, advokat på 
Mannheimer Swartling.  Ramberg 
beskrev Advokatsamfundets roll och 
redogjorde för aktuella frågor inom 
svenskt rättsväsende. Pontus Ewer-
löf höll ett föredrag under rubriken 

”Grundläggande regler för en rättvis 
rättegång i kommersiella tvister”. På 
seminariet diskuterades även bland 
annat skillnader och likheter inom 
olika rättssystem.

Det är tredje året i rad som Mann-
heimer Swartling tillsammans med 
Raoul Wallenberg-Institutet anordnar 
en sjudagarskurs för ett 20-tal advo-
kater från utvecklingsländer i Afrika, 
Asien och Centralamerika, så väl som 
advokater på Mannheimer Swartlings 
kontor i Sverige och Tyskland.

seminarium på advokatsamfundet

»
Världen Reportage

Kursen har tre delteman inom 
huvudtemat på mänskliga rättigheter: 
rättvisa rättsprocesser (fair trial), 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
och mänskliga rättigheter i konflikter. 

Alla deltagare är särskilt inriktade på 
mänskliga rättigheter och engagerade 
i utvecklingen av rättssystemet i sina 
respektive länder. Deltagarna har ock-
så varit verksamma under en längre 
period och har alla ett visst inflytande 
att vidareutveckla och påverka rätts-
säkerhetsfrågor i sitt hemland. n

(Juridiska texter på världens alla språk)

Översättning tel. 077-440 05 50  Tolkning tel. 0770-457 400 (dygnet runt)

info@semantix.se www.semantix.se

Semantix har ett heltäckande tjänsteutbud inom  
översättning och tolkning. 

Kvalitet, sekretess och snabb service.
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Världen

den internationella jurist-
kommissionen, icJ, ut-
trycker i ett uttalande djup 
oro över mordet på männi-
skorättsadvokaten stani-
slav Markelov i Moskva.

ICJ kräver en oberoende utred-
ning av brottet, och påpekar 
i uttalandet att även Ryssland 
omfattas av konventionen för 
mänskliga rättigheter. ”Om det 
ryska rättssystemet ska fungera 
är det kritiskt att advokater får 
möjlighet att utföra sitt arbete 
utan att riskera sina liv”, hette 
det i uttalandet.

Även det Sveriges advokat-
samfunds generalsekreterare 

Anne Ramberg uttryckte i en 
kommentar sin oro för utveck-
lingen i grannlandet.

– det är en dJupt oroande 
utveckling som äger rum i Ryss-
land. Hot mot advokater och 
journalister förekommer i ökad 
utsträckning. Morden är ytterli-
gare ett exempel på att Ryssland 
inte förmår upprätthålla den 
demokratiska rättsstatens prin-
ciper. Det vilar ett stort ansvar 
på världens advokater och jour-
nalister att reagera och stödja de 
ryska kollegerna i sin kamp för 
mänskliga rättigheter, säger Ad-
vokatsamfundets generalsekre-
terare Anne Ramberg. 

Stanislav Markelov hade vid 
en presskonferens strax innan 
attacken förklarat för journalis-
ter att han planerade överklaga 
det förtidiga frisläppandet av 
en rysk general, som dömts för 
människorov, våldtäkt och mord 
på en ung tjetjensk kvinna. 
Markelov hade även flera gånger 
företrätt den tidigare mördade 
journalisten Anna Politkovskaja. 

Före sin död arbetade Stani-
slav Markelov även med flera fall 
där anti-fascister blivit utsatta 
för hatbrott och han företrädde 
såväl ryssar som tjetjener som 
anmält myndigheterna för över-
grepp. GW

Mord på rysk advokat oroar

en ny webbsajt har öppnats 
för advokater, andra juris-
ter och organisationer över 
hela världen som arbetar 
med mediefrihet. 

International Bar Association, 
IBA, tillsammans med Media 
Law Committee, MLC, och IBA:s 
människorättsinstitut, IBAHRI, 
ligger bakom projektet.

Syftet med sajten är att skapa 

ett globalt forum till stöd för 
advokater som arbetar med 
medierätt. På sajten ska man 
kunna söka och dela med sig av 
information, kunskapsinhämt-
ning och diskutera olika frågor 
med kollegor från andra delar 
av världen. Från sajten kan man 
också via länkar gå vidare till 
en mängd olika organisationer 
världen över, som arbetar med 
att skydda yttrandefriheten. 

Globalt forum för medierätt

indisk byrå kritiserar 
”best friends”
en av indiens största advokat-
byråer, luthra & luthra, kritise-
rar fenomenet med så kallade 
”best friends”, som omkring-
går förbudet för utländska 
advokater att vara verksamma 
i landet.

Flera internationella byråer 
förbereder etablering i indien, 
men i väntan på att den på-
började processen att öppna 
för utländsk etablering slutförs 
ingår man så kallade ”bästis-
relationer” med indiska byråer; 
som clifford chance med den 
indiska toppbyrån aZB, eller 
Beachcroft med khaitan Jaya-
kar sud & Vohra.

– det är inte olagligt, men 
det bryter mot ”the spirit 
of law”, menar rajiv luthra, 
managing partner för luthra & 
luthra, som hittills hårdnackat 
nekat alla inviter från såväl 
brittiska som amerikanska och 
australiensiska storbyråer. 

iba publicerar 
r2p-rapport
i en rapport som iBa låtit 
publicera om ”responsibility 
to protect”, r2p, diskuteras om 
naturkatastrofer bör inkluderas 
som kriterium för intervention.

rapporten tar som ut-
gångspunkt för diskussionen 
den burmesiska regeringens 
ovilja att släppa in utländskt 
bistånd till den cyklondrab-
bade befolkningen i myanmar, 
i maj 2008. sedan tidigare har 
omvärldens ansvar enligt Fn:s 
definition omfattat fyra krite-
rier: folkmord, etnisk rensning, 
brott mot mänskligheten och 
krigsbrott.

Författare för rapporten är 
iciss, international comis-
sion on intervention and state 
sovereignty, och den kan läsas 
på www.ibanet.org/Document/
Default.

Fyradagarsvecka införd 
på Londonbyrå
advokatbyrån charles russel, 
har infört fyradagarsvecka, för 
att slippa varsla personal.

lösningen med deltidsarbete 
var ett erbjudande stora delar 
av personalen valt att anta 
enligt the law gazette. även 
på denton wilde sapte, pågår 
kreativt arbete för att hitta 
alternativ till att varsla.

Mer på nätet
Forumet för yttrandefrihet 
hittar du på webben: 
www.probono.net/medialaw

Den mördade advokaten Stanislav Markelov hyllades under demonstrationer i Moskva i februari.

Projektet med yttrandefri-
hetsforumet är en del av en 
större satsning på yttrandefrihet 
som IBAHRI dragit igång, med 
utbildning och studier av olika 
rättsprocesser med mera. 
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Den nya DO Katri Linna ser en framtid där advokatkåren har en 
viktig roll i arbetet mot diskriminering. En ombudsman ska inte 
driva varje enskilt ärende, menar hon.

teXt och foto gabriella westberg

”Vårt samhälle
är väldigt
åldersfixerat”

Porträtt Katri Linna

M
ellan Norra Bantorget och 
tågspåren intill Centralsta-
tionen i Stockholm har den 
nya myndigheten flyttat in 
i ett kvarter som inte fanns 

för något år sedan. Utanför står byggnadsar-
betarnas baracker staplade på varann, som 
flyttkartongerna i korridorerna på fjärde vå-
ningen. Allt är nytt, och det är mycket som ska 
komma i ordning.

Fyra ombudsmannamyndigheter har blivit 
en. Nu ska arbetet struktureras efter sektorer, 
efter var i samhället den anmälda diskrimine-
ringen har inträffat – till skillnad från tidigare 
då de olika ombudsmännen var indelade ef-
ter de olika diskrimineringslagarna. I den nya 
myndigheten finns tre sektorer: arbetslivsen-
heten, utbildningsenheten, samhällsenheten 
samt den fjärde, processenheten, som går in 
parallellt med de övriga om och när ett ärende 
når processtatus.

– det gäLLer att sätta allt på plats, att vara 
visionär samtidigt som man säkerställer att 
alla hittar sina roller och att rutiner sätts. Då 
krävs det att jag är en god kommunikatör, men 
framför allt – ledare, säger Katri Linna.

Katri Linna deltog i det utredningsarbete 
som ledde fram till sammanslagningen av de 
olika ombudsmännen. Hon är medveten om 

diskrimineringsombudsmannen bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande 
ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop:

Jämställdhetsombudsmannen (Jämo)• 
ombudsmannen mot diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet (do)• 
handikappombudsmannen (ho)• 
ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (homo)• 

Fyra bLeV en

att det kommer att ta tid innan förbättringarna 
blir synliga utåt, men är övertygad om att det 
nya systemet är bättre. 

– Tidigare har många haft en bild av att DO 
och de andra ombudsmännen sysslat med 
nischade små grupper för konstiga särintres-
sen. Nu kanske det blir tydligare att det hand-
lar om grundläggande principer i rättssamhäl-
let, om allas lika rätt och värde. 

i Var och en av de fyra sektorerna finns per-
sonal med kunskaper från de gamla myndig-
hetsområdena. Katri Linna tror att den nya 
supermyndigheten kommer att göra det effek-
tivare för de som söker stöd, då de får tillgång 
till hela kompetensen och varje ärende kan 
bli belyst utifrån flera perspektiv. Myndighe-
ten möter intersektionaliteten som den oftast 
ser ut i verkligheten – en diskriminerad rom 
kan också vara utsatt för könsrelaterad diskri-
minering och så vidare. En funktionshindrad 

kvinna kan få ett helt annat bemötande när 
hon söker stöd hos de sociala myndigheterna, 
än en man, till exempel. Är hon troende mus-
lim eller rom kan hon falla än längre ner i de 
sociala hierarkierna, och så vidare. Intersek-
tionaliteten skär genom könsmaktsordning-
en, de etniska och sociala hierarkierna.

– Dessutom kommer det att bli effektivare 
för dem vi granskar, att en samlad myndighet 
ser över alla diskrimineringsområden. Och så 

Katrin Linna lämnade Finland som 
18-åring för att jobba i grannlandet 
i ett halvår. I år firar hon trettio år  
i Sverige, sju år som DO och sitt första 
år som chef för den nya myndigheten.
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»

är det ju praktiskt med en gemensam recep-
tion, tillägger hon.

redan Före sammanslagningen hade tre av 
de gamla myndigheterna ökande antal ären-
den. Den gamla DO drogs med stora överba-
lanser. Samtidigt har det tillkommit två nya 
diskrimineringsområden sedan årsskiftet. 
Hur ska den nya myndigheten klara balan-
sen?

– Det har varit problematiskt. Men vi fokuse-
rar nu på att få ordning på ärendena och sätta 
nya rutiner. På sikt kommer vi att behöva mer 
resurser, eller så blir det så att vi inte utreder 
alla ärenden, konstaterar hon. 

För att komma till rätta med överbalansen 
kommer den nya myndigheten att låta den typ 
av tillsyn som har hand om granskningar och 
aktiva åtgärder (som jämställdhetsplaner på 

olika arbetsplatser) att ligga nere till att börja 
med. Då ska man med samlade krafter i stället  
kunna fokusera på att få undan gamla ären-
den. Men i framtiden kommer DO att fokusera 
på att driva ärenden av mer prejudicerande 
karaktär, tror hon. 

– Samtidigt finns så pass lite praxis på områ-
det, framför allt på de nya områdena, så det är 
nog välmotiverat att ta upp allting som finns, 
än så länge. 

Sedan hoppas hon att arbetsrättsadvokater 
och andra jurister kan stiga in och ta över.

Hon pekar på Storbritannien, där DO:s 
motsvarighet kanaliserar ekonomiska medel 
till lokalt verksamma jurister, för att driva en-
skilda fall. Det har bland annat den fördelen 
att tröskeln för den som vill anmäla diskrimi-
nering blir lägre.

– Det är ju alltid lättare att smita in på ett 

kontor på orten än att ta kontakt med en riks-
täckande myndighet i huvudstaden. Det mås-
te inte gå till som i Storbritannien, men jag 
tror att man förr eller senare kommer fram 
till att det finns ett behov av lokal tillsyn också 
här, hur man nu väljer att hantera lagstödet till 
anmälningar. 

FrÅn och Med nyÅret 2009 kommer inte DO 
att söka skadestånd längre, utan ”diskrimine-
ringsersättning”. Den ändringen gjordes för 
att komma tillrätta med att skadestånden i dis-
krimineringsärenden aldrig lyckades nå upp i 
sådana summor att de fick den reparativa och 
allmänt protektiva funktion de syftade till.

– Jag vet inte hur mycket effekt en ordvräng-
ning kan få, men jag hoppas att det blir bättre, 
säger hon och tillägger:

– Det finns också en stor oförståelse för vil-
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ka skador en diskrimineringsupplevelse läm-
nar efter sig, såväl i domstol som i samhället 
i stort.

tVÅ nya diskrimineringsområden har införts 
sedan årsskiftet, diskriminering på grund av 
ålder och diskriminering på grund av könsö-
verskridande identitet eller uttryck. Det förra 
kommer att bli en stor fråga för nya DO, tror 
Katri Linna, som redan fått in anmälningar en-
ligt den nya diskrimineringsgrunden.

– Vårt samhälle är väldigt åldersfixerat. Det 
är vanligt att peka ut en eftersökt åldersgrupp 
i jobbannonser. Man tycker sig ha rätt att styra 
hur åldersgruppen ska se ut, man ska bilda 
”team” som ska passa ihop. Men nu måste 
man verkligen argumentera för att få ett un-
dantag från åldersdiskrimineringslagen. 

Det är en stor befolkningsgrupp som når 
pensionsåldern nu, när nästan alla 40-talis-
terna har fyllt 60. Amelia Adamos generation 
är en stark och vältalig grupp som kommer att 
låta höra av sig, konstaterar Katri Linna. 

– Förhoppningsvis kan det föra med sig en 
större förståelse för diskrimineringsfrågorna 
i stort. Ålder drabbar ju även de finare rum-
men, säger hon och tillägger: Men åldersdis-
kriminering kan även gälla ungdomslöner et-
cetera.

Det andra nya området för DO är diskrimi-
nering på grund av könsöverskridande iden-
titet eller uttryck. Det gäller framför allt trans-
personer, en grupp som tidigare lite felaktigt 
hamnade under Jämo via könsdiskrimine-
ringslagen.

– Det är ofta inte könet utan själva normbry-

tandet som gör transpersoner till en så utsatt 
grupp. De tillhör inte den grupp som är bäst 
på att lämna in anmälningar om diskrimine-
ring, men det är en nog så utsatt grupp som 
ofta drabbas av våld. 

Det är ett rättssamhälles absoluta ansvar 
att värna om allas lika rätt och värde, även de 
minoriteter som inte hörs så väl i debatten. 
Sverige är inte särskilt bra på mänskliga rättig-
heter, anser Katri Linna. Hon säger att vi ofta 
talar om mänskliga rättigheter som något att 
exportera till andra länder, men att frågorna 
på hemmaplan har en ganska låg status. 

– i dag FöLJer Vi eu-standard, men vi har 
länge legat efter internationellt och en hel del 
lagstiftning har kommit till efter påtryckning 
utifrån, säger hon och tillägger med emfas: Jag 
menar att det verkligen finns ett behov, och 
jag hoppas att mänskliga rättigheter som ar-
betsfält får högre status och fler intresserade, 
och att vi får bättre, djupare utbildning på om-
rådet på juristlinjerna. 

För det är en ganska torftig utbildning som 
i dag ges inom mänskliga rättigheter på jurist-
programmen runtom landet, tycker hon. Och 
det är något som lämnar spår i hela rättsväsen-
det – ända upp i domstolarna saknas insikt: 

– Många domare tror att de är ”immuna” 
mot att diskriminera. Men så är det tyvärr 
inte. Var och en måste inse att ”jag är en del 
av det här”. Alla kan diskriminera. Är man inte 
medveten om det bevakar man inte sig själv, 

»
Porträtt Katri Linna

det måste man. Och det behöver komma tidigt 
i utbildningen, för det går inte att kommen-
dera en domare med tjugo års erfarenhet till 
en kurs hos DO. Det leder ingenstans, konsta-
terar hon.

adVokatsaMFundet har lyft frågan om 
mänskliga rättigheter i samhällsdebatten, det 
tycker Katri Linna är bra och beundransvärt, 
men också enskilda advokater kunde bli mer 
aktiva på området, menar hon.

– Jag tror att många arbetsrättsadvokater 
inte har upptäckt diskriminering som arbets-
fält än. Men det finns många som behöver 
hjälp. Man kan också beakta det perspektivet 
i andra arbetsrättsmål, LVU-ärenden, vård-
nadstvister med mera. 

Katri Linna fick ofta just LVU-ärenden på sin 
lott när hon själv arbetade på Allmänna advo-
katbyrån i Västerås, i början av sin karriär.

– Jag tyckte mycket om ombudsrollen. 
Efter att det föräldravikariat hon anställts 

för gick ut erbjöds hon fast anställning på by-
rån, men då hade hon redan bestämt sig för 
att resa och se världen. 

– Jag tror att man måste följa sina drömmar. 
Annars blir det inget bra liv.

Färden gick via Östeuropa till Egypten, In-
dien och Pakistan. När hon kom tillbaka till 
Sverige hamnade hon i Stockholm, och rätts-
skyddsavdelningen på LO. Därefter blev hon 
ställföreträdande DO i fyra år, men hade inte 
fått nog av arbetsrätten. Hon hann med en 
kort sejour på SIF innan hon fick frågan om 
att bli DO ”på riktigt”. Det var ett erbjudande 
hon inte kunde tacka nej till.

– Jag tror inte att man ska tänka för mycket 
på vart man ska med sin karriär. Då riskerar 
man att missa möjligheter, andra vägar som 
kan ta en vidare. Så klart ska man vara mål-
medveten, men intresset måste alltid komma 
i första rummet. n

transpersoner är ett paraplybegrepp som 
bland annat inkluderar transsexuella, in-
tersexuella, transvestiter, transgenderister/
transgendered och dragqueens/dragkings.

transpersoner

”Det är ofta inte könet utan 
själva normbrytandet som 
gör transpersoner till en 
så utsatt grupp.” 

Sveriges Domstolar söker 

Domare och annan personal
Se Sveriges Domstolars webbplats, www.domstol.se, för mer information.

www.domstol.se

Sveriges Domstolar omfattar 100 olika myndigheter och sysselsätter närmare 6 000 medarbetare. I Sveriges Domstolar ingår tingsrätter, hovrätter, 
Högsta domstolen, länsrätter, kammarrätter, Regeringsrätten, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.
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TVÅ BLIR ETT.
Thomson Förlag heter nu Thomson Reuters Professional och ingår i koncernen Thomson Reuters, 
www.thomsonreuters.com, som är världens ledande leverantör av intelligent information till företag 
och professionella.
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Gästkrönika

varit att ge en fullständig, heltäckande beskrivning inne-
håller ”Integritetsåret 2008”, som redogörelsen kallas, 
mer än 20 viktiga lagförslag som kommit eller kommer att 
påverka den personliga integriteten.

Förutom de tre lagförslagen som nämnts ovan kom det 
under förra året förslag på en rad stora myndighetsre-
gister som i flera fall ska utbyta information med andra 
register. På EU-nivå kom det lagar och lagförslag som ökar 
utbytet av information mellan bland annat polismyndighe-
terna i EU.

För MÅnga aV de LagFörsLag som tas upp i redogörel-
sen har Datainspektionen varit remissinstans. I flera fall 
har vi riktat kritik mot förslagen för att de inte innehåller 
någon bedömning av hur den personliga integriteten kom-
mer att påverkas av det föreslagna registret eller informa-
tionsutbytet. En sådan bedömning borde vara självklar 
när det gäller myndighetsregister som innehåller uppgif-
ter om ett stort antal personer.

Men frågan är om det inte dessutom är nödvändigt att 
höja blicken ovanför det aktuella lagförslaget. När Datain-
spektionen och även andra beslutsfattare bedömer hur ett 
lagförslag kommer att påverka den personliga integriteten 
är utgångspunkten nästan alltid det specifika förslaget. Säl-
lan eller aldrig vägs de sammantagna konsekvenserna in. 
En tanke med redogörelsen ”Integritetsåret 2008” är just 
att väcka frågor som: Hur kringskärs våra rättigheter inte 
bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna 
lagar tillsammans? Vilket blir det samlade ”trycket” mot den 
personliga integriteten när man väger samman alla stora 
myndighetsregister och hur dessa utbyter information?

The big picture
när datainspektionen och även andra beslutsfattare 
bedömer hur ett lagförslag kommer att påverka den per-
sonliga integriteten görs det nästan alltid med utgångs-
punkt från det specifika förslaget. Sällan eller aldrig vägs 
de sammantagna konsekvenserna in. Hur kringskärs våra 
rättigheter inte bara av ett visst lagförslag utan av alla la-
gar och föreslagna lagar tillsammans? Vilket blir det sam-
lade ”trycket” mot den personliga integriteten när man 
väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa 
utbyter information? Vi måste börja se till hela bilden, till 
The Big Picture.

Enbart under förra året presenterades en mängd lagför-
slag och beslut som medför kartläggning och övervakning 
av enskilda. Signalspaningslagen som innebär att FRA 
får ta del av viss internet- och telefontrafik, vållade het 
debatt. Samma sak med trafikdatalagringsdirektivet som 
betyder att uppgifter om alla svenskars telefonerande, 
mejlande, SMS:ande och internetåtkomst lagras under 
lång tid. Vågorna gick också höga i debatten kring den så 
kallade Ipred-lagen som är tänkt att sätta stopp för olaglig 
fildelning och som ska göra det lättare för upphovsrättsor-
ganisationer att ta reda på vem som fildelar för att däref-
ter kunna varna, kräva skadestånd eller polisanmäla.

När Integritetsskyddskommittén i januari förra året, 
efter mer än tre års arbete, presenterade sitt slutbetän-
kande var ett av förslagen att regeringen årligen bör lämna 
information till riksdagen om utvecklingen inom integri-
tetsskyddsområdet.

Oberoende av kommitténs förslag har Datainspektionen 
nu tagit fram en redogörelse för hur det gångna året såg ut 
från integritetssynpunkt. Även om vår ambition inte har 

GästkRöNiköR
GöRAN GRäsluNd
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Nu är det inte bara förslag på nya myndighetsregister 
och ökat informationsutbyte inom EU som hotar den 
fredade zon som vi alla har rätt till. Det pågår en enormt 
snabb teknisk utveckling som gör att vi i allt större 
utsträckning lämnar elektroniska spår efter oss. Under 
förra året tog Datainspektionen emot en rad klagomål 
från anställda på företag som utrustat sina fordon med 
en speciell typ av GPS som via mobiltelefonnätet löpande 
rapporterar bilens position till ett centralt system. Klago-
målen beskrev att de anställda kände sig bevakade och 
rädda för vad bolaget kan komma att använda de insam-
lade uppgifterna till. 2008 sa vi nej till ett bostadsbolag 
som ville spåra de boendes elektroniska dörrnycklar för 
att ta reda på vem som smutsat ner i tvättstugan. Det här 
är bara ett par exempel av många.

Avsaknaden av helhetssyn och överblick har också upp-
märksammats av Integritetsskyddskommittén. I sitt första 
delbetänkande gjorde kommittén en mycket utförlig kart-
läggning av integritetsskyddet i Sverige som mynnade ut i 
slutsatsen att skyddet för den personliga integriteten inte 
kunde anses tillfredsställande. Grundproblemet beskrevs 
bland annat vara en brist på helhetssyn och proportionali-
tetstänkande i lagstiftningen.

i integritetsskyddskoMMitténs slutbetänkande före-
slås ett utvidgat grundlagsskydd för den personliga inte-
griteten när det gäller övervakning och kartläggning som 
utförs av myndigheter. Det är bra och kan förhoppningsvis 
öka kvaliteten i lagstiftningsarbetet inom det här området. 
Men kommittén borde ha gått längre. Det finns starka skäl 
att även överväga ett starkare skydd mot kränkningar mel-
lan enskilda personer, det vill säga att införa en straffsank-
tionerad regel som skydd mot kränkning av den personli-
ga integriteten. Att kommittén inte föreslår detta beror på 
att den anser att det råder osäkerhet om vilka konsekven-
serna för lagstiftningen och dess effektivitet skulle bli.

Idag är det mycket svårt för enskilda att bli kompensera-
de för den här typen av kränkningar, oavsett om de yrkar 
skadestånd med stöd av bestämmelsen om förtal eller per-
sonuppgiftslagen. Det är också utomordentligt besvärligt 
för de rättsvårdande myndigheterna att agera konstruktivt 
med tanke på att få överträdelser mot personuppgiftsla-
gen är straffsanktionerade, även om den enskilde kan 
uppfatta publiceringen som starkt kränkande. Jag har 
visserligen respekt för de svårigheter som kommittén 
anför i sitt betänkande men jag hoppas ändå att den här 
frågan ska bli föremål för fortsatta överväganden eftersom 
dagens situation är helt otillfredsställande.

”Det finns starka skäl att även överväga ett starkare 
skydd mot kränkningar mellan enskilda personer, 
det vill säga att införa en straffsanktionerad 
regel som skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten.”

Göran Gräslund är generaldirektör på datainspektionen

Integritetsåret 2008
du kan hämta integritetsåret 2008 som pdf-dokument 
på datainpektionens webbplats (www.datainspektionen.
se/integritetsaret2008) eller kostnadsfritt beställa den i 
tryckt format.
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Enighet om 
rättsstatens 
spelregler

D
et var nöjda parlamentariker som 
strax före jul förra året presente-
rade sitt slutbetänkande om en ny 
regeringsform för medierna. Visst 

kunde de medge att åsikterna ibland spretat 
åt olika håll i många frågor, och visst fanns det 
saker som alla inte var helt nöjda med. Men 
att skilda partier och block ändå kunnat enas 
beskrevs som en stor framgång.

Landshövning Per Unckel, med bakgrund 
som moderat statsråd och riksdagsman, led-
de Grundlagsutredningen under dess sista två 
år. Enligt honom har enighet hela tiden varit 
målet. Vägen dit stavas framför allt respekt för 
allas åsikter, anser han.

– Det handlar ytterst om att få partierna att 
vilja enas, men också att hysa respekt för var-
andras hållningar. Det lyckades, och det ma-
nifesteras i en viktig detalj. Vi var angelägna 
om att inget parti skulle behöva skriva under 
en analys eller en beskrivning som inte var de-
ras. Om man läser betänkandet noga ser man 
att i frågor där partierna har olika uppfattning 
men kompromissat, där beskriver utredning-
en hållningar snarare än talar själv. Det där var 
viktigt. Partier ska kunna behålla sina stånd-
punkter trots att man enats om en gemensam 
nämnare, säger Per Unckel.

konstruktiV diskussion

Även Johan Hirschfeldt, tidigare hovrättspre-
sident och utredningens ende ledamot utan 
parlamentarisk bakgrund, vittnar om en god 
stämning.

– Arbetet i utredningen präglades av högt i 
tak och en konstruktiv diskussion inriktad på 
att nå breda uppgörelser och ståndpunkter, 
säger han.

Svensk politik brukar generellt beskrivas 
som inriktad på samförstånd och konsensus. 
Inte minst gäller det grundlagsfrågorna. Det är 
inte märkligt, tycker Johan Hirschfeldt. »

I december överlämnade Grundlagsutredningen sitt betänkande till justitie
ministern. Fyra års utredningsarbete bar frukt, i form av ett enhälligt förslag 
till ny regeringsform för Sverige.

Grundlagsutredningen har behandlat många ideologiskt laddade frågor, som 
ytterst handlar om balansen mellan demokrati och individers rättigheter, mellan 
politisk makt och juridisk kontrollmakt. Att meningarna gått isär under arbetets 
gång är ingen hemlighet. Utredarna har ändå, trots skillnader, enats om ett förslag.

Så vad blev det? Advokaten har studerat förslaget till ny regeringsform, och 
frågat såväl utredare som andra experter om de nya, föreslagna spelreglerna 
för rättsstaten Sverige.

teXt ulrika brandberg och tom knutson foto dale sanders/masterfile
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Unckel ser också ett viktigt framtida värde i 
expertrapporterna.

– De kan framöver fylla behovet som bräns-
le till ett fortsatt konstitutionellt samtal. De är 
tänkta att ha en livslängd som går utöver att 
bara vara underlagsmaterial i ut-
redningen, säger han.

Ett gediget arbete och stor enig-
het alltså. Men hur blev resultatet? 
Thomas Bull, professor i konstitu-
tionell rätt vid Uppsala universitet, 
har följt utredningens arbete och 
deltagit i en av expertgrupperna. 

– Den regering som tillsatte ut-
redningen var framför allt intresse-
rad av att öka valdeltagandet och 
saker som hade med den delen att 
göra. Jag tror att man under utred-
ningens gång har insett att det är 
ganska lite i grundlagen som kan 

åtgärda den frågan. Så 
det man åstadkommit 
är en uppsnyggning, en 
uppstrukturering och en 
modernisering av den 
gamla grundlagen. Med 
några tillägg, sammanfat-
tar Thomas Bull.

Han är ändå ganska 
nöjd med resultatet, del-
vis för att han inte hade 
några förväntningar på 

stora förändringar. Men han ser ett 
problem i hur arbetet genomförts.

– Det är lite olyckligt att vi har 
bedrivit ett grundlagsarbete med 
tre, kanske fyra grundlagsre-
levanta utredningar samtidigt 
(Ansvarsutredningen, Integritets-
skyddskommittén och Tryck- och 
yttrandefrihetskommittén, reds 
anm), där man hela tiden hänvisar 
till varandra och vad andra kanske 
ska göra. Men ingen samlad bild, 
”hur hänger det här ihop?”, utan 
man pillar samtidigt på olika stäl-
len. Det är klart att man kommuni-
cerat och tagit hänsyn, men det ger 
ändå ett splittrat intryck, anser Tho-
mas Bull. 

Utredningens huvudsekreterare Anders 
Eka ser dock inte de parallella utredningarna 
som något större problem. 

– Sedan är det ju riktigt att det har funnits 
andra utredningar som tangerat vår verksam-
het, till exempel Ansvarskommittén och För-
valtningskommittén. Utredningarnas upp-
drag har dock inte direkt överlappat varandra. 
Vi har samrått med dem ganska tätt sekreta-
riatsvis, men det har också varit samråd le-

– Det finns ett gott skäl till den ambitionen, 
och det är att resultatet ska stå sig över ett 
riksdagsval och klara två omröstningar i riks-
dagen. Sedan finns det en aspekt till. Om för-
slaget inte blir tillräckligt brett förankrat kan 
det leda till att en minoritet begär beslutande 
folkomröstning i grundlagsfrågan. Det är helt 
naturligt att parlamentsledamöterna i första 
hand själva vill ta ansvaret för grundlagsfrå-
gorna, förklarar han.

stärka deMokratin

Grundlagsutredningen tillsattes 2004 för att 
göra en samlad översyn av regeringsformen. 
Uppgiften var, enligt direktivet, ytterst att 
hitta former för att ”stärka och fördjupa den 
svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas 
förtroende för demokratins funktionssätt och 
att höja valdeltagandet”. 

Ett stort uppdrag, med andra ord. I en tid 

då lagstiftningsprocessen generellt tenderar 
att gå allt snabbare, har utredningen också 
fått gott om tid och resurser.

– Det har varit ett väldigt omfattande upp-
drag med många frågor, och den största ge-
nomgången av regeringsformen sedan den 
kom till 1974. Vi har haft tid och kunnat skaffa 
oss en gedigen bild av de problemställningar 
som finns, och även den kunskap som man kan 
behöva ha, säger utredningens huvudsekrete-
rare Anders Eka, nu lagman i Svea hovrätt. 

Till sin hjälp har utredarna, som förutom 
ordföranden och Johan Hirschfeldt represen-
terar riksdagspartierna, haft en rad expert-
grupper. Utredningen har fortlöpande pu-
blicerat deras trapporter, och använt dem i 
utredningsarbetet.

– Jag tror att det goda underlaget har hjälpt 
utredningen att nå enighet, säger Anders 
Eka.

Även Per Unckel tycker att expertrappor-
terna varit värdefulla. 

– De var en stark influerande källa för utred-
ningens konkreta arbete. Förslagen togs inte 
i alla delar, men inte i något fall gick utred-
ningen förbi vad expertrapporterna sa utan 
man tvangs att förhålla sig direkt och indirekt 
till dem. 

» damöterna emellan. Så det har inte varit nå-
got problem, snarare har vi väl kunnat ha en 
dialog och bidra till varandras kunskap, säger 
han.

Grundlagsutredningen vill förändra grund-
lagens innehåll på en rad punkter 
när det gäller bland annat valsys-
tem, rättsväsende, rättighetsskydd 
och Sveriges medlemskap i EU. 
Dessutom har regeringsformen 
fått ny struktur, och ett modernare 
samt könsneutralt språk.

Johan Hirschfeldt tycker att be-
tänkandet är bra. Han tror att den 
nya regeringsformen, om försla-
get blir verklighet, kan bidra till 
ökat förtroende för demokratin 
och rättsstaten. Samtidigt följer 
det svensk konstitutionell tradi-
tion.

– Första kapitlet i regeringsfor-
men är en bra utgångspunkt för 
utbildning, opinionsbildning, in-
formation och diskussion om vårt 
konstitutionella liv. Det viktiga är 
att ha en bra bottenplatta och ut-
gångspunkt och det har vi här, sä-
ger Johan Hirschfeldt.

Det första kapitlet lägger fast 
grunderna för det svenska stats-
skicket. En nyhet i utredningens 
förslag är att Sveriges medlemskap 
i EU också finns med där. 

I det andra kapitlet, rättighets-
kapitlet, föreslår utredarna en be-
stämmelse om att rättegång ska 
vara rättvis och genomföras inom 
skälig tid (11 §). 

– Det här står redan i artikel sex 
i Europakonventionen. Men nu fö-
reslår vi att den uttryckligen tas in 
i grundlagen. Det kommer därmed 
att få en lite bredare betydelse ef-
tersom den sträcker sig lite längre 
än Europakonventionen och om-
fattar alla mål, och inte bara dem 
som gäller civila rättigheter och 
skyldigheter eller anklagelser om 
brott, förklarar Johan Hirschfeldt.

Andra nyheter i rättighetskatalogen är att 
forskningens frihet fastslås (18 §), och att egen-
domsskyddet stärks (15 §) genom att rätten till 
full ersättning vid expropriation skrivs in i pa-
ragrafen. 

eget kapiteL

En förändring, som många beskrivit som en 
viktig symbolfråga, är uppdelningen av reger-
ingsformens elfte kapitel, om domstolar och 
förvaltning. I utredningens förslag ägnas ka-

Per Unckel

Johan Hirschfeldt

Anders Eka

Thomas Bull

Fokus Grundlagsutredningen
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”Det har varit ett väldigt omfattande  
uppdrag med många frågor, och 
den  största genomgången av 
regerings formen sedan den  
kom till 1974.”
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»

pitel 11 åt domstolarna, och kapitel 12 åt för-
valtningen.

Johan Hirschfeldt är mycket positiv till för-
ändringen.

– I samband med uppdelningen markeras 
domstolarnas och förvaltningens betydelse 
och självständighet i normtillämpningen. Ser 
man närmare på domstolskapitlet så beskrivs 
ett oberoende domstolsväsende som ett fun-
dament i vårt demokratiska samhälle. Dom-
stolarna ska värna rättsstaten och de enskilda 
medborgarnas rättigheter bland annat genom 
att se till att i demokratisk ordning beslutade 
författningar tillämpas på ett korrekt sätt, sä-
ger han. 

Han tillägger att man inte ska se det som en 
tyngdpunktsförskjutning mellan rättskipning 
och förvaltning.

Även professor Thomas Bull tycker att upp-
delningen av domstolar och förvaltning i två 
kapitel är en förbättring, om än främst av sym-
bolisk art.

– Det för oss närmare någon slags europeisk 
tradition av att peka ut domstolarna som nå-
got speciellt, med en viss betydelse. Ändå be-
håller man dualismen, att förvaltningen också 
är speciell för oss, säger han.

ingen adVokatparagraF

Domstolarnas speciella roll blir alltså tydliga-
re i det nya grundlagsförslaget. Advokatsam-
fundet uppvaktade grundlagsutredarna för 
att få ett grundlagsskydd för advokatkårens 
oberoende. Men det bidde inte något kapitel 
om advokaterna – inte ens en paragraf.

Grundlagsutredningens ordförande Per 
Unckel förklarar: 

– Flera av de problem som ligger under sam-
fundets propå till utredningen är relevanta, 
och det är viktigt att se till att de risker som 
finns inte drabbar advokatkåren. Att vi ändå 
stannade för att inte göra något nu berodde på 
att ju mer vi diskuterade desto mer kom våra 
diskussioner att handla om de olika funktionä-
rernas roller i rättegången. Skulle vi införa en 
skrivning för advokaterna borde vi även titta 
på alla de olika aktörerna i rättegången och 
eventuella ytterligare regler för dem. Det är 
långt ifrån en europeisk praxis att denna typ 
av frågor regleras i grundlag. Det vore att ge 
sig in på jungfrulig mark.

Frågan om normprövning i allmänhet och 
författningsdomstol i synnerhet hörde till de 
mest omdiskuterade under utredningen. Ut-
redningen landade till slut på ett förslag om 
stärkt förhandskontroll av lagstiftning genom 
Lagrådet (8 kap.), och att det så kallade uppen-
barhetsrekvisitet ska avskaffas (11 kap. 14 §). 

I stället för uppenbarhetsrekvisitet, alltså 
regeln om att domstolar bara får låta bli att 

grundlagsutredningen till-
sattes 2004 och lämnade 
sitt slutbetänkande i de-
cember 2008. utredningen 
bestod av 13 ledamöter 
från riksdagspartierna, före 
detta hovrättspresidenten 
Johan hirschfeldt samt 
landshövding per unckel 
som tog över ordförande-
skapet i utredningen från 
lars engqvist vid årsskiftet 
2006-2007.

utredningens uppdrag 
var att göra en samlad 
översyn av regeringsfor-
men. i förlängningen skulle 

utredningens arbete syfta 
till att ”långsiktigt värna 
och fördjupa den svenska 
folkstyrelsen”. utredning-
ens uppdrag omfattade 
inte statsskickets grun-
der så som de slås fast i 
inledningen av rF eller 
monarkin. 

i direktiven betonades 
fyra områden speciellt: val-
systemet, folkomröstningar, 
regeringsbildningsproces-
sen samt lagprövning och 
det eventuella behovet av 
en författningsdomstol 
liksom domstolarnas roll. 

regeringsformen, en av 
våra fyra grundlagar, träd-
de i kraft den första januari 
1975 efter beslut 1974. den 
ersatte en regeringsform 
som, visserligen med stora 
förändringar under resans 
gång, varit i kraft sedan 
1809.

redan 1975–1976 revide-
rades kapitel 2, om indivi-
duella fri- och rättigheter.

1994 förlängdes man-
datperioderna till fyra år. 
samtidigt skrevs rF 10:5 
om inför sveriges eu-
anslutning.

grundLagsutredningen

Fokus Grundlagsutredningen

Det finns en stark tradition av konsensus  
i författningspolitiken. Det gäller att 
partierna kan ro åt samma håll om grund-
lagsändringarna ska hålla över två val.
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»

»

tillämpa lagar och förordningar om de uppen-
bart strider mot grundlagen, påminns dom-
stolarna i samma paragraf om att riksdagen 
är folkets främsta företrädare och att grundlag 
går före lag. 

– Med det uttryckssättet erinrar man om två 
grundprinciper som finns redan i första ka-
pitlets första paragraf. Det är principerna om 
folksuveränitet och om lagbundenhet med 
dess normhierarki, säger Johan Hirschfeldt. 

Utredarna skriver också att möjligheten till 
lagprövning är särskilt viktig när det gäller 
andra kapitlets centrala fri- och rättigheter. 
På andra områden, till exempel när det gäller 
statsorganens arbetssätt och funktionsupp-
delning, är normprövningen mindre central.

– Man ska alltså till en del titta på vad det 
är för typ av område det handlar om innan 
man kan ifrågasätta om det föreligger en kon-
flikt mellan olika nivåer av normsystemet, för-
klarar Johan Hirschfeldt, och hänvisar till den 
norska rättstillämpningen som ett exempel på 
detta sätt att resonera.

Professor Thomas Bull, som satt i utredning-
ens expertgrupp om normprövning, konstate-
rar att det sammantaget innebär en större för-
ändring än vad det kan tyckas vara.

– Utredningen har resonerat i termer av 
att förhandskontroll och efterhandskontroll 
hänger ihop – alltså, stärker man det ena behö-
ver man kanske inte stärka det andra så myck-
et. Ändå förstärker man båda. Med svenska 
mått är det en ganska stor förändring, säger 
han.

öppning För FörFattningsdoMstoL?

Någon författningsdomstol har Grundlagsut-
redningen alltså inte föreslagit. Johan Hirsch-
feldt pekar dock på ett förslag till bestäm-
melse i regeringsformen (11 kap 1 §) om vilka 
domare som får tjänstgöra i Högsta domsto-
len respektive Regeringsrätten. Denna ger en 

Fokus Grundlagsutredningen

öppning för att i sammansättningsregler på 
lagnivå stadga om ”korsvis” tjänstgöring: jus-
titieråd ska kunna delta som domare i Reger-
ingsrätten och regeringsråd i Högsta domsto-
len. Något sådant är inte möjligt med dagens 
regler i regeringsformen. 

– Det skulle kunna innebära att de bägge 
domstolarna kan avgöra vissa typer av mål 
med deltagande av en eller flera ledamöter 
från den andra domstolen. Båda de högsta 
domstolsinstanserna kan därmed bli bättre 
rustade att undvika konkurrerande, motstri-
diga avgöranden, och att tillföra respektive 
domstol särskild kom-
petens eller erfarenhet 
vid avgörandet av vissa 
mål. Också sådana där 
konstitutionella frågor 
aktualiseras, säger Johan 
Hirschfeldt.

doMarutnäMningar

Normprövningsfrågan 
var en av de hetaste inom grundlagsdiskussio-
nen. Grundlagsutredningen har också lyft upp 
en annan evig diskussionsfråga inom rättsvä-
sendet, utnämningen av de högsta domarna. 
Utredningen vill skriva in i regeringsformen 
att förfarandet för utnämningen av ordinarie 
domare regleras i lag (11 kap. 6 §). Man lämnar 
också förslag på en sådan lag. Fortfarande ska 
regeringen utnämna ordinarie domare, men 
dagens kallelseförfarande ska avskaffas. Istäl-
let för att regeringen, som idag, handplockar 
kandidater till de högsta domartjänsterna, ska 
alla tjänster utlysas. Ärendena bereds sedan 
av en nämnd, innan regeringen fattar det slut-
giltiga beslutet.

Professor Thomas Bull tycker att förslaget 
är bra.

– Om man tycker att domstolarna har en vik-
tig roll, och man tänker sig att lagprövning ska 

bli aktuellt lite mer än vart tionde år, då är det 
oerhört viktigt för förtroendet för domstolar-
na att man har ett öppnare tillsättningsförfa-
rande, säger han.

Att domstolarna fått allt större betydelse 
i samhällsutvecklingen beror bland annat 
på EU-medlemskapet, som påverkat Sverige 
på ett djupgående sätt. Hittills har dock inte 
grundlagen speglat hur mycket av besluten 
i vårt land som numera fattas tillsammans 
med andra stater. Grundlagsutredningen vill 
göra detta tydligare, bland annat genom att 
medlemskapet i EU och andra internationella 

åtaganden skrivs in redan i regeringsformens 
första kapitel (1 kap. 10 §). Utredarna föreslår 
också vissa ändringar i det tionde kapitlet, för 
att göra reglerna om överförande av beslutan-
derätt till EU tydligare.

Det är bra att grundlagen blir tydlig om 
EU-medlemskapet, tycker Thomas Bull. Men 
han hade önskat en ytterligare genomgång av 
det tionde kapitlet. Som reglerna hittills tol-
kats träffas inte ändrade beslutsregler inom 
EU av grundlagens skyddsregler, de som sä-
ger att makt inte får överlåtas om det strider 
mot grunderna för det svenska statsskicket. 
Är makten väl överlåten till EU kan man där 
gå från enhälliga beslut till majoritetsbeslut, 
utan att Sveriges riksdag får ta ställning till de 
utökade maktbefogenheter detta ger.

– Om riksdagen fattat vidden av det här bor-
de man ha varit intresserad av att införa vissa 

”Att grundlagen blir mer lättläst och väl
strukturerad kan öka förtroendet för rätts
staten eftersom medborgaren får lättare 
att sätta sig in i vad som står här.”
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Och dem har ju inte utredningen föreslagit, 
säger Mats Einarsson, Vänsterpartiets repre-
sentant i Grundlagsutredningen.

Daniel Tarschys från Folkpartiet pekar ut 
tre saker som han är nöjd med.

– Att det är en mer lättläst grundlag. Jag hade 
velat att den var ännu mer lättläst, men det är 
väsentliga steg framåt. Jag tycker också att det 
är viktigt att kontrollmakten har fått en stor 
tyngd. Till det hör lagprövningsrätten, men 
också plikten för riksdagens utskott att ägna 
sig åt granskning av vad regeringen och riks-
dagen åstadkommer. Sedan finns det en lång 
rad förbättringar, men en sak som jag tycker 
är viktig är att forskningens frihet har kommit 
in i fri- och rättighetskatalogen, säger han, och 
kompletterar med att det också är viktigt att 
Sveriges EU-medlemskap nu framgår tydligt 
av regeringsformen.

koMproMiss oM personVaLen

Några frågor har krävt mer diskussion än 
andra innan utredningen kunnat enas. De 
borgerliga partierna har bland annat drivit på 
för att införa skilda valdagar för riksdags- och 
kommunalval, och för att spärren i person-
valen ska slopas. I den första frågan lyckades 
man inte få stöd av utredningen, i den andra 
blev resultatet en sänkning av spärren.

– De borgerliga partierna och miljöpartiet 
drev att man skulle ta bort personvalsspär-
ren. Det hade inneburit att partiernas listning 
i praktiken inte haft någon betydelse, och det 
hade satt igång stora centrifugala krafter inom 
partierna – ett allas krig mot alla. Framför allt 

»

vensk författningspolitik präglas av 
konsensus och enighet över block-
gränserna. Det var alltså inte så förvå-

nande att den parlamentariska författningsut-
redningen efter fyra år kunde presentera ett 
enigt förslag. 

Under arbetets gång har det ändå funnits en 
tydlig skiljelinje mellan höger och vänster. Det 
är de borgerliga partierna som drivit på för 

Enade partier gör
skilda tolkningar
Alla riksdagspartier står enade bakom förslaget till ny regeringsform. 
Men tolkningarna av vad de föreslagna förändringarna kan komma  
att betyda varierar, och visar att det fortfarande finns ideologisk 
sprängkraft i författningsfrågorna.

större förändringar inom rättsväsendet och 
valsystemet, medan det socialistiska blocket 
hållit emot. 

– Jag är mest nöjd med det som inte finns 
med i förslaget. Det är ett antal kontroversi-
ella frågor vi diskuterat, som författningsdom-
stol och skilda valdagar, kraftig förstärkning 
av personvalssystemet och några till, där vi i 
Vänsterpartiet inte varit särskilt entusiastiska. 

S

Fokus Grundlagsutredningen

begränsningar för regeringens frihet, konsta-
terar Thomas Bull.

Det tycks alltså inte som att regeringsfor-
men kommer att bli glasklar och lättolkad på 
alla punkter. Ändå anser Thomas Bull att för-
slaget som helhet är ett steg framåt i strävan att 
göra grundlagen begriplig och användbar. 

Mer LättLäst

– Nu får vi ju se vad som skrivs i det kommande 
arbetet, men förslaget har i alla fall som tyd-
liga förtecken att den här grundlagen går att 
åberopa i praktiken. Det var man inte direkt 
tydlig med i förarbetena till den förra. Den här 
grundlagens förarbeten andas, även i bestäm-
melser som är nästan oförändrade, att det här 
är något som gäller, inte bara i riksdagen utan 
i samhället. Det är mer en attitydförändring 
man kan läsa in i den här utredningens för-
slag, kommenterar Thomas Bull.

Att regeringsformen går att begripa och an-

vända spelar också en viss roll för upplevel-
sen av rättsstaten, enligt Thomas Bull. Men 
det räcker inte i sig.

– Att grundlagen blir mer lättläst och väl-
strukturerad kan öka förtroendet för rättssta-
ten eftersom medborgaren får lättare att sätta 
sig in i vad som står här. Men egentligen tror 
jag nog att för förtroendet för rättsstaten är 
diskussion och debatt om konstitutionella frå-

Morgan Johansson (S) Henrik von Sydow (M)

gor viktigare. Vi behöver diskutera hur sam-
hället ska vara och vilka värderingar som är 
viktiga, fastslår Thomas Bull.

Utredningen har i viss mån bidragit till en 
sådan diskussion, tycker Bull, men fortsätter:

– Jag tror att en stor del av dessa frågor upp-
fattas som väldigt tekniska.

debatt

Mer diskussion om grundlagens värderingar 
efterlyses alltså. Att väcka debatt var också en 
klart uttalad uppgift för Grundlagsutredning-
en. Under de första åren av utredningsarbete 
arrangerade man ett stort antal öppna semi-
narier och samtal om grundlagsfrågor. Utred-
ningens huvudsekreterare Anders Eka sum-
merar hur det gick:

– Man får ju erkänna att många av de här 
frågorna är rätt komplicerade, så en riktigt 
bred informationskampanj, det skulle ha 
krävt mycket mer resurser än vad vi har haft 

Daniel Tarschys (FP) Mats Einarsson (V)

”Jag hade gärna sett en 
livligare konstitutionell 
debatt i Sverige. Någon har 
undrat varför vi inte föreslagit 
något mer radikalt än det vi 
gjorde.”
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Han tror inte att slopandet av uppenbar-
hetsrekvisitet kommer att göra någon större 
skillnad i den konkreta rättstillämpningen.

Daniel Tarschys (FP) är också nöjd med lös-
ningen, men tolkar den något annorlunda.

– När man tar bort uppenbarhetsrekvisitet 

till vårt förfogande. Men vi har försökt stimu-
lera debatten på olika sätt, och tittar man i vårt 
diarium på utredningen kan man konstatera 
att det är ganska många människor som hört 
av sig till oss med frågor och synpunkter. Vi 
har haft ett ganska brett gensvar tycker jag, 
säger han.

Per Unckel tror att det är svårt för en tids-
begränsad utredning att skapa en levande de-
batt. Detta är något som måste pågå ständigt 
i samhället.

– Jag hade gärna sett en livligare konsti-
tutionell debatt i Sverige. Någon har undrat 
varför vi inte föreslagit något mer radikalt än 
det vi gjorde. Då är mitt svar att en utredning 
blir sällan mer radikal än det intellektuella 
klimatet ger anledning till. Detta intellektu-
ella klimat och meningsutbyte, det tror jag 
inte riktigt att utredningen själv kan åstad-
komma. Men det var en god ambition, kon-
staterar han. n

skulle de små partierna ha fått problem med 
detta, anser Morgan Johansson, som represen-
terade Socialdemokraterna i utredningen.

Slutresultatet blev att spärren flyttades från 
åtta till fem procent, en kompromiss som båda 
sidor säger sig kunna leva med.

hÅrt oM uppenbarhetsrekVisitet

Även frågan om en förstärkt normprövning 
väckte debatt. Idén om en författningsdoms-
tol vann inte tillräckligt brett stöd i utredning-
en. Istället kom den så kallade uppenbarhets-
rekvisitet i fokus. De borgerliga partierna ville 
ta bort det. Socialdemokraterna och Vänster-
partiet var motståndare till detta.

– Vi ansåg att om man stryker det blir ju 
varenda liten tingsrätt en författningsdom-
stol. Vi krävde att om uppenbarhetsrekvisitet 
skulle tas bort måste vi dels ha en motivtext 
som klarar ut när lagprövning är aktuellt och 
hur domstolen ska göra den prövningen, dels 
en ersättningsskrivning som klargör att det är 
riksdagen som stiftar lag i Sverige, alltså folk-
suveränitetsprincipen, säger Morgan Johans-
son som satt med när den slutgiltiga formule-
ringen tecknades ner.

– Det är inte bara en kompromiss, utan en 
lösning som fungerar. Den gamla grundlagen 
ger ju intrycket att det i någon mån är tillåtet 
att ha lagar som strider mot grundlagen, bara 
det inte är uppenbart. Det är en felaktig tolk-
ning anser jag. Det är inte tillåtet och har ald-
rig varit det. Men uppenbarhetsrekvisitet har  
ibland uppfattats så, konstaterar Mats Einars-
son från Vänsterpartiet. »

en bestämmelse om • 
sveriges medlemskap 
i eu införs. dessutom 
markeras betydelsen 
av annat internationellt 
samarbete.
det så kallade uppen-• 
barhetskravet tas bort. 
det betyder att det inte 
längre i regeringsformen 
uppställs något krav på 
att en uppenbar mot-
stridighet ska föreligga 
mellan vanlig lag och 
grundlag för att en 
grundlagsbestämmelse 
ska få företräde i rättstill-
lämpningen.
lagrådets förhands-• 
kontroll bland annat av 
lagars grundlagsenlighet 
förstärks.

regeringsformens be-• 
stämmelser om rättskip-
ningen och om förvalt-
ningen delas upp i var sitt 
kapitel.
rekryteringen av högre • 
domare förändras. samt-
liga ordinarie domare ska 
anställas efter ansökan 
och efter beredning i en 
särskild nämnd.
Bestämmelsen om egen-• 
domsskyddet reformeras. 
huvudprincipen om rätt 
till full ersättning vid 
expropriation skrivs in i 
bestämmelsen. 
Bestämmelser om rätt till • 
rättvis rättegång och om 
forskningens frihet införs.
regeringsformen ges en • 
enklare och mer lättill-

gänglig utformning. språ-
ket blir könsneutralt.
utredningen uppmanar • 
lagstiftaren att införa ett 
integritetsskydd i linje 
med integritetsskydds-
kommitténs förslag.
spärren för personval till • 
riksdagen sänks till fem 
procent. samma spärr-
nivå kommer därmed att 
gälla för samtliga val.
utredningen ska nu re-• 
missbehandlas. regering-
en planerar att lägga fram 
en proposition under 
slutet av 2009. eftersom 
det krävs två riksdagsbe-
slut med val emellan kan 
den nya regeringsformen 
träda i kraft tidigast den 1 
januari 2011.

grundLagsutredningens FörsLag i korthet

gör man i någon mening alla dom-
stolar till författningsdomstolar, i 
och med att alla har rätt och skyl-
dighet att granska att de lagar och 
förordningar man tillämpar har 
tillkommit på ett riktigt sätt, säger 
han.

anVändbar För adVokater

Advokatsamfundet vann inte ge-
hör för sin framställan om att ad-
vokatens betydelse i rättsstaten 
borde grundlagsfästas. 

– I sak finns det naturligtvis inte 
någon annan bedömning än att 
advokatkåren är oerhört viktig för 
rättsstaten. Men det fanns inte nå-
got starkt stöd för att just denna 
grupps betydelse skulle skrivas in. 
Inget som helst ont om advokater-
na, men rättsstaten är en samman-
satt produkt av många olika pro-
fessioner, och man kan kanske inte 
på det sättet utpeka olika grupper 
i grundlagen, hur viktiga de än är, 
säger Daniel Tarschys.

Henrik von Sydow, moderat re-
presentant i utredningen, vill lyfta 
fram det förstärkta rättighetsskyd-

det i förslaget till regeringsform. Han menar 
att det ger ökat utrymme för advokaterna.

– Fri- och rättighetskapitlet byggs ut med 
bestämmelser om rättighet till en rättvis rät-
tegång inom skälig tid och vi tillstyrker integri-
tetsskyddskommitténs förslag om ett grund-

Fokus Grundlagsutredningen

Alla riksdagspartier står bakom 
förslaget till ny regeringsform.
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arin Åhman är på det hela taget 
nöjd med Grundlagsutredningens 
förslag.

– Man får vara realistisk, inse att det är svå-
ra frågor och att det är politik som 
ska formas och att man måste hitta 
eniga ingångar. Man tydliggör flera 
saker, bland annat när det gäller 
äganderätten och ersättningsfrå-
gan, säger hon.

Föreningen ägarFräMJandet 

uppvaktade Grundlagsutredning-
en för att få ett starkare skydd för 
äganderätten inskrivet i regerings-
formen. Enligt Karin Åhman har den nuva-
rande regeringsformen ställt till problem för 
att grundlagen angav en ersättningsrätt vid 
vissa rådighetsinskränkningar, samtidigt som 
det i förarbetena finns skrivningar som många 
menar går emot lydelsen i grundlagens andra 
stycke. Likaså har inte grundlagen angett nivå 
på ersättning vid expropriationer utan denna 
anges ska utgå för förlusten enligt grunder 
som bestäms i lag. Det har gjort det svårt för 
enskilda och företag som fått egendom expro-
prierad att kräva sin rätt till full ersättning.

Utredningens förslag ökar förutsebarheten 
och därmed rättssäkerheten, anser Karin Åh-
man.

Karin Åhman: ”Förslaget 
stärker ersättningsrätten”
Förslaget till ny regeringsform kan stärka äganderätten och öka rätts
säkerheten anser Karin Åhman, docent i konstitutionell rätt och aktiv i 
Föreningen Ägarfrämjandet. 

– Det är en framgång att principen om full 
ersättning grundlagsfästs. Det kan vi ta som 
avstamp när vi diskuterar dessa frågor fram-
över, säger hon.

grundLagen är basen för hur 
samhället styrs, och har därmed 
såväl symbolisk som praktisk bety-
delse, menar Karin Åhman.

– Symboliken är viktig. Man ska 
inte underskatta ordens betydel-
se. Men händer inget därefter, då 
minskar betydelsen också av sym-
boliken. Så det måste finnas en ef-
terföljd. Nu är det andra aktörer 

som ska se till att detta faktiskt får en bety-
delse. Domstolarna förstås, men naturligtvis 
också de som uppträder i domstolarna, den 
övriga juristkåren, säger hon.

Även slopandet av uppenbarhetsrekvisitet 
och betoningen av domstolarnas speciella 
roll kan få betydelse för möjligheten att värna 
äganderätten såväl som andra fri- och rättig-
heter, tror Karin Åhman.

– Det här är ju en förändring som redan varit 
på gång i och med Europarätten. Normpröv-
ningen har ju blivit mer och mer en praktisk 
verksamhet. Nu befäster man detta i grundla-
gen. Härigenom torde också normprövningen 
få större praktisk betydelse framöver. n

K

Fokus Grundlagsutredningen

»

Man får vara 
realistisk, inse 
att det är svåra 
frågor och att 
det är politik som 
ska formas och att 
man måste hitta 
eniga ingångar. 

lagsskydd för den enskildes privatliv. Detta 
är sammantaget reformer som öppnar för 
fri- och rättighetsadvokater att värna sina 
klienters intresse, säger han.

Han kopplar också detta till förslagen 
om stärkt normprövning och en tydligare 
roll för domstolarna.

– Domstolsreformerna gör att grundla-
gens rättighetskapitel nu kan ta steget från 
politisk retorik till juridisk realitet.

ökat Förtroende

Utredarna är färdiga med sitt fyra år långa 
arbete. Nu vidtar remissbehandling och 
sedan beredning i Regeringskansliet. Det 
är svårt att tänka sig att stridsfrågor som 
skilda valdagar eller författningsdomstol 
ska väckas till liv i debatten igen inom den 
närmaste framtiden.

Morgan Johansson hoppas att utred-
ningens förslag ska stå sig och att den nya 
regeringsformen ska leva lika länge som 
den gamla, i över 35 år.

– Har de borgerliga gjort upp om det får 
de stå fast vid det handslaget. Det gäller 
också skilda valdagar, säger han.

Daniel Tarschys tror också att ramver-
ket för regeringsformen kommer att hål-
la länge, även om enskilda detaljer säkert 
kan komma att ändras. Men han vill tona 
ner förhoppningen om att en ny grundlag i 
sig kan öka förtroendet för rättsstaten och 
demokratin, som direktiven för utredning-
en säger.

– Det är inte genom grundlagsreformer, 
utan genom praktisk tillämpning, som 
man stärker det förtroendet, säger Daniel 
Tarschys, som tillägger att det ändå finns 
vissa förslag som kan bidra till ett ökat för-
troende. n
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– Det är viktigt att det råder samförstånd om 
de grundläggande principerna för statsskick-
et och förvaltningen, särskilt i ett mångkultu-
rellt samhälle där sekulariseringen gör grund-
lagen till den minsta gemensamma nämnaren 
för alla i samhället, säger Anne Ramberg, som 

därför är glad över att Grundlagsutredningen 
varit enig i sitt förslag.

Advokatsamfundets remissvar är ännu inte 
färdigt, men Anne Ramberg pekar på flera po-
sitiva förslag i utredningens betänkande: det 
slopade uppenbarhetsrekvisitet, att Lagrådet 

förstärks och att domstolarna får ett eget ka-
pitel i regeringsformen, liksom att det införs 
en ”skall-regel”, alltså en skyldighet att gå till 
Lagrådet med vissa förslag. Hon välkomnar 
också att utredningen beaktat Integritets-
skyddskommitténs förslag, och att ett utökat 
skydd för den personliga integriteten införs i 
grundlagen.

– Det är min förhoppning att advokater i 
ökad omfattning tillägnar sig grundlagen och 
åberopar den till stöd för sina klienters talan, 
säger Anne Ramberg. n

Anne Ramberg: ”Bra att man lyckats enas”
Grundlagsutredningens förslag kan ge en stabil grund för samhället,  
anser Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som 
också ser flera positiva förslag i betänkandet.

Fokus Grundlagsutredningen

dvokat Percy Bratt har 
ibland åberopat reger-
ingsformen i mål som 

rör mänskliga fri- och rättigheter, 
bland annat när han försvarade 
pastor Åke Green i ett mål som gäll-
de yttrandefrihetens gränser. Hans 
erfarenhet är att den nuvarande 
regeringsformen är svår att använ-
da, och inte har samma tyngd som 
Europakonventionen. Grundlags-
utredningens förslag tycker han 
pekar i rätt riktning, även om det 
fortfarande finns mer att göra. 

– Den viktigaste förändringen 
är borttagandet av uppenbarhets-
rekvisitet vid normprövningen. Det 
är en tydlig markering av den dö-
mande maktens betydelse när det 
gäller att övervaka grundlagsenlig-
heten och de grundlagsskyddade 
rättigheterna, säger Percy Bratt.

detta är inte Minst Viktigt i ti-
der då de mänskliga fri- och rättig-
heterna och rättssäkerheten nag-
gas i kanten i jakten på terrorister.

– Då är det viktigt att ha ett eget vitalt rät-
tighetsskydd. När uppenbarhetsrekvisitet har 
tagits bort tror jag att det nu finns en bas för 

en konstitutionell rättsutveckling när det gäl-
ler rättighetsskyddet i andra kapitlet, säger 
Percy Bratt.

Han vill också lyfta fram försla-
get om att införa en hänvisning till 
principen om barnets bästa och FNs 
barnkonvention.

– Man har sett i en rad fall, inte 
minst utvisningsfall, att FNs barn-
konvention inte får genomslag. Om 
det blir en konstitutionell förankring 
får det en helt annan betydelse. Som 
advokat får man en helt annan argu-
mentationskraft om man kan åbero-
pa en färsk konstitutionell bestäm-
melse, konstaterar Percy Bratt.

Förhoppningarna om en para-
graf om advokatkårens betydelse 
och en författningsdomstol infriades 
inte. Men Percy Bratt ser ett embryo 
till författningsdomstol i förslaget 
om att Högsta domstolen och Re-
geringsrätten ska kunna döma vissa 
mål i sammansättning med domare 
från båda domstolarna.

– Jag sätter ett hopp till bestäm-
melserna om att man ska kunna 
tjänstgöra i varandras domstolar. Så 
skulle man kunna förstärka utveck-

lingen av den konstitutionella rätten och ett 
konstitutionellt rättighetssystem. n

Percy Bratt: ”Viktigt att ha 
ett eget vitalt rättighetsskydd”
Advokat Percy Bratt önskade sig en mer praktiskt användbar regerings
form. Grundlagsutredningens förslag är ett steg i rätt riktning, anser han.

Advokat Percy Bratt tror att Grundlagsutredningens förslag
kan ge grundlagen en starkare ställning i rättssystemet.

A



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 fortbildning per år. 
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.
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Mars
 2 mars Göteborg  EMR: en modernare rättegång – brottmålsprocessen 
 5 mars Malmö  EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 9 – 10 mars  Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom
 12 mars  Senaste nytt om offentlig upphandling
 19 mars Göteborg  EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 24 mars  Nya marknadsföringslagen
 31 mars  Rakel: Advokatsamfundets och nätverket Hildas årliga konferens om kvinnligt 
 ledarskap i advokatkåren och rättsväsendet. Eftermiddag på Clarion Hotel Sign, Stockholm.

april
 3 april  Att sälja advokattjänster – så kan du påverka byråns försäljning 
 15 – 16 april  Företagsekonomi för jurister
 17 april  Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling
 23 april  Krishantering på advokatbyrån och i klientföretaget
 Nyhet 23 – 24 april stenungsund  Nordic Lawyers Academy Conference on Nordic  
 and European Tax Law, se www.nordiclawyersacademy.com
 29 april  Lönsamt ledarskap 1

Maj
 Nytt datum 5 maj  Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser
 13 – 15 maj  Advokatsekreteraren i förändring
 26 maj  Lönsamt ledarskap 2 (du bör först ha gått del 1 den 29 april)

sEpTEMBEr
 Nytt datum 29 september  Nyheter inom konkurrensrätten

advokatsamfundets kurser våren 2009

Kostnadsfria kurser våren 2009
Advokatsamfundet erbjuder under våren 2009 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier. Programmet vänder sig till advokater 
och biträdande jurister på advokatbyrå och innehåller kurser om advokatetik och god advokatsed, stresshantering, klientpsykologi samt penningtvättslagen. 
Kurserna genomförs i Stockholm. Erbjudandet gäller till en början en kurs per person. Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn. 

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser - se www.advokatsamfundet.se  under Utbildning
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Debatt

V
i advokater ”i exil” är en 
ganska liten och inte särskilt 
homogen samling individer. 

Bland oss finns alla sorter, från af-
färsjurister på stora internationella 
byråer i världens metropoler till fa-
miljerättare i lugnare miljöer. Anled-
ningarna till att vi hamnat utomlands 
är lika varierande som karaktären på 
våra verksamheter. Trots gruppens 
relativa fåtal, spretande inriktningar 
och geografiska spridning bildades 
ändå en avdelning inom samfundet 
för att tillvarata dessa medlemmars 
intressen. Året var 1997 och antalet 
medlemmar var 22.

Finns det då behov av en utlands-
avdelning? Frågan har ställts många 
gånger under åren. Finns det behov 
av en särskild avdelning för en sådan 
liten grupp som dessutom är såpass 
heterogen, kan man fråga sig? 

aVdeLningen representerar 

svenska advokater som onekligen 
arbetar under särskilda förhållan-
den. Eftersom ett av syftena bakom 
samfundets olika avdelningar är att 
bidra med kunskap, väcka frågor och 
tillvarata intressen som är särskilda 
för en avdelnings medlemmar, vågar 
jag påstå att det finns en särskilt vik-
tig roll för utlandsavdelningen. 

Stöd för detta påstående finner man 
också i att andelen engagerade med-
lemmar i avdelningen är förhållan-
devis stort. Närvaron på avdelnings-
mötena är större i proportion till det 
sammanlagda antalet medlemmar än 
i någon annan avdelning. Detsamma 
gäller antalet medlemmar som, under 
avdelningens snart 12-åriga historia, 
engagerat sig i avdelningens styrelse. 

Såväl yrkesmässigt som socialt är 

dessutom avståndet till den svenska 
advokatgemenskapen större för 
advokater verksamma utomlands. Vi 
behöver helt enkelt varandras omsor-
ger och erfarenheter.

Idag har avdelningen cirka 100 
medlemmar. Till avdelningen hör 
också cirka 100 biträdande jurister. 
Avdelningen växer för varje år och 
föryngringen är, som framgår av 
proportionen mellan advokater och 
biträdande jurister, mycket god. 

i och Med en ökad internationalise-
ring, även av det till en jurisdiktion 
relativt bundna advokatyrket, får vi 
nog finna oss i att gruppen utlands-
advokater kommer att fortsätta växa. 
Gruppen kommer också att få en 
ökad betydelse i takt med integratio-
nen av reglerna för olika länders ad-
vokatkårer, exempelvis genom CCBE 
i vars organ och arbete samfundet är 
entusiastiskt engagerat. Här kan ut-
landsavdelningens medlemmar bidra 
med kunskaper och erfarenheter (nå-
got som samfundet hittills varit dåligt 
på att utnyttja).

Mot ovan tecknade bakgrund 
vore det knappast orimligt om även 
utlandsavdelningens medlemmar 
vore valbara till samfundets styrelse. 
Jag argumenterar inte för en fast 
representation eller någon annan 
automatik utan bara för att avdel-
ningens medlemmar skall ha samma 
möjligheter att verka inom samfundet 
som sina kollegor i Sverige.

Nuvarande ordning innebär att 
övriga avdelningar är berättigade till 
ett visst antal ledamöter i förhållande 
till avdelningens storlek. Förutom att 
denna princip måhända är mindre 
ändamålsenlig i sig, så utgör den 

ett absolut hinder för utlandsavdel-
ningens medlemmar att väljas in i 
styrelsen. Argumenten för detta har 
varit många (att bordet runt vilket 
styrelsen brukar samlas inte är 
tillräckligt stort har varit ett …). Den 
konkreta anledningen saknar dock 
betydelse. Det räcker med konsta-
terandet av effekten och att denna 
strider mot vad som rimligen borde 
höra till god ordning, i vart fall inom 
ett advokatsamfund.

oM det Vore Mer känt skulle ar-
rangemanget dessutom väcka om-
världens löje. Detta särskilt mot bak-
grund av samfundets engagemang i 
frågor som rör rättssäkerhet och indi-
videns rättigheter.

I min egenskap av adjungerad 
ledamot av samfundets styrelse, 
väckte jag i juni 2008 frågan om inte 
styrelsen kunde utse en arbetsgrupp 
för att komma till rätta med förhål-
landet (”Utlandsavdelningen föreslår 
att Styrelsen snarast möjligt tillsätter 
en arbetsgrupp med uppdraget att 
finna en praktisk och föreningsrätts-
ligt godtagbar lösning”). Propån be-
svarades med att styrelsen tills vidare 
lämnar förslaget utan åtgärd. 

Även om utlandsavdelningen är 
liten så duger det helt enkelt inte att 
särbehandla avdelningen och dess 
medlemmar på detta sätt. Hante-
ringen av medlemmarnas berättigade 
krav på att kunna väljas till styrelse-
ledamöter har genom åren präglats 
av nonchalans, vankelmod och 
handlingsförlamning. 2008 blev inget 
undantag. Låt nu 2009 bli året när 
samfundet tvättar bort denna må-
hända mindre men likväl pinsamma 
fläck på advokatkårens stärkkrage! n

särbehandla inte
utlandsavdelningen

Dan Person, 

vice ordförande  

i utlandsavdel-

ningen
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Vinjett

skiljemannen bertil södermark har 
varit advokat i närmare femtio år.

hans namn nämns i inte mindre än  
18 refererade hd-domar och i otaliga 
kapitel av studentlitteraturen inom 
processrätt. nu försöker han att  
avveckla verksamheten.

Du tillägnades en vänbok i början av 
året, det är något som inte ofta görs för 
advokater. Hur känns det att få en så-
dan ovanlig uppvaktning?

– Om jag är rätt underrättad så är jag num-
mer två. Gotthard Calissendorff vid Swartling 
advokatbyrå har också tillägnats en vänbok. 
Jag blev utomordentligt överraskad, faktiskt 
ganska förbluffad. Men sedan blir man ju 
smickrad. 
Vad är det i din gärning som advokat 

”Jag ska spela bridge och 
ägna mig åt barnbarnen”

MÅnadens adVokat bertil södermark

som fått dina kollegor att tillägna dig 
en vänbok, tror du?

– Inget speciellt, man försöker att göra sitt 
bästa.
Vilken typ av uppdrag har du uppskat-
tat mest att arbeta med?

– Tvistelösningar av olika slag, även arbetet 
i skiljenämnder. Det är en viktig del i tviste-
lösning. 
Vad är det som gör tvistelösning så in-
tressant?

– Det är väl mer en fråga om hur man passar 
för det ena eller det andra. Jag tror att det pas-
sar mig. Det råkade bara bli så, jag nådde ini-
tialt vissa framgångar inom tvistelösning och 
det ena ledde till det andra.
Du avgick från delägarskapet i byrån 
Södermark för fem år sedan. Vad arbe-
tar du med i dag?

– Sedan dess har jag arbetat som konsult. 
I dag försöker jag att undvika att ta mig an 
nya ärenden, men det är ibland lite knepigt 
när man har gamla klienter som kommer. Jag 
har en del gamla ärenden kvar som jag syss-
lar med, men det är en avvecklingsplan som 
förhoppningsvis inte kommer att ta mer än 
ett par år.
Vilken typ av uppdrag är det du arbetar 
med i dag?

– Det är ungefär samma typ av uppdrag som 
tidigare, tvistelösningar av olika slag.
Vad ska du fylla upp tiden med när du 
drar ner på advokatverksamheten?

– Jag ska spela bridge. Och så har jag fem 
barnbarn att engagera mig i. Men mitt intresse 
för rättsliga problem kvarstår. Jag behåller ad-
vokattiteln och kommer att fortsätta hålla mig 
informerad.
Hur tycker du att advokatkåren har ut-
vecklats under din tid som advokat?

– Kåren har vuxit betydligt under min tid. 
1980 tror jag att samfundet hade cirka 2 000 
medlemmar. Jag blev advokat 1965, så jag har 
hunnit med en del. Nu har vi några stora by-
råer som får mycket stora uppdrag, bolags-
sammanslutningar och arbetet i samband här-
med. Det är välbetalt, men för också med sig 
problem. Samtidigt drar sig humanjuristerna 
fram på statens bekostnad, och får det knappt 
att går runt. Det är inte bra. Det splittrar kå-
ren. Man ska ha en sammanhållning, och följa 
samma etiska regelverk.
Tror du att det finns en risk för en ökad 
polarisering inom den svenska advokat-
kåren?

– Det finns en risk för det, ja. På sitt sätt är 
den utvecklingen redan här. Men det är viktigt 
med sammanhållning för att hålla en hög stan-
dard och en sammanhållen etik som vi alla ar-
betar efter. Det finns tendenser som riskerar 
att orsaka en splittring inom advokatkåren 
som jag tycker är olycklig. Och att humanju-
risterna har svårt att få ekonomin att gå ihop 
är inte bra. De som sitter och dömer glömmer 
ofta vad de får gratis inom sin tjänst – kontor, 
skrivhjälp och inte minst pensioner. Allt så-
dant ska humanjuristen betala själv.
Fanns något i din vänbok som du tyckte 
var särskilt intressant?

– Alla artiklarna var intressanta. Det hand-
lar rätt mycket om processuella frågor, som 
har roat mig att läsa. Boken innehåller många 
värdefulla bidrag. Men du måste läsa den 
själv!
Enligt ryktet är du en inbiten seglare – 
vad seglar du nu för tiden?

– Med lånade båtar i så fall, vi har ingen egen 
båt längre. Vilken typ? En trevlig segelbåt! Nej, 
jag har inga favoriter.  GW F
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Aktuellt

tabula gratulatora, artiklar av 
en rad framstående domare, 
professorer och advokater. 

advokatsamfundets general-
sekreterare anne ramberg har 
bidragit med artikeln om för-
troendet för ett gammalt yrke, 
disciplinnämndens ordförande 
lena Frånstedt lofalk med 
några ord om intressekonflik-
ter i det nya advokatetiska re-
gelverket, advokatsamfundets 
ordförande thomas nilsson har 
skrivit något om besticknings- 
och mutbrotten. 

andra skribenter i Vänbok 
till Bertil södermark är torgny 
wetterberg, christer söder-
lund, claes lundblad, anders 
reldén, claes Zettermarck, Jan 
kleineman, einar Vanhainen, 
Johan munck, torkel gre-
gow, michael mohammar och 
therese isaksson, lars edlund, 
lars heuman, Bo g.h nils-
son, michael mellqvist och per 
sandén.

Vänbok till Bertil Södermark säljer som smör
beställ boken
Boken går att beställa i vilken 
bokhandel som helst samt från 
norstedts förlag www.nj.se

advokat Bertil södermark har 
tillägnats en ”vänbok” av kol-
legorna. 

en sådan festskrift är något 
som vanligen till-
ägnas professorer 
och andra sär-
skilt framstående 
akademiker, mer 
sällan advokater. 
att den typen av 
litteratur säljer slut 
på förlaget är också 
mycket ovanligt. 
Boken trycktes upp 
i dryga 500 ex och 
”släpptes” i mitten 
av januari, och har 
redan haft en ”över-
raskande rykande 
åtgång”, som förläggaren gab-
riella grünewald uttrycker det. 

– men vi trycker gärna fler, 
tillägger hon glatt.

Bertil södermark har varit 
verksam inom processrätten 
i nästan fem decennier, och 

dessutom varit en mycket 
eftertraktad skiljeman. Vid en 
utvärdering 2002 utsågs han 
av dagens industri till sveriges 

främste process-
advokat. i högsta 
domstolen finns 
18 av Bertil söder-
marks mål referera-
de, i de flesta nådde 
han framgång.

– han har också 
varit utomordent-
ligt framgångsrik 
och drivit många 
mål till högsta 
domstolen. när 
unga läser juridik 
i dag kan de se 

Bertils namn i nästan 
vartenda mål de läser om, kon-
staterar advokat lars göthlin, 
redaktör och en av vänbokens 
initiativtagare. 

Vänboken innehåller, förutom 
en längre intervju med Bertil 
södermark, och fyra sidor 

Vänboken

Arbetsrum i
kontorsgemenskap

uthyres.

Cityläge Sthlm.
Förmånliga

hyresvillkor.

Vänligen kontakta
advokat

Ann-Catrin Bark.
Tel. 08-658 35 40

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
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Mordet på Engla, dödsskjutningen av en 15åring i Rödeby och de dödade 
småbarnen i Arboga – tre tragiska händelser som följdes av i medierna 
kolossalt uppmärksammade rättegångar.

teXt gabriella westberg foto scanpiX

Advokater i skottgluggen

Juridik kräver exacta 
översättningar

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

Lokal uthyres 
Lokal uthyres på
Kungsgatan 33,
7tr i Stockholm.

Hyran är 164 700 kr
per år och består

av 61 kvm.

Tillträde enligt
överenskommelse.

Ingen överlåtelseavgift.
Ring för visning till

08-204106  eller
till 070-734 22 44
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D
e tre försvarsadvokater-
na i dessa mål kan nu 
konstatera att de delar 
vissa erfarenheter. Bland 
annat har de upplevt att 

den mediala dramaturgin kring de tre 
målen engagerat människor i ovanligt 
hög grad. De tre har alla fått ta emot 
stora mängder telefonsamtal och mejl. 
Ibland har det handlat om direkta hot

En viss mängd obehag måste man ta 
om man ska jobba som försvarsadvo-
kat – det är de överens om: Jan Kyrö, 
som inledningsvis försvarade Englas 
mördare Anders Eklund, Per-Ingvar 
Ekblad, som försvarar den tyska kvin-
na som nyligen dömdes för morden 
på två små barn i Arboga, samt Vidar 
Wahlestedt, som försvarade den så kal-
lade Rödeby-pappan. Men det finns en 
gräns. Var den går är inte alltid så lätt 
att avgöra. 

Jan kyrö kan ändå förstå att männi-
skor blir berörda av det drama som 
medierna spelar upp.

– Hela Sverige deltog i sökandet efter 
Engla, berättar Jan Kyrö, antingen som 
frivilliga eller genom medierna. Man 
visste ju inte om hon satt i någon stuga 
och svalt, och klockan tickade. När Ek-
lund sedan erkände och man hittade 
kroppen var det som att brottet också 
riktats mot alla som hade hoppats på 
att man skulle hitta Engla vid liv. 

Den ilska som då vällde fram gick till 
viss del också ut över Jan Kyrö, särskilt 
sedan Aftonbladet rapporterat om att 
han utsatts för hot – då ännu bara ett 
par stycken. Efter det rasslade det in, 
berättar han. Han valde ändå att inte ta 
dem på allvar.

Folk identifierade sig med hans klient, 
menar han. Till och med när målet av-
slutades med en så ovanlig dom som 
dråp utan påföljd fick han till största 
del positiva reaktioner från allmänhe-
ten. 

Advokat Wahlestedt säger att han 
hade en genomtänkt strategi redan 
från början, när det gäller Rödeby-fal-
let: han höll sig tillgänglig för både me-
dier och allmänhet – till skillnad från 
åklagaren i fallet. Det var försvaret som 
hördes i medierna, vilket nog hör till 
ovanligheterna. Det tror Vidar Wahle-
stedt kan ha bidragit till den positiva 
respons han fick. 

Visst kan det uppLeVas störande att 
få en intensiv uppvaktning från medier 
och allmänhet när man handhar kom-
plexa mål, men det behöver inte nöd-
vändigtvis vara av ondo, menar de tre. 
När man har strålkastarna på sig kan 
det också bidra till att man skärper sig 
lite extra. 

Kanske vore det klokt att införa mer 
medieträning i utbildningen för advo-
kater, föreslår Per-Ingvar Ekblad, som 
själv säger att han lärt sig en hel del av 
det här fallet i hur man hanterar me-
dier och efterföljande reaktioner från 
allmänheten. För att tacka nej till mål 
som riskerar extrem mediebevakning 
är inget alternativ:

– Uppdrag av den här digniteten är 
naturligtvis väldigt krävande men ock-
så väldigt intressanta och en stor utma-
ning. Jag skulle aldrig drömma om att 
tacka nej till ett uppdrag på grund av 
vissa obehag under vägen. Då kan man 
inte jobba som försvarsadvokat, säger 
Per-Ingvar Ekblad. n

katalogia
93x64

– Jag vet att så snart lamporna slock-
nar försvinner alla hotfulla påringning-
ar, säger Jan Kyrö.

per-ingVar ekbLad försvarade den 
kvinna som på löpsedlarna kort och 
gott kallades ”tyskan”. Hon dömdes 
nyligen i hovrätten till livstids fängel-
se och utvisning för mord och mord-
försök. Men i medierna var hon dömd 
från första början, konstaterar Per-Ing-
var Ekblad.

Advokat Per-Ing-
var Ekblad för-
svarade kvinnan 
som misstänks 
ha mördat två 
barn i Arboga.

– Såklart reagerar folk. De ser inte yr-
kesrollen, säger Per-Ingvar Ekblad.

Han fick ta emot så många påring-
ningar från upprörda människor att 
han till slut såg sig tvungen att byta ut 
sina telefonnummer, både till mobilen 
och till hemmet. 

– Det blir ju så. När allmänheten fat-
tar antipatier eller rent hat mot en-
skilda brottsmisstänkta hamnar deras 
advokater också i skottgluggen, kon-
staterar Per-Ingvar Ekblad.

Vidar WahLestedt överöstes också 
med samtal och mejl från allmänheten 
då han försvarade den 50-åring som 
skjutit en 15-åring till döds i Rödeby. 
Men där uttryckte de flesta sympati. 

”Jag skulle aldrig drömma 
om att tacka nej till ett 
uppdrag på grund av vissa 
obehag under vägen. Då 
kan man inte jobba som 
försvarsadvokat.”

Per-Ingvar Ekblad

Box 48, 171 11 SOLNA  •  Tel: 08-735 81 65  -  Fax: 08-735 82 85
info@visitkortsautomaten.com  •  www.visitkortsautomaten.com

Det kan löna sig
att se över företagets trycksakskostnader.

Välkommen med Er förfrågan!
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Så såg tidskrif-
ten ut 1935, det 
första numret 
av Tidskrift för 
Sveriges advo-
katsamfund.

i år kan tidskriften advokaten 
fira sin 75:e årgång. Vid en till-
bakablick är det tydligt att som-
ligt är sig likt, annat inte alls.

”Is it right for a lawyer to do wrong? Or 
is it wrong for a lawyer to do right?”

Den frågan ställer sig advokat Carl 
Lundqvist i en artikel om de nya vägle-
dande reglerna, som publicerades i det 
första numret av tidskriften Advoka-
ten, årgång 1, 1935. Advokat Lundqvist 
menar att den frågeställningen ”redan 
då” tillhörde en sedan länge förfluten 
tid, ”och kan ej längre hava något be-
rättigande”. 

oM FrÅgan FortFarande verkligen 
tillhör det förflutna kan diskuteras, 
men de vägledande reglernas praktis-
ka tillämpning i den verkliga yrkesvar-
dagen behövde luftas och diskuteras 
även på den tiden. Det behövdes ett 
forum för kåren. 

I presentationen av den nyfödda tid-
skriften Advokaten, från 1935, står att 
läsa: ”Redan för 25 år sedan framstod 
klart för samfundet behovet av en tid-
skrift, där viktiga yrkesfrågor kunde 
göras till föremål för fri diskussion.” 

Det var advokat Gösta Huselius som 
vid det förra sekelskiftet ”satte sig i för-
bindelse” med utländska kollegor för 
att ta reda på hur de gjorde med yrkes-
tidskrifter.

Vid årsmötet 1910 föreslog Huselius 

att Advokatsamfundet skulle åta sig 
utgivning och medelanslag till den 
nya tidskriften, vilket samfundet 
ställde sig positivt till. Man beslöt 
att ställa 2 500 kronor till styrel-
sens förfogande för utgivande 
av en sådan. 

Kostnaden för att producera 
tidskriften har gått upp något 
sedan dess, men också anta-
let prenumeranter. När Hu-
selius tanke föddes bestod 
samfundet av 200 praktise-
rande advokater, som både 
skulle utgöra skribenter 
och läsekrets. 

syFtet med tidskriften 
var bland annat att lyfta 
det svenska advokatyr-
ket som hotades av stats-
makternas ovilja och 
inte minst av ”den svenska 
avundsjukan”. 

”Den svenska avundsjukan hade ock-
så börjat göra sig gällande och kastade 
sneda blickar på advokatsamfundet. 
Röster hade höjts mot det monopol 
som samfundsledamöterna, enligt vad 
det påstods, vetat att förskaffa sig.” 

Trots detta tog det ännu knappa tju-
gofem år innan tidskriften blev verk-
lighet. 1934 togs frågan återigen upp 
på årsmötet, och man konstaterade 
att även om den bredare ”Svensk Ju-
risttidning” förvisso upplät utrymme 

tidskriften advokaten
firar 75 årgångar

åt samfundets ledamöter behövdes 
fortfarande ett eget organ för diskus-
sioner rörande advokaternas specifika 
förhållanden – ett behov som ”har gjort 
sig alltmer gällande, och en lösning på 
frågan får icke längre uppskjutas”. Sagt 
och gjort. 

Tidskriftens redaktion utgjordes i 
begynnelsen av advokaterna Georg 
Stjernstedt –  också kallad ”den radika-
le aristokraten”– Birger Barre och Gun-
nar Bomgren. GW

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer. 
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få 
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på 
www.ab.se / Bolag Sverige / Avveckling AB / Snabbavveckling, Offert. Där anger du bolagets 
eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta. 
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner  
– Delningar/Fissioner - Kompanjonsavtal

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20

info@ab.se   Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70, fax 018-14 50 20

● Nybildningar ● Lagerbolag ● Emissioner ● Minskningar  
● Fusioner ● Delningar/Fissioner ● Kompanjonsavtal

Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer.
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på
www.ab.se → Bolag Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert. 
Där anger du bolagets eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
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Februari månads hildarylunch 
i stockholm hölls på roschier 
advokatbyrå. inbjuden talare 
var domstolsverkets general-
direktör barbro thorblad. 

– Att vara chef är roligt, utmanande, 
men ingenting att vara rädd för.

Det var det samlade budskapet från 
generaldirektören Barbro Thorblad, 
som berättade om chefskapet för de 
drygt 50 unga, kvinnliga jurister som 
samlades för månadens Hildarylunch 
den 5 februari.

barbro thorbLad uppmanade alla 
med chefsambitioner att inte heller 
vara rädda för att skaffa barn och fa-
milj. Det sa hon bland annat utifrån 
den egna erfarenheten: att få och upp-
fostra egna barn ger ledaregenskaper 
som få kurser kan mäta sig med. Det 
kan också ge en säkerhet och ett lugn 
som är högst fördelaktiga för en chef.

I övrigt ska arbetsmiljön och arbets-
belastningen helt enkelt klara att man 
har både ett jobb och ett liv. 

– Som nyanställd kvinna i en mans-
dominerad arbetsgrupp ska man nog 
vara försiktig att ta all särbehandling 
för diskriminering, konstaterade Bar-
bro Thorblad.

Man ska komma ihåg att man är ny i 
gruppen och att det kan ta tid att kom-

ma in i gemenskapen. Men diskrimine-
ring finns, fortsatte hon.

– Den som i sitt arbetsliv blir utsatt 
för angripbar diskriminering ska åt-
minstone se till att få skadestånd. Och 
det finns många som vill hjälpa till med 
sådant, lovade hon. 

Slutligen välkomnade hon alla unga, 
ambitiösa jurister till domstolsväsen-
det, särskilt sedan man nu öppnat upp 
för jurister med annan bakgrund ge-
nom Domstolsakademin.

GW

barbro thorblad: ”att bilda familj
kan ge fördelar i arbetslivet”

hiLdary domstolsverkets chef talade på lunchmöte

Barbro Thorblad 
med riksrevisor 
Karin Lindell 
(sittande), och 
regeringsrådet 
Anna-Karin Lun-
din som också 
besökte lunchen.

skatterättsexpert 
nytt regeringsråd
regeringen har utsett finans-
rådet anita saldén enérus till 
nytt regeringsråd. hon har 
arbetat i Finansdepartemen-
tet sedan 1995 och utsågs till 
departementsråd år 2000.

sedan 2005 är anita saldén 
enérus finansråd och avdel-
ningschef för Finansdeparte-
mentets skatte- och tullavdel-
ning. hon har också deltagit i 
ett flertal statliga utredningar, 
bland annat skattekontrollut-
redningen, Förenklingsutred-
ningen, skattelagskommittén 
och utredningen om samban-

det mellan redovisning och be-
skattning. hon är även medlem 
i skatteverkets insynsråd och 
medlem i nordiska skatteve-
tenskapliga forskningsområdet.

barbro Jönsson utsedd 
till Årets förändrare
Åklagaren Barbro Jönsson får 
utmärkelsen ”Årets förändrare” 
därför att hon genom sitt värv 
förändrat allmänhetens attityd 
till organiserad brottslighet och 
visat medborgerligt mod.

”cynikern kan hävda att hon 
bara har gjort sitt jobb, men 
hon har drivit åtal i sin mindre 
hemort med fara för sitt eget 

liv och motvilligt blivit ett of-
fentligt ansikte.” så motiverade 
tidskriften neo sitt beslut att 
utse Barbro Jönsson till Årets 
förändrare. det är andra året 
som magasinet utmärker dem 
som man anser inte bara pratar 
om förändring utan också 
åstadkommer det i prakti-
ken. samtidigt utsågs Fra-
motståndaren och bloggaren 
oscar swartz till årets aktivist.Medlemmar i Advokatsamfundet 

erhåller fömånliga rumspriser. 

08 459 68 00    www.diplomathotel.com

Hotel Diplomat.indd   1 2008-03-12   10:28:31
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Aktuellt Juridiska biblioteket

ny Litteratur i urVaL

tryckår: 2008 om inte annat 
anges. 
Artikelsamling 2008 (stock-

holm: sisu idrottsböcker. 
324 s. idrottsjuridisk skrift-
serie; 13)

Björkman, Ulla: kommunen och 
lagen/ulla Björkman och olle 
lundin (iustus, 2009. 96 s.)

Brottsbalken: en kommentar. d. 
1-2 / lena holmqvist m.fl. (6. 
studentutg. norstedts juridik, 
2009) 

Bryde Andersen, Mads: grund-
læggende aftaleret (3. udg. 
københavn: gjellerup. 541 s.)

Chitty, Joseph: chitty on 
contracts/general editor, 
hugh Beale (london: sweet 
& maxwell. the common law 
library)

Daun, Torsten: med våld-

sam hand: om mord, dråp, 
mordbrand och mordförsök 
på gotland under 1800-ta-
let (klintehamn: gotlandica 
förlag. 260 s.)

Ebbesson, Jonas: miljörätt (2. 
uppl. iustus. 221 s.)

EG-rätten och socialtjänsten 
(socialstyrelsen. 70 s.)

French, Derek: mayson, French 
& ryan on company law 
(25. ed. oxford univ. press. 
747 s.)

The German Criminal Code: a 
modern english translation 
(oxford: hart. 216 s. studies 
in international and compa-
rative criminal law)

Grönwall, Lars: psykiatrin, 
tvånget och lagen / lars 
grönwall och leif holgersson 
(4. uppl. norstedts juridik, 
2009. 348 s.)

Lehrberg, Bert: omförhand-

lingsklausuler (stockholm: 
iBa. 246 s.)

Lindberg, Gunnel: straffpro-
cessuella tvångsmedel: när 
och hur de får användas? 
(2. uppl. thomson reuters, 
2009. 844 s.)

Lindskog, Bengt I: medicinsk 
terminologi (norstedts aka-
demiska förlag. 704 s.)

Lindskog, Stefan: kapitalbrist 
i aktiebolag: kommentarer 
till 25 kap. 13–20 §§ aBl 
(norstedts juridik. 231 s.  
norstedts gula bibliotek)

Lundmark, Lennart: mark och 
rätt i sameland/lennart 
lundmark & lars rumar 
(stockholm: institutet för 
rättshistorisk forskning. 234 
s. rättshistoriska skrifter, 
serien 3)

Moberg, Andreas: Villkorsklau-
suler: om avtalsklausuler som 

utrikespolitiskt instrument 
(iustus, 2009. 665 s. diss. 
göteborg: göteborgs univer-
sitet, 2009)

Stiftelsehandboken/christina 
Backman m.fl. (norstedts 
juridik. 196 s.) 

Walin, Gösta: kommentar till 
ärvdabalken. d. 1, (1–17 kap.): 
arv och testamente/gösta 
walin, göran lind.  (6. uppl. 
norstedts juridik. 450 s. nor-
stedts blå bibliotek)

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

Lästips

Titel: diskriminerings-
lagen
Författare: håkan 
gabinus göransson,  
stefan Flemström, mar-
tina slorach
Förlag: norstedts juridik, 
2009
Boken behandlar de 

regler som gäller för arbetslivet mest 
utförligt. Fler samhällsområden än tidigare 
omfattas av diskrimineringsförbudet och 
även övriga samhällsområden kommente-
ras, särskilt utbildningsområdet. Boken tar 
även upp annan lagstiftning som syftar till 
att motverka diskriminering, till exempel 
diskriminering av arbetstagare med del-
tidsarbete eller tidsbegränsad anställning, 
barnkonventionens förbud mot diskrimi-
nering och förbudet mot missgynnande av 
föräldralediga.

Titel: diskriminerings-
lagen i arbetslivet
Författare: tommy  
iseskog
Förlag: talentum fakta, 
2008
Boken behandlar skyddet 
mot diskriminering i ar-
betslivet, det vill säga så-

dan diskriminering av arbetssökande och 
arbetstagare som har samband med de 
olika diskrimineringsgrunderna kön, köns-
överskridande identitet, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionshinder, sexuell läggning 
och ålder. ersätter de tidigare utgivna 
böckerna ”diskriminering i arbetslivet” och 
”aktivt jämställdhetsarbete”.

nya rapporter 

Med sikte på en snabbare asylprocess, 
Rapport från Migrationsverket
migrationsverket har genomfört en över-
syn av verkets asylprocess som resulterat 
i ett förslag på ett nytt effektivare arbets-
sätt. den nya arbetsmodellen syftar till att 
korta väntetiderna för den asylsökande 
samtidigt som kvaliteten i besluten ökar. 
målet är att flertalet asylsökande ska få 
besked från migrationsverket inom tre 
månader. 

Översynen av asylprocessen är doku-
menterad i en rapport som finns att läsa på 
migrationsverkets webbplats 
www.migrationsverket.se .

Brottsförebyggande rådet, Brå 2008:25: 
Polisens utredningar av våld mot kvinnor 
i nära relationer
omkring 30 procent av det anmälda vål-
det mot kvinnor i nära relationer klarades 
upp år 2006. enligt rapporten borde ande-
len personuppklarade ärenden kunna öka 
genom förbättrat utredningsarbete från 
polisen – exempelvis om fler skador doku-
menteras och fler vittnen förhörs. studien 
grundar sig på förundersökningsmaterial 
från cirka 600 ärenden rörande våld mot 
kvinnor i nära relationer under år 2006.

BRÅ 2008:24 Sexuell människohandel  
en kartläggning av hur den sexuella män-
niskohandeln med kvinnor är organiserad i 
sverige, Finland och estland. Brå har kart-
lagt hela traffickingkedjan, från sexsäljare 
och sexköpare till kriminella grupper som 
organiserar och andra aktörer och även 
formulerat förslag på brottsbekämpande 
åtgärder som täcker hela verksamheten. 

rapporterna går att läsa på BrÅs webb-
plats www.bra.se .

Integritetsåret 2008, Rapport från Data-
inspektionen
datainspektionen har gjort en samman-
ställning över det dryga 20-talet viktigaste 
lagförslagen från 2008 som på olika sätt 
påverkar den personliga integriteten. rap-
porten tar upp uppmärksammade lagför-
slag som Fra, ipred och trafikdatalagring 
men också ämnen som inte uppmärksam-
mats i samma utsträckning. rapporten 
ger också exempel på några av de nya 
tekniker, som kommit att påverka den 
personliga integriteten. Finns att läsa eller 
kostnadsfritt beställa på datainspektio-
nens webbplats www.datainspektionen.se . 

aVhandLing

Andreas Moberg: Villkorsklausuler: om 
avtalsklausuler som utrikespolitiskt 
instrument, Avhandling från Göteborgs 
universitet.
avhandlingen undersöker hur eg använt 
sig av villkorsklausuler i internationella av-
tal med länder utanför eu. Villkorsklausuler 
ger de avtalande parterna en möjlighet 
att häva avtalet om motparten bryter mot 
mänskliga rättigheter, demokratiska princi-
per eller principen om rättsstaten. studien 
analyserar alla de fall då eg åberopat av-
talsklausuler gentemot tredje land mellan 
1995 och 2006.

Sju lagar har blivit en. Sedan den 1 januari 2009 gäller en ny sammanhållen och gemensam 
diskrimineringslag för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. 
Lagens syfte är att motverka diskriminering och främja likabehandling oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Det finns flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot 
diskriminering av personer med ”könsöverskridande identitet eller uttryck” (s.k. transperso-
ner) och skydd mot diskriminering på grund av ålder. Lagen gäller också inom fler samhälls-
områden än tidigare. Följande områden omfattas:

 Arbetslivet – Utbildning – Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling –  
Start eller bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet – Medlemskap i vissa – or-
ganisationer, t.ex. fackföreningar – Tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder – Hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten – Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen 
och studiestöd – Värnplikt och civilplikt – Offentliganställdas kontakter med allmänheten.

Boken tar främst upp de regler som gäller för arbetslivet, men även övriga samhällsområden 
beskrivs och kommenteras. Den belyser också annan lagstiftning som syftar till att främja 
likabehandling och motverka diskriminering, t.ex. förbudet mot missgynnande av föräldra-
lediga och FN:s barnkonvention.

Boken vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om diskrimineringslagen. Avsikten är 
att boken ska kunna användas vid olika slags utbildningar, t.ex. personalutbildning, facklig 
utbildning och utbildningar vid universitet och högskolor. Men den är också tänkt som en 
handbok för alla som på olika sätt vill motverka eller som drabbas av diskriminering.

Håkan Gabinus Göransson är docent i civilrätt vid Stockholms universitet. Han är numera 
verksam som läromedelsförfattare och arbetsrättskonsult, bl.a. i samarbete med Advance 
Advokatbyrå.

Stefan Flemström är advokat och innehavare av Advance Advokatbyrå och arbetar huvudsak-
ligen med arbetsrätt. Han undervisar även i ämnet, bl.a. vid Stockholms universitet.

Martina Slorach är jur. kand. och verksam vid Advance Advokatbyrå. Hon arbetar till största 
delen med arbetsrättsliga frågor.

Håkan Gabinus Göransson
stefan flemström
martina sloracH

Diskrimineringslagen
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Håkan Gabinus Göransson
stefan flemström
martina slorach

Diskrimineringslagen

kontakta Juridiska biblioteket
Bitte wölkert, bibliotekarie
telefon: 08-459 03 20
e-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
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Undersökningen som gjordes av IBA:s 
kommitté för unga advokater, YCL, un-
der hösten 2008, visar att unga advo-
kater framför allt prioriterar vidareut-
veckling i yrkesrollen. Den fråga som 
brukar hamna högst i svenska under-
sökningar – balansen mellan arbete 
och familjeliv/fritid – halkade i stället 
ner på svarslistan i undersökningen. 

– Vetgirigheten bland unga advoka-
ter imponerade på mig, säger Rouven 
F. Bodenheimer, vice ordförande för 
IBA/YCL och den som initierade un-
dersökningen. 

ett FrÅgeForMuLär skickades ut till 
IBA/YLC:s medlemmar i början av ok-
tober 2008. Två månader senare hade 
ett hundratal svar kommit in, som re-
presenterade unga advokater från hela 
världen. Resultatet presenterades vid 
en konferens i Moskva i december. 

Vart tredje år låter Advokatsamfun-
det Temo Synnovate göra undersök-
ningar bland advokater och biträdan-
de jurister på svenska advokatbyråer. 
Där hamnar balansen mellan arbete 
och familjeliv/fritid högst, eller åt-
minstone mycket högt i prioritering-
en, år efter år.

adVokat i FraMtiden

Vetgirigheten som drivkraft
En ny IBAundersökning tycks visa på att unga advokater prioriterar 
vidareutveckling i yrkesrollen framför såväl balans mellan arbete och 
familjeliv/fritid som löneutveckling.

utöver önskades attraktiva alternativ 
till att bli delägare.

Resultatet från undersökningen vi-
sar också att den arbetsgivare som kan 
erbjuda en god och icke-tävlingsinrik-

tad atmosfär mellan kollegorna 
är att föredra, liksom den som 
satsar på vidareutbildning och 
ser mentorprogram som en vik-
tig del av det. Den arbetsgivare 
som vågar visa förtroende för 
unga advokater och deras poten-
tial är även så att föredra.

– undersökningen visar att 
det finns många andra frågor än 
”balans i livet” som är avgörande 
för unga juristers syn på advo-
katyrket och yrkes- och livsval. 
Dessa är några av de frågor som 

vi kommer behandla inom det nya fo-
rumet för yngre jurister – Advokaten 
i framtiden, säger Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg.

GW

I den undersökning som IBA:s 
kommitté för unga advokater 
utförde i höstas hamnade des-
sa frågor inte alls i topp. I stället 
var det ”eagerness of learning” 
som Rouven F. Bodenheimer 
säger, utveckling och lärande 
i arbetet, som hamnade i topp 
– även över löneutveckling och 
arbetsgivarens status. 

pÅ FrÅgan om vad som upp-
levs som de största problemen 
på arbetsplatserna svarade de 
flesta i första hand brist på mentor-
skap, brist på individuell support och 
feedback. För att åtgärda detta föreslog 
flera svarande en tydligare ansvarsför-
delning mellan delägare och anställda, 
ett större utbyte mellan delägare och 
anställda samt utbildning av mento-
rer.

Deltagarna i undersökningen efter-
lyste även en större transparens vad 
gäller kriterier för att bli delägare. Det 
uttrycktes kritik mot att hålla unga ad-
vokater ”på vänt” år ut och år in – om 
en ung advokat inte anses hålla för att 
bli delägare i byrån bör detta kommu-
niceras direkt, ansåg de svarande. Där-

”Undersökningen visar 
att det finns många andra 
frågor än ’balans i livet’ 
som är avgörande för unga 
juristers syn på advokatyrket 
och yrkes och livsval.”

Rouven F 
Bodenheimer

 

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
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nya LedaMöter 
den 30 Januari 2009

Tobias Bengtsson, wistrand 
advokatbyrå, göteborg

Magdalena Berg, Baker & 
mckenzie advokatbyrå kB, 
stockholm

Ann Bokinge, advokatfirman 
Vinge kB, stockholm

Darragh Byrne, linklaters 
advokatbyrå aB, stockholm

Carl-Adam Drakenberg, 
advokatfirman westermark 
anjou aB, stockholm

Helena Eriksson, Flood  
advokatbyrå kB, stockholm

Filip Funck, advokatfirman 
Vinge kB, helsingborg

Jenny Gemzell, mannheimer 
swartling advokatbyrå aB, 
stockholm

Karl-Johan Grundström, 
setterwalls advokatbyrå, 
stockholm

Johan Hedberg, advokatfirman 
hans Bredberg aB,  
stockholm

Niclas Hermansson, setter-
walls advokatbyrå malmö 
aB, malmö

Elisabeth Hoffnell, advokat-
firman lindahl kB, 
stockholm

Mats Hävermark, advokat-
firman Vinge kB, stockholm

Niclas Ihrsén, advokatbyrån 
gulliksson aB, stockholm

Hannah Kaber, advokatfirman 
Vinge kB, stockholm

Tobias Karlsson, herslow 
& holme hB advokatbyrå, 
malmö

Kai-Erik Neij, wallenburg  
& andersson advokatbyrå 
aB, helsingborg

Lynda Ondrasek Olofsson, 
setterwalls advokatbyrå, 
stockholm

Sarah Olsson, wistrand 
advokatbyrå, göteborg

Ulrika Polland, roschier 
advokatbyrå aB, stockholm

Cecilia Rudels, advokat firman 
törngren magnell kB, 
stockholm

Katrin Salwén, setterwalls 
advokatbyrå, stockholm

Dan Sandahl, advokatfirman 
glimstedt stockholm kB, 
stockholm

Linda Svensson, mannheimer 
swartling advokatbyrå aB, 
helsingborg

Jenny Welander Wadström, 
mannheimer swartling  
advokatbyrå aB, stockholm

Rickard Wallentin, Jca skarp 
advokatbyrå aB, stockholm

Per Wiesel, advokatfirman 
abersten hB, hudiksvall

Caroline Wikström, eversheds 
advokatbyrå aB, stockholm

rätteLse aV cirkuLär 
nr 26/2008

Göran Thyresson, advokat 
göran thyresson, skara.  
Beslutet om utträde av-
seende göran thyresson 
upphävs.

utträdda LedaMöter

Matilda Afzelius, göteborg,  
1 september 2008

Rickard Arvidsson, stockholm, 
19 januari 2009

Staffan Bergling, stockholm, 
31 december 2008

Ida Berhin, malmö, 1 januari 
2009

Peter Edlind, Bryssel, 
31 december 2008

Margareta Johansson, lands-
krona, 31 december 2008

Magnus Kylhed, Vallentuna,  
31 december 2008

Kerstin Lindbohm, helsing-
borg, 31 december 2008

Sofia Lundstedt, göteborg,  
31 december 2008

Göran Miörner, malmö, 1 januari 
2009

Björn Mothander, stockholm,  
1 januari 2009

Mikael Nelson, stockholm,  
12 januari 2009

Malin Barringer Nilsson,  
stockholm, 1 januari 2009

Hanna Sjöberg, göteborg,  
5 december 2008

Helena Thorlin, göteborg,  
1 januari 2009

Birgitta Williamson, hässle-
holm, 1 januari 2009

Stefan Zetterlind, Jönköping,  
1 januari 2009

aVLidna LedaMöter

Staffan Hallström, karlstad,  
7 oktober 2008

Hans-Erik Mattsson, Örebro, 
24 december 2008

Lars Sandow, umeå, 24 januari 
2009

reMissärenden

Förteckning över remissären-
den, i vilka samfundet avgivit 
yttrande
R-2008/1144 departements-

promemorian utvärdering 
av lagen om grupprättegång 
(ds 2008:74)

Nya böcker från FAR SRS Förlag

Insolvensvolymen 2009

Ett komplett regelverk för situationer
där någon inte kan betala sina skulder.
Boken innehåller både svensk lagstift-
ning och EU-regler.

Pris 475 kr (exkl. moms och porto)

HR-volymen 2009
Heltäckande regelsamling inom
arbetsrätt och arbetsmarknad. Inne-
håller de centrala lagarna, speciallagar
och relevanta myndighetsföreskrifter
från t.ex. Arbetsmiljöverket. 

Uppdaterad per den 1 januari 2009 med
bl.a. den nya diskrimineringslagen.

Pris 450 kr (exkl. moms och porto)

Migrationsrättsvolymen 2009
Unik regelsamling som innehåller alla
tillämpliga författningar och samtliga
Migrationsverkets föreskrifter och
allmänna råd.

Pris 475 kr (exkl. moms och porto)
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Beställning
Internetbokhandel: www.farsrsforlag.se

Tel: 08-506 112 60 E-post: order@farsrsforlag.se

NYHET
ER Direkt från
tryckpressarna

Böcker inom skatter, affärsrätt, HR, redovisning och revision

Annons_Adv2_93x260  09-02-09  16.05  Sida 1



43Advokaten Nr 2 • 2009

tidskriften adVokaten ges ut

av sveriges advokatsamfund

postadress
Box 273 21, 102 54 stockholm

besöksadress
laboratoriegatan 4, stockholm

advokatsamfundets växel

08-459 03 00

e-post
advokaten@advokatsamfundet.se

Fax
08-662 30 19

heMsida
www.advokatsamfundet.se

ansVarig utgiVare
anne ramberg, sveriges advokatsamfund

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

redaktion
chefredaktör tom knutson, 08-459 03 25

tom.knutson@advokatsamfundet.se

Journalist ulrika Brandberg, 08-459 03 07 

ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se

Journalist gabriella westberg, 08-459 03 23

gabriella.westberg@advokatsamfundet.se

redaktionsrÅd
anne ramberg, tom knutson, andré anders-

son, dennis dicksen, per e samuelson, ulrika 

Brandberg, gabriella westberg

adressändring
advokatsamfundets ledamöter 

och biträdande jurister: 

registrator@advokatsamfundet.se

prenumeranter: 08-459 03 40 alternativt 

prenumeration@advokatsamfundet.se

annonsansVarig
lars Falk, Falk media aB, 08-766 01 40, 

070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu

graFisk ForM och Layout
Jesper möller, tidningsmakarna aB

korrektur
klara ord stockholm hB

tryck
Växjö offset

Manus
manusstopp nästa nummer: 17 mars. sänds till 

tom knutson (e-post eller postadress ovan). 

Åsikter och förslag som framförs i artiklar 

står helt för författarnas eller de intervjuades 

räkning och behöver inte delas av sveriges 

advokatsamfund. redaktionen förbehåller 

sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 

beställda artiklar och bilder tar redaktionen 

inget ansvar. 

adVokatens texter lagras elektroniskt. de-

lar av tidskriften publiceras även på internet. 

den som sänder material till tidskriften anses 

medge elektronisk publicering/lagring. 

prenuMerationspris
helår, 9 nr, 424 kr inkl. moms.

studerande 106 kr inkl. moms.

© sveriges advokatsamfund 2009

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 
7 400 ex.
ISSN 0281-3505

R-2008/1151 departements-
promemorian genomför-
ande av tjänstedirektivet (ds 
2008:75)

R-2008/1206 delbetänkandet 
sekretess och offentliga 
biträden i utlänningsärenden 
(sou 2008:65)

R-2008/1258 Betänkandet 
tillval i hyresrätt (sou 
2008:94)

R-2008/1261 delbetänkan-
det aktiekapital i privata 
aktiebolag (sou 2008:49) 
och promemoria om minsta 
tillåtna aktiekapital i privata 
aktiebolag – kompletterande 
underlag 

R-2008/1262 slutbetänkandet 
straff i proportion till brot-
tets allvar (sou 2008:85)

R-2008/1326 slutbetänkandet 
nya ersättningsbestämmel-
ser i expropriationslagen, 
m.m. (sou 2008:99)

R-2008/1434 Förstudierap-
porten enklare att lämna 
räkenskapsuppgifter

R-2008/1435 utdrag ur utkast 
till lagrådsremiss genom-
förande av skyddsgrundsdi-
rektivet och asylprocedur-
direktivet – ärenden med 
säkerhetsaspekter

R-2008/1456 promemorian 
Beskattning av utomlands 
bosatta artister, m.fl.

R-2008/1471 promemorian 
Beskattning av europeiska 
grupperingar för territoriellt 
samarbete

R-2008/1495 kompletterande 
bestämmelser med anled-
ning av eg-förordningen om 
en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete

R-2008/1518 promemorian 
Beskattning av ersättningar 
till ledamöter av europapar-
lamentet

R-2008/1529 kronofogde-
myndighetens hemställan 
om vissa ändringar i lagen 

Samfundet

Läs mer
på www.advokatsamfundet.se 
kan du läsa remissvaren.
klicka på ”advokatsamfundet 
tycker”.

(2001:184) om behandling av 
uppgifter i kronofogdemyn-
dighetens verksamhet

R-2009/0001 ändring av 
direktiv 2006/112/eg om 
ett gemensamt system för 
mervärdesskatt, när det gäl-
ler skatteundandragande vid 
import och andra gränsöver-
skridande transaktioner

R-2009/0013 Förslag till euro-
paparlamentets och rådets 
förordning om kriterier och 
mekanismer för att avgöra 
vilken medlemsstat som har 
ansvaret för att pröva en 
ansökan om internationellt 
skydd som en medborgare i 
tredje land eller en statslös 
person har gett in i någon 
medlemsstat (dublinförord-
ningen) samt förslag till eu-
ropaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av 
eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv 
tillämpning av dublinförord-
ningen

R-2009/0015 Förslag till 
revidering av europaparla-
mentets och rådets direktiv 
2003/9/eg om miniminor-
mer för mottagande av asyl-
sökande i medlemsstaterna 
(mottagningsdirektivet)

R-2009/0054 promemorian 
skattereduktion för repara-
tion, underhåll samt om- och 
tillbyggnad av vissa bostäder

sv internetrekrytering
93x64

B O L A G S R Ä T 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

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se

För mer info gå in på Juridikjobb.se som 
vi samarbetar med i denna rekrytering.

Stockholms Byggmästareförening 
söker yngre Jurist

Kontakta oss för prover och mer information.
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Vi söker advokat till Örebro
för samarbete i kontors-
gemenskap i rymliga och
ändamålsenliga lokaler.

Kvalificerad sekreterarhjälp.
Alternativt sökes biträdande

jurist som bör vara
tingsmeriterad.

Advokat Bertil Schultz
Advokat Anders Bohmansson

Kilsgatan 5 A, 703 54 ÖREBRO
O19-124220

advokat@bertilschultz.se

AD:s domar
och annan juridisk

litteratur säljes.

Förteckning
erhålles efter
hänvändelse
via e-post till

reinhold.fahlbeck@jur.lu.se
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sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 stockholm

norstedts
Juridik

215x258

Johnny Herre, professor i rättsvetenskap och en  
av författarna till kommentarerna till köplagen,  
konsumentköplagen och internationella köplagen  
(CISG) – numera även delar av Zeteo.
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För mer information ring 08-690 96 80
kundservice@nj.se   www.nj.se

Juristens bästa vän växer  
på djupet och bredden.     

ZeteoTM
 

hinner mer.

Fler och fler upptäcker Zeteo, vårt arbetsverktyg  
på internet. Och nytt innehåll tillförs ständigt. 
Norstedts Juridiks djupa lagkommentarer införlivas  
i snabb takt i Zeteo, tillsammans med annat 
kvalificerat material från de främsta experterna. 
Djup och bredd utan konkurrens.

Ditt viktigaste arbetsverktyg har aldrig varit 
enklare att använda. Sökfunktionerna är kraftfulla 
men enkla. Sök först brett, sedan allt smalare.  
Du hittar snabbt exakt den vederhäftiga och 
uppdaterade information du behöver. 

Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se 
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