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”Att få vara mäklare och medlare efter ett långt liv i 
partipolitiken var för min egen personliga del en 
viktig behållning av utredningsåren.”
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Ledare Generalsekreteraren

Den mediala dramaturgin runt 
Quick kan skada rättsväsendet

Förra året avsLUtades med en intensiv och delvis 
känsloladdad debatt i medierna om tillståndet i rätts
samhället Sverige. Intresset orsakades av två program i 
SVT om Thomas Quick. Temat var att Quick var oskyldigt 
dömd för de mord han erkänt och att polis, åklagare, do
mare samt försvarsadvokaten medverkat till detta rättsö
vergrepp. Det var allvarliga anklagelser som riktades mot 
rättsväsendet och Quicks försvarsadvokat. Debatten reser 
viktiga frågor om försvararrollen. 

Det är för mig såväl omöjligt som olämpligt att ha en 
uppfattning om huruvida Quick är skyldig eller oskyldig 
till de åtta mord han erkänt och dömts för av fem domsto
lar. Det är likaså omöjligt för mig att ha någon som helst 
uppfattning om huruvida det har förekommit felaktigheter 
eller slarv under förundersökningarna eller efterföljande 
domstolsprövningar. Jag har varken läst domarna eller 
förundersökningarna och inte heller varit närvarande vid 
någon av domstolsförhandlingarna. Jag misstänker dess
värre att många debattörer delar denna okunskap med 
mig, vilket inte hindrar dem från att ha mycket bestämda 
åsikter i ansvarsfrågan.

många FöreFaLLer på ibland oklara grunder vara över
tygade om inte bara Quicks oskuld utan också att polis, 
åklagare, domstolar och Quicks försvarsadvokat varit för
sumliga eller, till och med, medvetet handlat i syfte att få 
Quick felaktigt dömd. De som, rätt eller fel, tror på Quicks 
oskuld antyder att rättsröta råder och att vi står inför år
hundradets största rättsskandal. 

Låt mig med anledning av Quickdebatten gör några all
männa observationer. Det räcker inte att en tilltalad visar 
sig ha ljugit när han erkänt de brott han dömts till ansvar 
för, för att hävda att den tilltalade blivit felaktigt dömd. 
Han kan mycket väl vara rätt, om än oskyldigt, dömd. En 

annan sak är att den dömde i efterhand kan ha goda skäl 
att ansöka om resning. Om så är fallet beträffande Quick 
har jag givetvis ingen uppfattning om.

Det har framförts olika ståndpunkter om hur Quicks 
försvarsadvokat skulle ha agerat och vilka skyldigheter en 
försvarsadvokat i allmänhet har i de fall där den miss
tänkte erkänt ett brott. Försvarsadvokaten har en mycket 
svår roll. Jag har inte underlag för att bedöma hur Claes 
Borgström skötte sina försvararuppdrag. Det ankommer 
heller inte på mig att i detta sammanhang recensera hans 
försvararinsats. Men det finns anledning att i denna kon
text göra några generella påpekanden om advokatrollen 
och försvararuppdraget.

advokaten har, inom ramen för vad lag och god advo
katsed stadgar, en absolut lojalitetsplikt i förhållande till 
sin klient. Det betyder att det är klientens intresse som 
skall tillgodoses. Som huvudregel gäller också att advoka
ten skall följa klientens instruktioner. Advokatens uppgift 
är inte att positivt verka för att sanningen skall komma 
fram. Det tillkommer inte advokaten att uppträda som 
åklagare eller domare. Dessa roller innehas av andra. 

Försvarsadvokatens huvuduppgift är i stället att gran
ska åklagarens bevisning och se till att allt som talar till 
den misstänktes förmån kommer fram, att identifiera 
alternativa hypoteser, att om möjligt verka för att för
undersökningen läggs ned och åtal inte väcks, samt att i 
förekommande fall argumentera i påföljdsfrågan. Detta är 
den normala situationen i brottmål där klienten förnekar 
brott. 

Advokaten har i allmänhet inte någon undersöknings
plikt. Han kan normalt ta uppgifter som klienten läm
nar för goda, såvida inte särskilda skäl föranleder det. 
Advokaten får således i varje enskilt ärende bedöma om 

ANNE
RAMBERG
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Den mediala dramaturgin runt 
Quick kan skada rättsväsendet

det kan finnas särskild anledning att kontrollera uppgifter 
lämnade av klienten. Detta kan vara fallet när det gäller 
utpekande av annan som brottsling eller när det är fråga 
om uppseendeväckande uppgifter. Enligt min mening 
skulle en sådan skyldighet kunna åvila försvarsadvokaten 
om det till exempel som i Quickfallet är fråga om erkän
nande av ett stort antal mord.  

Denna regel måste ses i ljuset av advokatens så kallade 
negativa sanningsplikt. Den innebär att advokaten inte 
får ljuga. Han får inte heller framlägga bevisning som han 
vet är falsk eller på annat sätt undertrycka eller förvanska 
bevisning. Advokaten får inte åberopa ett vittne som han 
vet kommer att begå mened. Han får likaså inte lämna en 
uppgift som han vet är osann och inte heller bestrida en 
uppgift som han vet är sann.  

advokaten Får emeLLertid inte mot klientens instruk
tioner erkänna viss handling eller medge viss omständig
het. Advokaten är heller inte skyldig att lämna uppgift 
eller tillhandahålla bevis som talar till klientens nackdel 
om det inte finns en laglig skyldighet att göra det. Sådan 
skyldighet föreligger aldrig för en försvarsadvokat. Denne 
kan därför aldrig höras som vittne enligt reglerna om frå
geförbud i rättegångsbalken. Bakgrunden är att reglerna 
i rättegångsbalken om parts sanningsplikt inte är tillämp
liga på part i brottmål. Det leder till att försvarsadvokatens 
ställning i viss mån skiljer sig från målsägandebiträdets el
ler ombudets i ett tvistemål. Rättsordningen accepterar att 
klienten får ljuga. Men, advokaten får dock inte stödja sin 
klients talan på en uppgift som han vet är osann. Om kli
enten till exempel hävdar att han är skyldig men till advo
katen uppger att han kommer vidhålla sitt förnekande är 
advokaten i princip skyldig att frånträda uppdraget eller 
i vart fall vara helt passiv i skuldfrågan. Detsamma gäller 
om klienten har erkänt brottet men för advokaten avslöjar 
att han är oskyldig. Det var någon annan, som han av olika 
skäl skyddar, som utfört gärningen. 

Om klienten väljer att göra sina avslöjanden till advoka
ten i omedelbar anslutning till huvudförhandlingen upp
kommer ett moraliskt dilemma för advokaten. Advokaten 
är ju som huvudregel skyldig att frånträda uppdraget. Om 
han avsäger sig uppdraget i detta läge riskerar han dock 
att skada klientens sak och göra sig skyldig till brott mot 
lojalitetsplikten. Han kan heller inte ange skälet till att han 
begär sitt entledigande. Det skulle dessutom strida mot 
tystnadsplikten. Samtidigt får han inte åberopa omstän
digheter som han vet är falska.  

Det kräver därför hög integritet och gott omdöme för 
att hantera denna typ av etiska dilemman, som advokater 
inte sällan ställs inför. Erfarenheterna visar emellertid 
att det är mycket sällsynt att klienten efter att ha avslöjat 
sanningen inför advokaten inte gör sammaledes inför 
domstolen.  

nÄr det gÄLLer att argUmentera i påföljdsfrågan kan 
försvarsadvokaten också ställas inför svåra etiska övervä
ganden. Enligt min mening är advokaten också här hänvi
sad till klientens instruktioner. Jag har svårt att se hur en 
advokat med bibehållen lojalitetsplikt skulle kunna argu
mentera för sluten psykiatrisk vård om klienten motsätter 

sig detta och förordar fängelse eller tvärtom. Advokaten 
är likaså bunden av klientens anvisningar när det gäller 
överklagande. Att, som framförts under debatten, kräva 
att försvarsadvokaten i strid med den tilltalades instruk
tioner skulle ha argumenterat för dennes oskuld och efter 
fällande domar ha överklagat till hovrätten kan inte anses 
vara i överensstämmelse med advokatetiken. Om, som jag 
av rapporteringen i medierna förstått, advokaten i detta 
fall dessutom trott på klientens skuld vore det enligt min 
mening inte försvarbart om denne mot klientens vilja 
överklagade. Om advokaten på goda grunder däremot 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”De som, rätt eller fel, tror på Quicks oskuld
antyder att rättsröta råder och att vi står 
inför århundradets största rättsskandal.”

varit av uppfattningen att förundersökningen var felaktig, 
domstolarna usla och klienten galen, men oskyldig, skulle 
advokaten i stället vara hänvisad till att begära sitt entle
digande. Detsamma skulle vara fallet om advokaten fin
ner omständigheter som övertygande talar för klientens 
oskuld och som skulle leda till att klienten skulle kunna 
frikännas om dessa omständigheter kom till domstolens 
kännedom. I det läget synes mig advokatens enda hand
lingsalternativ vara att frånträda uppdraget. Samtidigt 
måste man komma ihåg att också försvarsadvokaten kan 
missta sig. Försvararen måste därför vara mycket åter
hållsam med att försöka få klienten att erkänna. En annan 
sak är att advokaten skall råda sin klient att tala sanning.  
Försvararuppdraget bygger på förtroende. Det förutsätter 
att den tilltalade kan lita på att försvararen behandlar de 
uppgifter han får av klienten förtroligt. Annars skulle ju en 
tilltalad riskera att få ett sämre försvar med en advokat vid 
sin sida än om han inte hade någon försvarsadvokat alls. 

den mediaLa dramatUrgin riskerar att skada tilltron till 
rättsväsendet och advokatkåren. Frågor om beviskrav och 
bevisprövning är centrala ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
Frågan om hur beviskravet ”att det skall vara ställt utom 
rimligt tvivel” skall tolkas och praktiskt tillämpas förtjä
nar analys och debatt. Justitiekanslern har inbjudit till ett 
seminarium i ämnet. Det tycker jag är bra. Rättsväsendet 
och advokatkåren måste ta ansvar och aktivt medverka i 
detta arbete. Det skall inte överlämnas till rubriksättare av 
löpsedlar i tidningar och tv.
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hemlig teleavlyssning, 
tele övervakning och 
kamera   övervakning 
används allt mer. det visar 
regeringens redovisning av 
användningen av hemliga 
tvångsmedel under 2007. 

– en allvarlig utveckling, 
säger advokatsamfundets 
generalsekreterare anne 
ramberg.

Under 2007 beviljade domsto
larna hemlig tele
avlyssning i totalt 
966 fall, 77 fler än 
året innan. Under 
en tioårsperiod har 
antalet avlyssnings
tillstånd nästan tre
dubblats. Endast 16 ansökning
ar om teleavlyssning avslogs av 
domstol. 

den hemLiga teleövervakningen 
ökar också kraftigt, från 1 119 fall 
under 2006 till 1 315 under 2007. 
Sedan 1998 har tillstånden blivit 
allt fler, och totalt närmast fyr
dubblats. Domstolarna har här 
bara avslagit en ansökan. Även 
kameraövervakningen har an
vänts mer än tidigare år.

Siffrorna kommer från reger

Fortsatt ökning 
av avlyssning och
teleövervakning

ingens årliga redovisning över 
hur de hemliga tvångsmedlen an
vänts. Sammanställningen visar 
att såväl teleavlyssning som tele
övervakning och kameraövervak
ning används allra mest vid miss
tankar om grova narkotikabrott 
och grov narkotikasmuggling.

enLigt regeringen beror ök
ningen av antalet tillstånd dels på 
att allt fler personer är inblanda
de i varje brott, dels på att narko

tikan breder ut sig 
i landet. Dessut
om pekar man på 
lagändringen från 
2004, då det blev 
möjligt att använ
da hemliga tvångs

medel vid fler typer av brott. 
Regeringens statistik visar att 

de hemliga tvångsmedlen haft 
betydelse för förundersökningar
na i ungefär hälften av fallen där 
de använts (detta definieras som 
att åtgärderna lett till ytterligare 
tvångsmedel, som gripande eller 
häktning). Detta visar, enligt re
geringen, att de hemliga tvångs
medlen är effektiva för att klara 
upp brott.

Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg delar 

hemLiga tvångsmedeL

bara sex av tio svenskar 
har stort förtroende för 
domstolarna. det visar 
Förtroendeutredningens 
betänkande, som över- 
lämnades till justitie-
ministern i december.

Förtroendeutredningen tillsat

tes av regeringen efter ett beslut 
i juni 2007. Lagmannen Sigurd 
Heuman utsågs till särskild utre
dare och en referensgrupp bil
dades, där bland annat Advokat
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg och Brottsoffer
myndighetens generaldirektör 
Margareta Bergström ingick.

Enligt utredningen innebär all
mänhetens låga förtroende för 
domstolarna i förlängningen ett 
hot mot rättsstaten. Det riskerar 
också att leda till att människor 
väljer att vända sig till andra or
gan än domstolarna för att lösa 
sina tvister.

Utredningen föreslår också en 

rad åtgärder för att öka förtroen
det, bland annat ett mer aktivt 
förhållningssätt till medierna och 
mer lättlästa domar.

SOU 2008: 106 Ökat förtroen-
de för domstolarna – strategier 
och förslag

Lågt förtroende för svenska domstolar

Användningen av tvångsmedel ökar. Men nyttan ifrågasätts.

inte den uppfattningen. Hon ser 
allvarligt på utvecklingen.

– Statistiken visar tydligt att 
det blivit en ökad användning av 
hemliga tvångsmedel, utan mot
svarande nytta. Den ger stöd åt 
vår uppfattning, att dessa tvångs

medel varken är proportionerliga 
eller effektiva. Dessa siffror borde 
få regeringen att se över utform
ningen av lagstiftningen, säger 
Anne Ramberg. UB

regeringens skrivelse 
2008/09:79

1 315
fall av teleövervakning 
beviljades under 2007.

Nyheter
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Katri Linna är ny diskriminerings 
ombudsman.

ny do övervakar ny 
diskrimineringslag
den 1 januari 2009 trädde en 
ny lag, diskrimineringslagen, i 
kraft (sFs 2008:567). samti-
digt inrättades en ny myndig-
het, diskrimineringsombuds-
mannen. myndigheten ersätter 
de fyra tidigare ombudsmän-
nen ho, do, Jämo och homo.

diskrimineringsombudsman 
och chef för den nya myndig-
heten är katri linna.

barnbrott bör 
utredas mer
barnbrottsutredningen föreslår 
i ett betänkande som över-
lämnades till justitieminister 
beatrice ask i december att 
fler brott som begås av barn 
under 15 år ska utredas.

primärt bör utredning av 
brott begångna av barn under 
15 år också fortsättningsvis 
göras för att klarlägga behovet 
av sociala insatser. men det 
hindrar inte att fler brott ska 
utredas, enligt barnbrottsut-
redningen, som föreslår att 
upprepad brottslighet upp-
märksammas tydligare, att 
brottsoffrens ställning stärks 
samt att det förordnas juridiskt 
biträde för brottsmisstänkta.

ny organisation för 
eko- och miljöåklagarna
bekämpningen av ekono-
miska brott samt miljö- och 
arbetsmiljöbrott ska samlas i 
större enheter på färre orter. 
det beslutade riksåklagaren i 
december. syftet med omor-
ganisationen är bland annat att 
minska sårbarheten och öka 
möjligheten till erfarenhetsut-
byte och kompetensutveckling.

Nyheter

”EU:s ministerråd bryter
mot rätten att försvara sig”

bakgrUnd: terrorlistan

eU:s ministerråd ignorerar 
domslut från eg-domstolen 
och flera brittiska domsto-
lar som tagit eU-förplikti-
gande beslut. det hävdar 
advokat thomas olsson och 
flera andra parlamentariker 
och jurister från sverige 
och andra eU-länder.

Vid inte mindre än fem tillfällen 
har EU:s terrorlistning av den 
iranska oppositionella organisa
tionen Folkets mujahedin, PMOI, 
prövats i domstol. Tre gånger har 
ärendet prövats vid EGdomsto
len, fyra gånger i brittiska dom
stolar. Varje gång har utslaget bli
vit detsamma: ingenting tyder på 
att PMOI skulle ägna sig åt eller på 
annat sätt stödja terrorism. Ändå 
låter ministerrådet PMOI stå kvar 
på terrorlistan – vilket innebär di
rekt livsfara för organisationens 
medlemmar och sympatisörer 
samt kränkning av deras grund
läggande fri och rättigheter. 

ministerrådet stödjer sig på att 
Frankrike fått ny hemligstämplad 
information om organisationen 
från Iran – information som dock 
ingen av domstolarna eller dom
stolens parter fått tillgång till, vil
ket bland annat lett till spekulatio
ner om att det kohandlas politiskt 
med mänskliga rättigheter. 

den 27 december 2001 införde 
eu:s ministerråd särskilda 
restriktiva åtgärder i syfte att 
bekämpa terrorism. därtill 
fogas en lista med personer, 
grupper och enheter som an-
ses delta i terroristhandlingar, 
känd som ”eu:s terrorlista”. 
terrorlistan revideras minst en 
gång var sjätte månad av eu:s 
ministerråd efter beredning av 
eu-ländernas regeringar. För 
att någon individ eller orga-
nisation ska hamna på listan 
krävs ett beslut av en behörig 
nationell myndighet grundat 

på bevis eller allvarliga och 
trovärdiga indicier eller dom 
för terroristhandlingar.

Rådets gemensamma stånd
punkt 2001/931/GUSP går att 
hitta på http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2001:344:0093:0096
:SV:PDF

beslutet att föra upp pmoi 
på ”terrorlistan” initierades 
av storbritannien i maj 2002. 
efter att flera brittiska domar 
underkänt beslutet – en dom-
stol kallade beslutet ”perverst” 

– tvingades den brittiska staten 
att ta bort organisationen från 
den egna, brittiska, terrorlistan. 
men grannlandet Frankrike tog 
då över fallet, och är det land 
som i dag driver frågan om att 
behålla pmoi på eu:s terror-
lista. 

besluten i ministerrådet 
måste vara enhälliga. därmed 
räcker det om ett enda med-
lemsland kräver respekt för 
domstolarnas beslut för att mi-
nisterrådet ska tvingas avskriva 
pmoi från terrorlistan.

– Det är svårt att hitta rätt ord 
för den ängslan och oro som EU:s 
behandling av PMOI väcker, sa 
advokat Thomas Olsson, vid den 
presskonferens som hölls den 12 
januari i Stockholm, arrangerad 
av kommittén Friends of a Free 
Iran, Fofi.

eg-domstoLen har vid två till
fällen konstaterat att man i fallet 
PMOI brutit mot något för rätts
staten så fundamentalt som rät
ten att försvara sig.

– Att agera på ett sådant sätt 

från lagstiftarens sida är som om 
riksdagen vände sig mot en en
skild medborgare i Sverige och 
sa: ”Dina tillgångar tar vi, och 
går du till domstol, då tar vi dem 
igen.” Det är en form av laglöshet, 
en brist på respekt som är ett em
bryo till en totalitär stat, varnade 
Thomas Olsson. 

samtLiga av konferensens talare 
framhävde det principiellt viktiga 
i att den lagstiftning som syftar 
till att skydda demokratiska vär
den tillämpas på ett sätt som inte 
kränker de principer som den ska 
försvara. 

– Vi kan inte kontrollera den eu
ropeiska unionen om vi inte följer 
lag och rätt, konstaterade Struan 
Stevenson, brittisk EUparlamen
tariker och vice president för den 
största partigrupperingen (EEP
ED) i Europaparlamentet.

thomas oLsson – som även är 
juridiskt ombud för NCRI (Natio
nal Council of Resistance of Iran), 
en paraplyorganisation där PMOI 
ingår – har i ett brev till regering
en krävt att Sverige agerar för att 
ministerrådet vid sitt nästa möte 
ska efterkomma förstainstansrät
tens domar och avföra PMOI från 
terrorlistan. Ministerrådets be
slut är enhälliga, varje röst är ut
slagsgivande. GW

”Det är en form av 
laglöshet, en brist 
på respekt som är 
ett embryo till en 
totalitär stat.”

Thomas Olsson
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Vad? konferens för kvinnliga 
jurister.
När? onsdagen den 31 mars 
klockan 13.00.
Var? clarion hotel sign 
i stockholm.
Mer? program och praktisk 
information finns på hildas 
webbplats, www.advokatsam-
fundet.se/hilda, där du också 
kan anmäla dig.

domstolar får system 
för tidsredovisning
under 2009 kommer ett nytt 
system för tidsredovisning att 
införas successivt på landets 
tingrätter, länsrätter och 
hyresnämnder. Överrätterna 
ska kunna välja om de vill 
delta. syftet är att få ett bättre 
underlag till fördelningen av 
resurser. Ju större andel tids-
krävande mål en domstol har, 
desto mer pengar till domsto-
len. 

Lagrådsremiss om 
hårdare straff
regeringen vill förlänga 
straffskalan för mord och vissa 
andra brott till upp till 18 år. 
Förslaget på nya straffskalor 
överlämnades i december till 
lagrådet för granskning.

ny länspolismästare 
i västra götaland
regeringen utsåg i december 
mats löfving till ny länspolis-
mästare i västra götaland. 

mats löfving är utbildad 
polis. han har 
avlagt juris 
kandidatexa-
men och är 
tingsmerite-
rad vid mo tala 
tingsrätt. 
Åren 1991–93 
genomgick 
han polis-
chefsutbild-
ning.

mats löfving har haft flera 
olika chefsbefattningar inom 
polisen. sedan den 1 juli 2004 
är han länspolismästare vid po-
lismyndigheten i Östergötlands 
län. under åren 1999–2001 var 
mats löfving ämnessakkun-
nig, ämnesråd och biträdande 
enhetschef vid polisenheten på 
Justitiedepartementet.

Utredning om 
hemlig avlyssning
regeringen beslutade i de-
cember om direktiv till den 
utredning som ska utvärdera 
tillämpningen av lagen om 
hemlig rumsavlyssning och 
lagen om åtgärder för att för-
hindra särskilt allvarliga brott.

utredningen ska bland annat 
visa vilken inverkan använd-
ning av tvångsmedel enligt 
de båda lagarna har på den 
personliga integriteten.

Från och med detta num-
mer har tidskriften advo-
katen fått ny form, nytt 
papper och nytt format.

Ledorden för omgörning-
en har varit kontinuitet och 
utveckling.

Under hösten har Tidningsmakar
na (som har ansvaret för tidskrif
ten Advokatens layout) arbetat 
med att förnya tidskriften Ad
vokatens utseende tillsammans 
med tidskriftens redaktion.

Viktiga ledord för omgörningen 
har varit kontinuitet och utveck
ling. Läsaren ska känna igen sin 
Advokaten samtidigt som målet 
har varit att texterna, korta som 
långa, ska vara attraktiva och lätt
tillgängliga för läsaren. 

Tillsammans har vi velat skapa 
ett mer tidsenligt tilltal. Moderna
re uttryck utan att tumma på tid
skriftens seriositet kort sagt.

tidskriFten advokatens nya 
format är något bredare än tidi
gare och har bredare spalter på 
sina håll, något som ger ett lufti
gare intryck och högre läsvänlig
het.

Med den nya formen införs nya 
faktarutor, grafiska element och 
ett omarbetat vinjettsystem som 
skapar en tydligare och mer sam
manhållen tidning. I samband 
med det nya utseendet utökas 
antalet sidor och nya inslag som 
”Månadens Advokat” och ”Fram
tidens advokater” införs.

Tidskriftens bärande typsnitt 

som finns i brödtext och i rubri
ker heter Publico och förstärker 
tidningens läsbarhet och tydlig
het. Pappret är miljövänligt och 
bilder och färger får hög åter
givning i det valda pappret som 
dessutom är vitare och mindre 
genomskinligt än det som använ
des i den tidigare tidskriften.

att tidningar och tidskrifter 
görs om och utvecklas är en na
turlig del i deras utveckling för 
att följa med hur deras innehåll 
och omvärld utvecklas. För tid
skriften Advokatens del är detta 
långt ifrån den första omgörning
en, och lär heller inte vara den 
sista. Den senaste omgörningen 
skedde 2003. 

 Tom Knutson, chefredaktör

Advokaten – nu i ny kostym

den 31 mars hålls årets 
konferens om kvinnligt 
chefskap i rättsväsendet 
och advokatkåren, rakel.

Vid årets konferens talar Elisabet 
FuraSandström, domare i Euro
padomstolen för mänskliga rät
tigheter i Strasbourg, och tidigare 
advokat och ordförande i Sve
riges advokatsamfund. Hon ger 
sina personliga reflektioner på 
temat ”Ledarskap inom advokat 
och domarkåren ur ett svenskt 
och kontinentalt perspektiv”.

Därefter bjuds på interaktiv 
teaterföreställning med gruppen 
Vardagens Dramatik, som vill få 
åskådarna att tänka efter och ta 
ställning. Gruppen arbetar med 
interaktiv teater där seminarie
deltagarna själva får vara med och 
påverka utgången. Genom en dia
log med rollkaraktärerna har de 
möjlighet att föra processen i en 
positiv riktning. Rubriken för fö
reställningen är ”Ställ dig jämt!” 
och ska lyfta fram en rad frågor 
om ett jämställt arbetsliv och de 
hinder som kan finnas för det.

Rakelkonferens ska väcka tankar
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rakeLkonFerensen

Rakelkonferensen 2008 lock
ade över 300 deltagare och fick 
mycket beröm i utvärderingen.

Mats Löfving

Nyheter
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Läs mer
rapporten om arresteringsor-
dern finns att läsa i sin helhet 
på samfundets hemsida.

sveriges tillämpning av den 
europeiska arresterings-
ordern får i huvudsak god-
känt av eU:s expertgrupp. 

gruppen pekar dock på 
vissa brister i rättssäkerhet 
och på bristfällig utbildning 
av domare och advokater.

I december 2007 besökte en ex
pertgrupp bestående av åklagare 
från olika medlemsstater Sverige 
för att utvärdera Sveriges imple
mentering av rambeslutet om 
en europeisk arresteringsorder. 
Rapporten är nu färdig och of
fentliggjord.

Expertgruppen konstaterar att 
den svenska lagstiftningen i de 

Expertgrupp ger Sverige godkänt men pekar på brister
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Nyheter

domstolarna ska få större 
möjligheter att pröva lagar 
mot grundlagen, och dom-
stolarnas speciella roll ska 
göras tydligare. det före-
slår grund lags utredningen i 
sitt slut betänkande.

Efter fyra års arbete och debatt 
har företrädare för alla riksdags
partierna lyckats enas om ett för
slag till ny regeringsform. Strax 
före jul överlämnade den parla
mentariskt sammansatta Grund
lagsutredningen sitt slutbetän
kande En reformerad grundlag till 
justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen FöresLår en rad 
reformer. Bland annat vill man 
stärka domstolarnas normpröv
ningsmakt, genom att ta bort det 
så kallade uppenbarhetsrekvisi
tet. Därmed kan en domstol åsi
dosätta en lag eller förordning då 
den strider mot grundlagen, även 
när motsättningen inte är uppen
bar. Fortfarande tillåts dock bara 

Stärkt normprövning – men
ingen författningsdomstol

så kallad konkret normprövning. 
Domstolarna får alltså inte göra 
egna allmänna prövningar av la
garna, utan normprövningen görs 
i konkreta fall där normer kan an
ses strida mot grundlagen.

Även förhandsgranskningen av 
lagar ska förstärkas, genom att 
Lagrådets yttrande alltid ska in
hämtas. Lagrådet föreslås också 
få mer resurser, bland annat ett 
eget kansli.

parLamentarikerna i utred
ningen har alltså fastnat för en 
lösning utan författningsdom
stol. Vid presskonferensen under
strök dock flera av utredningens 
ledamöter att målet är en stärkt 
lagprövning, och att formerna 
för det är mindre viktig än att det 
verkligen kan ske en prövning. 

Grundlagsutredningen vill klar
göra skillnaden mellan domstolar
na och statsförvaltningen genom 
att dela upp reglerna i två olika ka
pitel. Dessutom ska domarrekry
teringen göras öppnare och mer 

oberoende av regeringen, genom 
att också högre domartjänster ut
lyses. En nämnd, där en advokat 
ska ingå, ska sedan bereda ansök
ningarna. 

Utredarna viLL också reformera 
bestämmelserna om egendoms
skydd, så att principen om full er
sättning vid expropriation skrivs 
in i regeringsformen. Dessutom fö
reslår man att rätten till en rättvis 
rättegång skrivs in i grundlagen. 
Grundlagsutredningen förordar 
också att rätten till skydd för den 
personliga integriteten förs in, i 
enlighet med Integritetsskydds
kommitténs förslag.

Advokatsamfundet har i fle
ra sammanhang fört fram till 
Grundlagsutredningen att advo
katkårens roll för och betydelse i 
rättsstaten borde tas upp i reger
ingsformen. Någon sådan formu
lering finns dock inte i det aktuella 
förslaget. Samfundets generalse
kreterare Anne Ramberg är ändå 
försiktigt positiv.

grUndLagsUtredningens sLUtbetÄnkande
– Den förstärkta normpröv

ningen är bra, både att lagrådet 
stärks och att man tar bort uppen
barhetskravet. Men visst hade vi 
önskat en paragraf om advoka
terna, säger hon.

– Att utredningen var enig om 
förslagen har en poäng, säger 
Ramberg, som också tycker det 
är bra att utredningen vill föra 
in Sveriges medlemskap i EU i 
grundlagen.

det nU FÄrdiga förslaget inne
bär en moderniserad regerings
form, med ett mer lättillgäng
ligt språk. Dessutom har den ett 
könsneutralt språk.

Grundlagsutredningen tillsattes 
2004 för att göra en samlad över
syn av regeringsformen. Enligt di
rektivet var uppgiften ytterst att 
hitta former för att ”stärka och för
djupa den svenska folkstyrelsen, 
att öka medborgarnas förtroende 
för demokratins funktionssätt och 
att höja valdeltagandet”. UB

SOU 2008:125 en reformerad 
grundlag.

stater att följa. Expertgruppen 
rekommenderar ändå vissa för
ändringar.

Bland annat behöver domare 
och försvarsadvokater bättre ut
bildning om arresteringsordern. 
Dessutom brister rättssäkerheten 
på några punkter. Det handlar om 

att polisen vid fällande dom i ett 
annat land kan utfärda en arreste
ringsorder utan tillsyn av en rätts
lig myndighet. Rätten till en för
svarare är inte heller tillgodosedd 
i alla delar av processen.

Den europeiska arresteringsor
dern antogs av EUländerna 2002, 
och innebär att en medlemsstat 
kan begära hjälp från en annan 
stat med att gripa och överlämna 
personer som misstänks för eller 
dömts för brott. UB

Läs mer
per unckel skriver gäst-
krönika om grundlags-
utredningen. Se sidan 20.
i nästa nummer handlar fokus 
om grundlagsutredningen.

flesta fall ligger i linje med ram
beslutet, och att de förfaranden 
som tillämpas i allmänhet är till
räckliga för att syftet med arres
teringsordern ska uppnås. Åkla
garmyndighetens handbok om 
arresteringsordern lyfts också 
fram som ett exempel för andra 
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Dan Persson

advokatbyrån magnusson 
satsar stort på östeuropa. 
kontoret i Warszawa får 
byråkollegor i den polska 
industriregionen Wroclaw 
efter nyår, och näst på tur 
står vitryssland, en  
oexploaterad marknad med 
potential – men utan rätts-
säkerhet.

 
Magnusson har kontor i Warsza
wa, och har redan i flera år varit 
aktiva i Wroclawregionen genom 
samarbete med en polsk byrå. De 
senaste åren har byrån varit in
volverad i uppförandet av ett an
tal ”shoppingmalls” i Wroclaw. 
Nu har man valt att köpa upp sin 
polska samarbetspartner.

WrocLaW Är en region med 
tung industritradition. Flera 
svenska storföretag har sin till
verkning där, som Volvo Bussar 
och Electrolux. Men det är inte 
i första hand på grund av den 
svenska närvaron som Magnus
son valt att etablera sig i Wro
claw. 

– Att det finns svenska bolag 
där innebär väl en bra chans för 
oss, men det var inte anledning
en, säger Dan Persson som är vd 

Byrån som satsar på 
oexploaterade marknader

Nyheter

bransch

och delägare i advokatbyrån Mag
nusson. 

Det är i stället exploateringsgra
den som lockar. 

– Wroclaw är den mest dynamis
ka regionen i Polen, säger han.

nÄsta marknad som byrån nu 
sneglar på är Vitryssland. Inom 
det närmaste året räknar byrån 
med att öppna en ”desk” i Minsk, 
för att finnas på plats när över 
500 statliga företag ska privatise
ras, efter en politisk usväng.

– Vi vill vara med tidigt där, som 
vi var i Polen. Det är vår chans, sä
ger Dan Persson och förklarar att 
advokatbyrån Magnusson inte är 

lika intresserad av mogna mark
nader, som Helsingfors. 
Hur ser ni på att etablera 
juridisk verksamhet i ett 
samhälle som Vitryssland, 
där rättssäkerheten är  
undermålig och där staten 
väljer vilka som får verka 
som advokater?

– Det måste till förändringar. 
Man måste kunna skydda inves
teringar, och utländska företag 
måste kunna investera på sam
ma villkor som inhemska, annars 
kommer ingen att vilja investera 
något i landet. Så länge det pågår 
en förändringsprocess ser vi inga 
hinder mot att vara verksamma 
där.

dan persson påminner om att 
korruptionen var väldigt spridd 
i Polen när byrån etablerade sig 
där på 1990talet. I Minsk kommer 
dessutom advokatbyrån Magnus
son till en början att fungera mest 
som en observationspost, förkla
rar han, för att undersöka mark
naden för potentiella klienter. Då 
kommer det att bli tydligt vart 
landet är på väg, i fråga om såväl 
rättssäkerhet som ekonomisk och 
politisk utveckling. GW

Läs mer
regeringens broschyr 
Viktigare lagar och för-
ordningar inför årsskiftet 
2008/2009 finns att ladda 
ner från regeringens hemsida, 
www.regeringen.se.

här är några av de nya lagar 
som börjar gälla vid årsskiftet:

Försvarets radioanstalt får 
bedriva signalspaning i både 
eter och kabel. det innebär att 
Fra kan ”avlyssna” exempel-
vis e-post. Försvarsutskottet 
2007/08:15

lagen som används för att 
utreda samhällsfarliga brott 
som spioneri, kapning och 
terrorism utvidgas. säpo kan 
använda telefonavlyssning av 
misstänkta också i utredningar 
om brott mot medborgerlig 
frihet, företagsspioneri för 
främmande makts räkning och 
finansiering av allvarliga brott, 
som terrorism. Justitieutskot
tet 2008/09:3

den tillfälliga lag som ger 
polisen rätt att använda hemlig 
kameraövervakning i brotts-
utredningar blir permanent. 
Justitieutskottet 2008/09:3

nya lagar från 
årsskiftet
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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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Nyheter

den 1 januari trädde de nya vägledande reglerna 
för god advokatsed i kraft. ungefär samtidigt 
sände advokatsamfundet ut den nya tryckta 
regelsamlingen till alla ledamöter och biträdande 
jurister.

”regler för advokatverksamhet” innehåller 
bland annat de nya vägledande reglerna och 
kommentaren till dem, advokatsamfundets stad-
gar och ccbe:s regler om god advokatsed för 
europeiska advokater. den röda boken ersätter 
därmed det gamla gråa regelhäftet.

advokatsamfundets 
disciplinnämnd behandlade 
524 ärenden under 2008. 
totalt fälldes 99 advokater 
av nämnden, varav en blev 
utesluten.

Under 2008 kom 591 anmälning
ar in till disciplinnämnden. Det är 
fler än året innan, men nära ge
nomsnittet sett över en femårs
period.

Totalt behandlades 524 ären
den. De flesta av dem avgjordes 
av någon av nämndens tre pröv
ningsavdelningar. 97 advokater 
fälldes av disciplinnämnden. Där
utöver gjorde nämnden eller nå
gon av prövningsavdelningarna 
ett uttalande i 34 ärenden. 

– Till följd av högkonjunkturen 
har det skett en mycket stor till
växt på advokatbyråerna. Det är 

Normalår för disciplinnämnden

524
ärenden 
behandlades 
av disciplin-
nämnden 
under 2008.

glädjande att antalet anmälningar 
trots detta i stort sett är oföränd
rat, säger Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Anne Ramberg, 
som hoppas att detta är kopplat till 
Advokatsamfundet utbildningsin
satser under de senaste åren.

En advokat blev utesluten ur 
samfundet under 2008. Advoka
ten hade varit försumlig vid utfö
randet av sitt uppdrag för klient 
på flera olika sätt. Han hade bland 
annat underlåtit att göra skadean
mälan till sitt försäkringsbolag, 
trots att klienten flera gånger be
gärt detta. Dessutom följde advo
katen inte förelägganden från Ad
vokatsamfundet om att yttra sig i 
ärendet.

I elva fall beslutades om var
ning med straffavgift. Den vanli
gaste påföljden blev erinran, som 
utdelades i 72 fall. UB

vägledande regler i nytryck

Häftet ”Vägledande regler om god advokatsed” 
och boken ”Regler för advokatverksamhet” kan 
beställas från Advokatsamfundets kansli eller lad
das ned från hemsidan.

(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.

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER

DUBAI +200 %    TOKYO +150 %    HELSINKI +199 %    NEW YORK +120%    SHANGHAI +190 %    SAN FRANCISCO +270 %    BANGKOK +120 %
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museet är öppet endast efter överens-
kommelse och visas då av en jurist eller 
advokat. advokatfirman har även en stor 
samling textilier från sydostasien. 
aktuell information finns på hemsidan:
www.tillekeandgibbins.com
kontaktperson är chayanuch srichumsin.

FeJkmUseet

Genom samarbete mellan polis och tull görs räder där förfalskade varor tas i beslag.

Piratkopiornas värde uppskattas till hundratals miljarder dollar. Märkesklockor är vanligt förekommande bland kopiorna.
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En gata nära Ploenchit road i Bangkok, 
men det skulle kunna vara nästan var
somhelst i Sydostasien. På trottoaren 

står försäljarna och bjuder ut sina märkes
klockor, direkt ur stora resväskor som an
vänds som skyltställ. Både priset och platsen 
skvallrar om att det handlar om piratkopior.

Men skulle man vara lika säker på vad som 
var äkta och vad som var en välgjord förfalsk
ning om man i stället befann sig i en vanlig ur
affär?

Bara några kvarter bort finns tillfälle att 
jämföra originalen med kopiorna, på Advo
katfirman Tilleke & Gibbins’ museum för för
falskade varor. Här är inte allt men väl hälften 
piratkopior.

FöremåLen som visas har tidigare utgjort 
bevismaterial i rättegångar och tvister. Till en 
början låg de nedpackade, men 1989 skapades 
ett museum i undervisningssyfte. Nu har det 
hunnit bli ungefär 1 500 exempel på mer eller 
mindre lyckade piratkopior men även på rena 
varumärkesintrång.

I montrar och lådor ligger originalen sida 
vid sida med förfalskningarna och ibland är 
det helt omöjligt att se någon skillnad. Här 
finns allt från Lacostetröjor, Levisjeans och 
Gucciväskor till kullager från SKF, lampor och 
andra inredningsartiklar, programvara till da
torer, tvättmedel, whisky, choklad, cigaretter, 
parfym, kosmetika och så förstås klockor.

– Ju kändare märke, desto vanligare verkar 
det vara med piratkopiering, säger Areeya Ra
tanayu som visar runt på museet.

Hon är juridisk konsult med inriktning på 

Den illegala industrin med piratkopierade märkesvaror blir allt större. 
På Advokatfirman Tilleke & Gibbins’ museum för förfalskade varor 

i Thailand visas alla sorters fejk. Här kan du se allt från klockor och 
tvättmedel till – malariamedicin.

hon anser att det oftast är lättast att göra ett 
brottmål av fallen.

Genom samarbete med polis och tull görs 
då räder där förfalskade varor beslagtas. Se
dan 2005 representerar man Nokia och andra 
stora mobiltillverkare och har i samarbete 
med den kungliga thailändska tullen kunnat 
förhindra att piratkopierade mobiltelefoner 
kommer in i landet. Bara under 2006 beslag
togs en halv miljon telefoner.

– Problemet är att det ligger så stora peng
ar i förfalskningsin
dustrin – som ofta 
handlar om olika for
mer av pengatvätt – 
så straffen blir inte 
särskilt kännbara. 
Många gånger utser 
förfalskarna en syn

dabock som får sitta i fängelse så att verksam
heten kan forsätta som vanligt. Straffen är inte 
särskilt stränga, menar Areeya.

straFFskaLan För piratkopiering av till 
exempel programvara ligger på böter mellan 
100 000 och 800 000 thailändska baht (cirka 
20 000 till 160 000 kronor) eller fängelse mel
lan sex månader och fyra år eller bägge.

Det är en till synes ojämn kamp som förs 
mot en illegal verksamhet som bara ökar.

– Vissa dagar undrar jag vad jag håller på 
med, men för det mesta känner jag mig som 
en fighter, säger Areeya.

Bevisen på att hon och de andra på firman 
faktiskt gör skillnad, de finns där i alla föremå
len i museet. n

Fejk för miljarder
immaterialrätt, ett område där Tilleke & Gib
bins har särskilt gott renommé.

Men även varor utan kända namn – men 
med betydligt allvarligare konsekvenser för 
konsumenten – finns som förfalskningar i mu
seets samlingar. I en monter ligger några läke
medel, i ett fall malariamedicinen Fansidar.

– Antingen lägger man rena sockerpiller i 
förpackningarna eller så innehåller de den 
verksamma substansen men i mycket lägre 
koncentration, så de kan ändå vara verknings
lösa, berättar Areeya.  

Hon behöver knap
past tala om vilka följ
derna kan bli i ett land 
som Thailand där ma
laria förekommer i fle
ra provinser.

oecd Uppskattar piratkopiornas samman
lagda värde på världsmarknaden till flera 
hundra miljarder amerikanska dollar. Förut
om lyxiga märkesvaror och läkemedel är olika 
former av elektronik vanliga. Andelen illegal 
mjukvara till datorer ligger på runt hela 40 
procent enligt the Business Software Alliance. 
Organisationen liksom Microsoft och Adobe 
är klienter hos Tilleke & Gibbins.

– Ofta har en klient hittat varor som de miss
tänker är falska, då börjar detektivarbetet för 
oss. Det kan handla om att vi hyr in utredare 
och till och med infiltratörer som undersö
ker fabriker och underleverantörer, berättar 
Areeya.

Sedan finns det två vägar att gå, antingen 
den civilrättsliga eller den straffrättsliga, och 

teXt och foto anna Wickström

”Ju kändare märke, desto 
vanligare verkar det vara 
med piratkopiering.”

Världen
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Fel att spara DNA från
misstänkta som inte dömts

Från och med årsskiftet 
har eU-medborgare som 
står misstänkta för brott 
i ett annat eU-land större 
möjligheter att resa till sitt 
hemland i väntan på rät-
tegång. 

Överenskommelsen, som kal
las European Supervision Order 
(ESO) och som togs vid ett möte 
mellan EU:s justitieministrar den 
28 november 2008, innebär att 
den brottsmisstänktes hemland 
övertar övervakningen och beläg
gandet med eventuella restriktio
ner, som förbud mot att resa och 
förbud mot att ta kontakt med 
vittnen, etcetera. 

Hittills har många EUländer 
tenderat att hålla kvar utländska 
brottsmisstänkta i häkte i vän
tan på rättegång i högre grad än 

aktivister i Zimbabwe 
i förvar utan advokater
minst 17 människorättsakti-
vister och företrädare för den 
politiska oppositionen greps 
i Zimbabwe under november 
och december. de har sedan 
dess hållits i förvar utan rättslig 
prövning, och nekats att träffa 
sina advokater. det rapporte-
rar organisationen Zimbabwe 
lawyers for human rights.

bland de gripna finns en 
tvåårig pojke, som hålls i 
isoleringscell med sin mor. vid 
en läkarundersökning, där de 
fängslade inte fick tala enskilt 
med läkaren, uppvisade flera 
av fångarna spår av tortyr. 
Flera domstolar har förklarat 
att gripandena är olagliga och 
att de gripna ska släppas, utan 
resultat.

att spara dna och finger-
avtryck från personer som 
misstänkts men inte dömts 
för brott strider mot euro-
pakonventionens artikel 8, 
om rätten till skydd för 
privat- och familjeliv.

det fastslog europa-
domstolen i en dom den 4 
december. 

Målet gällde två brittiska med
borgare, som varit misstänkta 
för olika brott. Under brottsut
redningarna togs fingeravtryck 
och DNAprov. Den ene man
nen friades från misstankarna. I 
det andra fallet lades målet ner. 
De båda männen begärde då att 
DNAproverna och fingeravtryck
en skulle förstöras. De fick dock 
nej på sin begäran, eftersom Eng
land och Wales tillåter att sådana 
prover under vissa förutsättning
ar sparas för en obegränsad tid.

Europadomstolen konstaterar 
att skyddet för privat och famil
jeliv måste vägas mot samhällsin
tresset. Att utan tidsgräns spara 
DNA och fingeravtryck från per

soner som inte är dömda är dock 
ett oproportionerligt ingrepp i 
enskildas integritet. Storbritan
nien döms att ersätta de båda 
männen med 42 000 euro.

konvention till stöd för 
rätten till ”due process”
den 6 december underteck-
nade företrädare för en rad av 
världens advokatorganisatio-
ner en konvention som stöd för 
rätten till en rättvis rättegång. 
konventionen undertecknades 
i paris i samband med högtid-
lighållandet av den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna som fyller 60 år. 
sveriges advokatsamfund har 
undertecknat konventionen.

Läs mer
på advokatsamfundets hem-
sida hittar du mer läsning.
www.advokatsamfundet.se Att spara fingeravtryck kan ge böter.

Brottsmisstänkta i utlandet får resa hem
inhemska då man trott att flykt
benägenheten bland utländska 
brottsmisstänkta skulle vara stör
re. ESO syftar bland annat till att 
öka det rättsliga förtroendet mel

lan medlemsländerna samt att 
försvara rätten till frihet och att 
främja alternativ till att hålla män
niskor häktade. ESO anses gene
rellt inte gälla grov brottslighet.

magic circle-byrå 
säger upp medarbetare
en av londons största advo-
katbyråer, clifford chance, 
planerar att säga upp 70–80 
jurister och advokater vid 
huvudkontoret, rapporterar 
nättidskriften legal week. clif-
ford chance har också bett alla 
delägare att skjuta till minst 
100 000 pund till byrån, vars 
intäkter uppges ha minskat 
med 5–7 procent under första 
halvan av nuvarande räken-
skapsår. enligt en talesman 
för clifford chance påverkas 
inte byråns traineeprogram 
av nedskärningarna, och man 
kommer att fortsätta nyanställa 
i samma takt som tidigare.

Även andra londonbyråer 
rapporteras ha planer på upp-
sägningar.

Världen
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eU-regler om 
rättssäkerhet planeras
eu-kommissionen planerar 
att lägga fram minimiregler 
om ”procedural safeguards”. 
kommissionen samarbetar 
om dessa rättsäkerhetsregler 
med sverige, som den 1 juli tar 
över ordförandeskapet i eu:s 
råd. enligt uppgifter till ccbe, 
rådet för advokatsamfunden 
i europa, planeras två doku-
ment. dels ska rådet anta en 
rekommendation som omfattar 
bland annat rätten till informa-
tion, rätten till försvar, rätt till 
tolk och ”equality of arms” i 
processen. dels vill kommissio-
nen få till stånd ett rambeslut 
om rättssäkerhetsgarantier 
där eu:s regler om ömsesidigt 
erkännande tillämpas. detta 
beslut blir då bindande för alla 
medlemsstater.

såväl eu-kommissionen som 
det svenska ordförandeskapet 
planerar också konferenser om 
rättssäkerhetsgarantier under 
2009.

enklare att klaga hos 
europadomstolen
sedan en tid kan svenskar fylla 
i sina klagomål till europa-
domstolen via ett formulär på 
domstolens webbplats.

Formuläret behöver inte fyl-
las i på en gång, utan inne-
hållet sparas. när anmälan 
är färdig genererar tjänsten 
automatiskt en pdf-fil, som an-
mälaren kan skriva under och 
skicka in till domstolen, med 
eventuella bilagor.

under försöksperioden riktar 
domstolen sig till anmälare i 
sverige och nederländerna, 
men om försöket blir en fram-
gång ska elektronisk anmälan 
bli möjlig från alla europarå-
dets 47 stater.

Luckor i reglerna om 
ömsesidigt erkännande
Ömsesidigt erkännande eu-
staterna emellan i brottmål är 
en grundprincip i det rättsliga 
eu-samarbetet. en studie från 
europastudier i bryssel visar 
dock att det i praktiken varit 
svårt att förverkliga tanken. de 
nordiska länderna utgör ett un-
dantag. här har täta historiska 
och kulturella band, enligt fors-
karna bakom studien, underlät-
tat rättssamarbetet. 

Ömsesidigt erkännande i 
brottmål innebär att medlems-
staterna ska godta varandras 
rättsliga avgöranden.

studien pekar också på luck-
or i reglerna om ömsesidigt er-
kännande, bland annat att det 
inte finns några gemensamma 
regler om rätten till försvar.

ccbe:  ”inför direktorat 
för rättsfrågor”
inrätta ett särskilt generaldirek-
torat för rättsfrågor inom eu-
kommissionen. det uppmanar 
rådet för advokatsamfunden i 
europa, ccbe, kommissionen i 
en skrivelse. 

idag handläggs de flesta 
rättsfrågorna inom generaldi-
rektoratet för rättvisa, frihet 
och säkerhet, men många faller 
också under andra generaldi-
rektorat. det leder enligt ccbe 
till dålig samordning av de 
rättsliga frågorna, som med 
lissabonfördraget dessutom 
får ännu större tyngd inom eu. 
ccbe anser också att dagens 
ordning, där säkerhetsfrågor 
och rättsliga frågor handläggs 
inom samma enhet, riskerar att 
skapa intressekonflikter. ett ex-
empel där intressena kan kol-
lidera är terrorismbekämpning. 
med ett separat direktorat blir 
maktdelningen också tydligare, 
skriver ccbe.

hitta formuläret
Formuläret finns på europa-
domstolens webbplats,
www.echr.coe.int
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N
är en ny rikspolischef skulle ut
ses för ett halvår sedan sa stats
minister Fredrik Reinfeldt att 
man ville ha en ”medborgarnas 
rikspolischef”. 

– Det är jag, säger Bengt Svenson. 
Han tar emot på sitt kontor i rikspolisstyrel

sens del av komplexet vid Kronoberg i Stock
holm. Decembermörkret utanför de båda 
fönstren är kompakt. Men vad menade stats
ministern, egentligen?

– Jag hoppas att det var att polischefen i dag 
är sprungen ur leden. Att man förstår hur det 
är att jobba som polis och vet hur polisen tas 
emot i samhället. Jag tror att det var sådana er
farenheter man sökte efter. Det är ju det som 
är nytt nu.

bengt svenson är den första rikspolischefen 
som själv har polisiär bakgrund, efter nästan 
30 år i kåren. 

Han talar gärna om polisens vardag.
– Vi måste bli bättre på det som är rutin 

inom polisen, på att förbättra de administra
tiva stöden, särskilt ITstöden. Genom att bli 
bättre där får vi också mer tid över till att spe
cialisera oss.

Bengt Svenson delar heller inte gärna upp 
brottsligheten i vardagsbrott och grövre brotts
lighet – det är olika dimensioner, menar han. 
Det ena är inte viktigare än det andra.

– Det är ju inte så att den grova brottslighe
ten är ett hot mot demokratin, som man gör 

gällande, så är det inte. Däremot är den ett hot 
mot demokratiska värden, som den fria kon
kurrensen. Vi kan inte tillåta att vissa sätter 
konkurrensen ur spel genom att vissa ägnar 
sig åt beskyddarverksamhet och utpressning. 
Vi kan inte acceptera att vi inte har rättvisa 
rättegångar i det här landet genom att vissa 
tystar vittnen eller skrämmer målsägande att 
inte delta i rättegången. Men störningarna i 
vardagen för den enskilde medborgaren är 
mängdbrotten. Det är där vi möter de flesta 
brottsoffren. 

år 2004 drogs en stor satsning mot den or
ganiserade brottsligheten igång. Satsningen, 
som hade en budget på 120 miljoner kronor, 
var tänkt att pågå fram till den 1 juli 2009. Men 
pengarna är redan slut. Trots att polisen fått 
ojämförligt störst ökningar i anslagen gent
emot resten av rättsväsendet. Samtidigt pekar 
prognosen för 2009 på ett minus på närmare 
800 miljoner kronor. För att täcka detta minus 
kommer polisen att beviljas en anslagskredit 
på fyra procent, till skillnad från tre procent 
som tidigare. 

Under 2009 ska nya satsningar göras, bland 
annat mot den grova organiserade brottslig
heten. 

– Det svenska ordförandeskapet i EU och 
satsningen på den organiserade brottslighe
ten täcks inte inom de pengar vi har fått. Vi 
har fortsatt dialog med Justitiedepartementet 
och detta måste lösas.*

Inför 2010 måste polisen dessutom få stora 
tillskott för att kunna avlöna de nya poliserna, 
konstaterar Bengt Svenson.

– Regeringen har sagt att vi måste anställa 
dem. Men det ställer krav på vår ekonomi. 

Fler än 20 000 anser inte Bengt Svenson 
att kåren behöver bli för att hålla en bra po
lisverksamhet. Polisen behöver också andra 
personella förstärkningar, som är minst lika 
angelägna som ytterligare poliser, menar 
han.

När anslagen höjs och kåren expanderar 
blir följden att resten av rättsväsendet får 
mer att göra, men där har man inte fått höjda 
anslag i samma takt. För att rättsväsendet ska 
fungera måste det ju finnas en balans i det, 
poängterar han. 

– Nu tittar regeringen på vilka konsekvenser 
olika satsningar får i hela rättskedjan och det 
man ser är att de som finns efter oss i kedjan 
är arbetsbelastade. Men om inte annat är det 
väl ett mått på att det fungerar inom polisen, 
konstaterar han med ett litet leende.

i en nyLigen presenterad utredning före
slås att polisen anställer fler civila utredare 
samt att dessa ges utökade befogenheter, som 
att till exempel delge misstanke, vilket skulle 
kräva en förändring i rättegångsbalken.

– Jag tycker att det är vettigt. Det är ett bra 
sätt att hitta en lämplig resursmix och öka 
kompetensen inom polisen. Ju mer speciali
serat ett brott är, desto lättare är det att hitta 

När den unge juristen Bengt Svenson suttit ting 
ville han bli advokat eller domare. Nu, trettio år 

senare, är han rikspolischef.

teXt gabriella Westberg foto scanpiX

Ingen
vanlig

Svenson
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och köpa in en motsvarande kompetens uti
från, förklarar rikspolischefen. 

Under året har det givits ut två böcker rö
rande ett fall där bevisprovokation föll över 
i brottsprovokation.* Bengt Svenson har inte 
läst någon av dem. Men han är noga med att 
poängtera att polisen måste kunna ta till okon
ventionella metoder för att nå goda resultat. 

– Det är viktigt att vi ska hantera dem utifrån 

dr bo kurtizen
190x64

”Jag såg mig själv som den 
briljante advokaten som  
lyckades få den oskyldige 
friad mot alla odds.”

de regelverk som finns, i rättegångsbalken till 
exempel. Man ska veta att det här har varit en 
oreglerad verksamhet.

I det cirka ett år gamla regelverket har ansva
ret för tillsynen på ett tydligare sätt lagts på 
myndighetschefen, länspolismästaren. Men 
från och med i år kommer även Rikspolis
styrelsen att kontrollera verksamheten. Man 
kommer att göra stickprov och gå igenom var
je ärende från början till slut.

För nÄrvarande Utreds också förutsätt
ningarna för Rikskriminalpolisen och Säpo 
att få tillgång till den spaning som FRA kom
mer att göra i tråd, från och med i höst. Den 
förre Säpochefen Anders Eriksson har utsetts 
till särskild utredare.

– Jag är mycket glad åt att han fick det här 
uppdraget, säger Bengt Svenson, och förkla
rar att det är hans bestämda uppfattning att 
signalspaning behövs och att även polisen har 
det behovet.

Rikspolischefen känner sig också trygg med 
att utredningen görs nu, i god tid innan lagen 

om elektronisk kommunikation träder i kraft.* 
Tidsglappet blir inte så stort då, säger han. 

– Nu kan vi under kontrollerade former som 
riksdagen beslutar fortsätta att hantera de här 
sakerna. Jag kan inte tala för säkerhetspolisen, 
men för den öppna polisen är det här ingen
ting drastiskt. Men det är bra att det kan ske 
under kontrollerade former och jag förutsät
ter att det är det Anders Erikssons utredning 
kommer fram till. 
Du menar att polisen har haft tillgång 
till den typen av spaning tidigare?

– Ja. Och det är viktigt att det sker kontrol
lerat och att det här också inlemmas under 
lagstiftningen.  

Bengt Svenson är en rikspolischef som vill 
reglera det oreglerade. Men så hade han hel
ler aldrig tänkt bli polis. Han hade läst juridik 
vid Stockholms universitet, suttit ting i Norr
köping och såg framför sig en karriär som do
mare eller advokat. Det som lockade med ad
vokatyrket var att företräda den enskilde och 
dennes rättigheter, berättar han. 

– Jag såg mig själv som den briljante advo
katen som lyckades få den oskyldige friad mot 
alla odds, eller som blev belönad av det stora 
bolaget för sina unika insatser.

trots aLLt blev han inte advokat. Men inte 
heller domare skulle han bli. Arbetsmarkna
den var kärv på den tiden, Göta hovrätt tog 
inte in några aspiranter.

– Jag blev erbjuden jobb i Svea hovrätt och 
i kammarrätten i Sundsvall, men jag hade re
dan familj och ville inte flytta från Östergöt
land. Så kom det då att man sökte en polisse
kreterare i Norrköping.

Även om han gärna framhåller advokatens 
viktiga roll – såväl under förundersökning som 
under rättegång – ångrar han sig inte. 

– Det finns så mycket bra med den här kår
verksamheten och polisatmosfären. Sedan 

kan det i vissa avseenden vara besvärande 
men i allt väsentligt är det bra, säger han och 
förklarar vidare:

– Dessutom är det fint att jobba inom staten. 
Och polisen är det allra finaste. Vi har fått i 
uppgift av våra grannar att ansvara för deras 
säkerhet. Vi är de som har blivit betrodda av 
medborgarna att hantera våldsmonopolet.

När Bengt Svenson en dag ska gå i pension 
tänker han flytta halvårsvis till Toscana. 

– Det där med Toscana hittade jag bara på 
nu i farten, men jag ska i alla fall bosätta mig 
söder om alperna. Jag är övertygad om att 
människan inte skapades för att bo norr om 
alperna, säger han och tittar missbelåtet ut 
mot regnstänket på fönstret i den bäcksvarta 
eftermiddagen. 
Men sommaren i den svenska skärgår
den duger?

– Det gör den! Framför allt Östergötlands 
skärgård. Det är ganska fint här uppe också, 
men exploateringsgraden är för hög för mig. 
Det är bättre att veta att man får sin egen kob
be. n

*1. några dagar efter denna intervju 
meddelar regeringen att man vill ta in 
beredskapspoliser för bevakningen vid 
evenemang under eu-ordförandeskapet. 
beredskapspolisen avlönas från respektive 
länspolismyndighet. Från den 1 januari 
2009 blir det också rikspolischefen som 
tar beslut om beredskapspolisen, och inte 
regeringen.

*2. Infiltratören av lasse wierup och 
Hanteraren av dick sundvall. den senare är 
tillägnad olle liljekvist, ”hanteraren”.

*3. enligt den ändring i lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation som rösta-
des igenom i riksdagen den 18 juni 2008 
tvingas telekombolag att lämna ifrån sig 
data till Fra från och med den 1 oktober 
2009.

»
Porträtt
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Januari
 23 januari  EMR: En modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 29 januari  EMR: En modernare rättegång – tvistemålsprocessen

Februari
 9 februari  EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen 
 13 februari Malmö  EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen 
 16 februari  Arbeta effektivare med Word och Outlook 2003 
                     (Advokatsamfundet och Lexicon i samarbete)

Mars
 2 mars Göteborg  EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen 
 5 mars Malmö  EMR: En modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 6 mars  Nya konkurrenslagen
 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 
             (halvdagsseminarium)
 15 – 16 april  Företagsekonomi för jurister
 17 april  Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling
 21 april  Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser 
 23 april  Krishantering på advokatbyrån och i klientföretaget
 29 april  Lönsamt ledarskap 1

MaJ
 13 – 15 maj  Advokatsekreteraren i förändring
 26 maj  Lönsamt ledarskap 2 (du bör först ha gått del 1 den 29 april)

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.

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

benny_Adv_sam_ann1-1.indd   1 09-01-19   11.13.55
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Jag är själv övertygad om att partier, av i stort det snitt 
som vi har i Sverige, behövs även i framtiden. Men man 
får nog vara både blind och döv om man inte också ser 
dessa partiers kris. I värsta fall blir partiernas kris också 
ett djupare problem för själva demokratin.

Utredningens sänkning av personalvalsgränsen till riks
dagen ger större utrymme för den goda kombinationen 
av parti och personalval. Det är nu upp till partierna att 
visa hur kombinationen ska fungera i det dagliga politiska 
livet. Det jobbet kan inte grundlagen utföra.

Utredningens andra hUvUdområde rör de mera rätts
liga delarna av regeringsformen. Här har ambitionen varit 
att förstärka tydligheten – rollerna, om man så vill – så att 
domstolar och förvaltning ska kunna spela en mera preg
nant roll i det offentliga livet.

Här vill jag skjuta in en invändning gentemot dem som 
hävdar att detta skulle innebära någon slags ”judifiering” 
av vårt konstitutionella system. Innebörden skulle vara 
att domstolarna tar över där regering och riksdag i stället 
borde råda.

Jag menar att detta är en felsyn. Redan i dagens reger
ingsform anges att demokrati bygger både på folksuverä
niteten och lagbundenheten. 

Båda dessa delar av demokratin måste fungera.
Grundlagsutredningens förslag må i sin essens fokusera 

mest på bristerna inom den rättsliga delen av folkstyret. 
Förslagens syfte är emellertid inte att ge juridiken någon 
från demokratin skild uppgift utan att ge de rättsliga syste
men en bättre möjlighet än idag att spela den centrala roll 
som redan den nuvarande regeringsformen anger.

Det kan också säjas så här:

Grundlagsutredningen 
visade enighet och styrka

strax Före JUL presenterade Grundlagsutredningen sitt 
förslag till en reviderad regeringsform. Det var slutet på 
en fyraårig resa där uppdraget varit att på ett samlat sätt 
se över större delen av den regeringsform som i sina hu
vuddrag utarbetades under 1960talets andra hälft.

För mig personligen blev ordförandeskapet i utredning
en ett tillfälle att återvända till de konstitutionella frågor 
med vilka jag både inledde och avslutade mitt ”gamla liv” 
i politiken.

Det är minst av allt min sak att recensera det resultat 
Grundlagsutredningen uppnått. Kommentarerna från de 
som bedömt vårt arbete pendlar mellan ett slags beröm
mande ”gott så” och en viss besvikelse över att utredning
en inte var mera radikal.

Jag ska återkomma till dessa omdömen, men först säga 
något om vad utredningen faktiskt föreslår.

grovt sett kan förslagen indelas i två kategorier – förslag 
som avser det politiska livets villkor (valdagen, folkinitia
tiv, personval, statsministeromröstning i riksdagen eller 
varje val etcetera) och förslag med avsikt att ge det juri
diska systemet en tydligare reglering (sättet att utse högre 
domare, lagrådets ställning, borttagande av det så kallade 
uppenbarhetsrekvisitet etcetera).

Jag menar att utredningens förslag i den första delen 
alldeles avgjort kan bidra till att vitalisera demokratin och 
att göra ansvarsutkrävandet lättare. Inte minst gäller detta 
de steg som föreslås för att stärka personvalet.

I denna fråga ska det ingalunda förnekas att det finns en 
spänning mellan ett valsystem som utgår från partier som 
grundbultar och ett lättförståligt intresse från väljarna att 
kunna ge speciella kandidater ett starkare mandat.

GästkRöNiköR
pER uNckEl

Gästkrönika

F
o

t
o

: 
J
o

h
a

n
n

e
s

 J
a

n
s

s
o

n



21Advokaten Nr 1 • 2009

Riksdagen och regeringen ska i enlighet med folksuverä
nitetens princip ha det avgörande inflytandet över Sveri
ges utveckling. Men den goda demokratin innefattar också 
ett oberoende rättsväsende med uppgift att vaka över de 
långsiktiga principer som de demokratiska organen – allra 
främst i grundlagen – har angett som samhällets bärande 
principer och värden.

Det är dessa roller som Grundlagsutredningen vill 
klarlägga. Ett utnämningsförfarande av högre domare som 
främjar öppenhet, en förstärkt ställning för lagrådet och 
en anpassning till en europeisk rättstradition vad gäller 
domstolars möjlighet att – utan uppenbarhetsrekvisit – 
lagpröva i enskilda fall avser att bidra till dessa tydligare 
roller.

Jag Är För min deL övertygad om att domstolarna 
skulle kunna bidra mera till att ge lagstiftningen en angelä
gen kvalitet. Ett förstärkt lagråd är ett instrument för det
ta, men också prövning i efterhand. Jag menar att lagstifta
ren behöver institutioner som med ledning av samhällets 
långsiktiga principer kan ge besked om och när lagstifta
ren inte förutsett alla möjliga konsekvenser av en ibland 
ymnig lagstiftning. Som Grundlagsutredningen framhål
ler är detta särskilt viktigt ifråga om vaktslåendet kring de 
mänskliga rättigheterna.

Jag vet att frågor av den här karaktären kan ge upphov 
till animerade diskussioner på den partipolitiska arenan, 
men jag förstår uppriktigt inte riktigt varför. De långsiktiga 
principer som binder Sverige samman över och bortom 
partipolitiken har alla ett intresse av att vårda. Och – väl 
att minnas – det är sist och slutligen alltid riksdagen som 
har sista ordet.

Så anmäler sig ånyo den ursprungliga frågan ”gott så” 
eller för lite resultat av fyra års utredande.

Här ska först sägas att utredningens förslag innehåller 
mycket mera än vad som diskuterats här. Inte minst har 
regeringsformen redigerats om och skrivits på ett sätt som 
ska göra den möjlig att förstå för alla.

Från olika håll finns det säkert anledning att säga ”för 
lite”. Om man emellertid ser grundlagen i ett mera dy

”Jag vet att frågor av den här karaktären kan ge
upphov till animerade diskussioner på den parti
politiska arenan, men jag förstår uppriktigt 
inte riktigt varför.”

namiskt perspektiv och som den gemensamma nämnare 
som håller vårt samhälle samman är nog emellertid ”gott 
så” ett rimligare omdöme. Kanske är förslagen till slut till 
och med större än vad de i förstone kan ge intryck av. Den 
som lever får se.

Utredningen Är enig i sina förslag. Det innebär inte att 
alla är lyckliga, men väl att alla partier till slut ansett sig 
kunna ställa upp. Det är också en styrka.

För min del är partipolitisk enighet om ”spelreglerna” – 
åtminstone i stort – alltjämt viktigt. Alternativet – att bryta 
upp en grundläggande värdegemenskap till förmån för 
konstitutionella chanstagningar om framtida partipolitiska 
majoriteter – känns inte lockande.

Per Unckel är landshövding i stockholms län.

Och så var det – till sist – det där med att återvända. Att 
få vara mäklare och medlare efter ett långt liv i partipoliti
ken var för min egen personliga del en viktig behållning av 
utredningsåren.

För alla som får chansen att vara grundlagsutredare 
tror jag dessutom gäller att det blir tydligare att det inte är 
säkert att ”motparten” alltid har fel.
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Fokus Klimaträtt
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teXt ulrika brandberg och tom knutson foto nordic photos

Klimatförändringarna ger advokaterna nya arbetsuppgifter. Handel 
med utsläppsrätter, vindkraftsinvesteringar och satsningar på mer 
miljö anpassad teknik genererar uppdrag. I USA har många av de 
stora advokatbyråerna till och med inrättat särskilda avdelningar 
för klimaträtt.

I Sverige ökar nu intresset för klimaträtten snabbt bland advokat
byråerna.

Klimathotet 
driver fram
ny juridik
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»

Vi är ännu bara i början av att 
hantera klimatproblemen. 
Klimatfrågan och klimatpo

litiken kommer att få jättestor 
betydelse för företagen och samhället i stort. 
På det viset kommer det självklart att skapa 
mer arbete också för advokater.”

Det säger advokat Maria Hagberg på von 
Lode Advokat AB, som är specialiserade på 
bland annat energi och klimaträtt. Hon har 
arbetat med energifrågor sedan år 2000 och 
uppfattar egentligen inte klimaträtten som nå
got nytt. Men den tilltagande oron för klimat
förändringarna och vad de kan föra med sig 
har lett till nya styrmedel och juridiska instru
ment. Mer för företagen att hantera och räkna 
med. Och mer arbete för advokater.

Redan i början av 1990talet var diskussio
nen om växthuseffekten och vad höjda medel
temperaturer på jorden skulle komma att föra 
med sig i gång i ganska breda kretsar. De flesta 
forskare kunde då enas om att utsläppen av så 
kallade växthusgaser måste minska drastiskt 
för att undvika en klimatkatastrof.

Att hitta juridiska och ekonomiska former 
för att ändra människors och företags bete
ende och vanor tar tid. Men i och med Kyo
toprotokollet, som undertecknades 1997 och 
trädde i kraft 2005, började en ny flora av 
styrmedel växa fram. Handel med utsläpps
rätter är ett av dem. Skatter, elcertifikat och 
krav på redovisning av utsläpp är andra vägar 
att minska klimatpåverkan. I takt med att det 
blivit dyrare och mer impopulärt att släppa ut 
koldioxid och andra växthusgaser ökar intres
set för alternativ teknik och mer hållbara en
ergikällor.

I USA och andra anglosaxiska länder var ad
vokaterna snabba med att se nya affärsmöj
ligheter i utvecklingen. I Sverige tycks kon
kurrensen om uppdragen vara svagare. Fast 
arbete finns. Och det lär bli mer i framtiden, 
anser de advokater som arbetar med energi 
och klimaträtt.

nya perspektiv

Advokat Rudolf Laurin är ansvarig för Wist
rand Advokatbyrås miljö och energiavdel
ning. Han har arbetat länge med energifrå
gor. De senaste åren har efterfrågan på hans 
tjänster ökat.

– Statsmakten har utsett klimatfrågan till vår 
tids största miljöfråga. Det slår rakt igenom på 
alla företag. I alla typer av investeringar och 
åtgärder kommer klimatpåverkan in, säger 
Rudolf Laurin.

Också andra byråer har insett klimatfrågor
nas tilltagande betydelse. I november 2008 
drog Mannheimer Swartling Advokatbyrå  AB 
igång en grupp som arbetar med klimaträtt el

ler ”climate change”. Advokat Bo Hansson är 
ansvarig för gruppen, som samlar specialister 
från en rad olika discipliner. 

– Klimaträtten berör alla branscher och ju
ridiska områden. Vi insåg vilka affärsmöjlig
heter det ger upphov till när man korsar äm
nesområdesgränserna och vi började tänka 
utifrån ett nytt perspektiv, säger han.

I klimaträttsgruppen finns bland andra FN:s 
före detta rättschef, ambassadör Hans Corell, 
nu verksam som ”senior counsel” vid byrån. 
Hans erfarenheter, bland annat från uppdra
get som ordförande i Antarktiskonferensen, 
tillför ett stort värde till gruppen.

– Antarktiskonferensen noterade att den 
ökande issmältningen i Barents hav kan leda 
till att Nordostpassagen öppnas för båttrafik. 
Det kommer att leda till nya klassningsregler 
i sjörätten. Det är ett exempel på hur många 
områden som påverkas av klimatförändring
arna, säger Bo Hansson.

mÄrks i baLansrÄkningen

Uppdragen finns alltså inom ett brett spek
trum av juridiska fält och slår igenom i många 
branscher. Allt sedan klimatdebatten tog fart 
har det funnits ett intresse för att köpa, sälja 
och producera förnybar energi, liksom mer 
miljöanpassad teknik. Flera av advokatbyrå
erna har bistått vid köp, anläggning av och för
säljning av vindkraftverk. MAQS advokatbyrå 
har skapat en ”clean techgrupp” bland annat 
just för dessa uppdrag. 

–  I rådande finanskristider tycks de offentli
ga uppdragsgivarna ha större uthållighet med 
sina projekt men också den privata sidan fort
sätter att intressera sig för förnybar energi och 
renare teknik. Det skapar i sin tur intresse från 
riskkapitalister och från mer operativa inves
terare att investera i sådan teknik, berättar 
Magdalena Persson, advokat på MAQS.

I Kyotoprotokollets efterföljd har det ock
så blivit mer lönsamt att producera mer mil
jöanpassat. Höga energiskatter, handel med 
utsläppsrätter och energicertifikat gör att kli
matsamvetet också sätter sina spår i företa
gens balansräkning.

– Inom Baker & McKenzie ökar fokuseringen 
på frågor kring utsläppsrätter, berättar advo
kat Jan Alexanderson på Baker & McKenzies 
Stockholmskontor. 

– Sätter man ett pris på koldioxidutsläpp 
och andra klimatpåverkande gaser så kom
mer intresset att bestå. Så länge det finns en 
prislapp syns klimatpåverkan i resultat och 
balansräkningen, och då är det en viktig fråga, 
konstaterar Rudolf Laurin.

I och med att klimatpåverkan syns i resulta
ten blir det också en viktig fråga att granska vid 
företagsköp. Utsläpp och de kostnader som de 

Maria Hagberg

Rudolf Laurin

Bo Hansson

Magdalena Persson

Fokus Klimaträtt
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»

Issmältning vid Antarktis. Inom Antarktiskonferensen har man noterat att issmältningen i Barents hav kan leda till att Nordostpassagen 
öppnas för båttrafik.

Vattenkraftverket Ljusne strömmar. Intresset för mer hållbara energikällor ökar i takt med att det blivit dyrare och mer impopulärt 
att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser.F
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för med sig måste vara med i en ordentlig ”due 
diligence”. Enligt Rudolf Laurin kan utfallet 
påverka priset på ett objekt som säljs.

stormar, ras och översvÄmningar

Men klimatförändringarna har också börjat 
sätta mer konkreta avtryck. Inte minst i Göte
borgstrakten har den ökade nederbörden lett 
till mer ras och översvämningar. Fastighets
ägare måste bygga skyddsvallar för stigande 
vatten, och gamla markföroreningar riskerar 
att frigöras av det stigande grundvattnet och 
föras med Göta älv. Frågor om vem som ska 
bära kostnaderna och hur avtal ska utformas 
genererar advokatuppdrag.

De flesta svenska advokater som sysslar 

rådgivning, finansiering, • 
avtalsskrivande och pant-
sättning i samband med 
handel med utsläppsrät-
ter.
tillstånd för utsläpp av • 
koldioxid, tilldelning av 
utsläppsrätter, handel 
med utsläppsrätter och 
elcertifikat, tillståndsan-
sökningar enligt miljöbal-
ken för verksamhet för 
produktion av förnybar 
energi. 
Finansiering och råd-• 
givning vid cdm- och 
Ji-projekt.
rådgivning i samband • 

med elcertifikat och ener-
gibeskattning.
Finansiering, transaktio-• 
ner och strukturering av 
mer miljöanpassad teknik 
och förnybara energikäl-
lor.
rådgivning till myndig-• 
heter vid uppbyggnad 
av nya styrmedel för 
utsläppsminskningar.
Fastighetsrättsliga frågor, • 
som entreprenader i 
samband med cdm- el-
ler Ji-projekt, förändrade 
detaljplaneringsförutsätt-
ningar, obrukbara bygg-
rätter och intrångsfrågor.

etablering av ”carbon • 
Funds”.
Förändrade försäkrings-• 
villkor, processer och 
tvister samt reglering i 
samband med skador 
som orsakats av klimat-
förändringar.
tvister i domstol och • 
skiljenämnd.
tillsynsfrågor, ökad sprid-• 
ningsrisk för markförore-
ningar, miljöskadestånd, 
förändrad markanvänd-
ning och ökning av vat-
tenverksamhet.

Källa: intervjuer och mann-
heimer swartlings hemsida

typer av Uppdrag inom kLimatrÄtten i sverige

med klimaträtt har också valt ett ganska brett 
område: miljö, energi och klimatfrågor. 

– Att vi har ett så brett anslag beror mycket 
på att det finns rätt gott om utsläppsrätter än så 
länge i Sverige. Här är översvämningssituatio
nen och liknande, som stormskador, mer aktu
ellt för klienterna ännu så länge än utsläppsrät
ter eller att delta i CDM eller JIprojekt för att få 
utsläppskrediter, säger Bo Hansson.*

På samma sätt som uppdragen representerar 
också klienterna många olika delar av samhäl
let. Ekonomiska och legala styrmedel har gjort 
att klimatfrågan idag är en realitet för många 
typer av företag, liksom för kommuner och 
myndigheter. Klimaträttsadvokaternas klienter 
kommer därmed från många olika håll: Ener

giföretag som behöver hjälp med tillstånd, ut
släppsrätter och elcertifikat. Fastighetsbolag 
som ska anlägga solfångare. Kommuner som har 
att hantera ansvarsfrågor när fastigheter nära 
vattendrag drabbas av översvämningar. Flyg
bolagen som från och med 2012 ska omfattas 
av reglerna om utsläppsrätter. Men också risk
kapitalister som investerar i mer miljöanpassad 
teknik och förnybara energikällor, eller fonder 
som helt enkelt köper och säljer utsläppsrätter 
som vilken handelsvara som helst.

kompLext regeLverk

I länder som USA, Australien och England har 
de flesta större affärsjuridiska byråer numera 
en klimaträttsgrupp. I Sverige har intresset 
hittills varit mindre.

– Konkurrensen är relativt begränsad. Det 
är inte många i Sverige som håller på med en
ergirätt, säger Maria Hagberg på von Lode Ad
vokat AB.

Hennes uppfattning delas av de flesta inter
vjuade advokaterna. En förklaring kan natur
ligtvis vara att klimaträtten är en förhållan
devis ny, och ännu inte särskilt stor disciplin. 

»
Klimatförändringarna leder till advokatuppdrag inom en rad områden. Allt från tillstånd för utsläpp av koldioxid 
till fastighetsrättsliga frågor om att anlägga solfångare. 

”Man måste vara hobby kemist, 
hobbybiolog och hobbytekniker. 
Det ställs höga krav på att 
man ska förstå vad det är 
klienten gör.”

Fokus Klimaträtt
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Men den skiljer sig också från både affärsju
ridiken och den traditionella miljörätten, ge
nom att den spänner över så många olika verk
samhetsområden.

– Det är en offentligrättslig reglering i stort, 
som tillämpas i den affärsjuridiska kontexten. 
Det är speciellt. Sedan är det ofta ett väldigt 
komplext regelverk som få jurister behärskar, 
eller överhuvudtaget kommer i kontakt med, 
konstaterar Maria Hagberg.

Och Rudolf Laurin betonar att advokaten 
måste ha ett eget intresse för att göra ett bra 
arbete inom klimaträtten.

– Man måste vara hobbykemist, hobbybio
log och hobbytekniker. Det ställs höga krav på 
att man ska förstå vad det är klienten gör, sä
ger han. »

*läs mer om dessa 
projekt på sidorna 
30–31.
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aker & McKenzie var 1997 en av de 
allra första advokatbyråerna att star
ta en klimaträttsavdelning.

– Orsaken var att såväl USA som Storbritan
nien och Australien då drev frågan om handel 
med utsläppsrätter hårt. Många av våra klien
ter var intresserade av att tala om utsläpp och 
klimatpåverkan, säger Martijn Wilder, advo
kat och delägare vid Baker & McKenzies kon
tor i Sydney.

Hans byrå har kontor över hela världen. 
Klimaträttsavdelningen finns huvudsakligen i 
Australien, USA och Storbritannien, men kli
enterna är spridda över världen, enligt Mar
tijn Wilder. 

Baker & McKenzies klimaträttsavdelning 

Klimaträtten – en
växande marknad
Snabbt föränderliga regelverk och ekonomiska styrmedel gör klimat
rätten till ett intressant affärsområde för världens advokater. Och de 
internationella storbyråerna räknar med mer arbete i framtiden.

är framgångsrik och växande. Idag har också 
många av konkurrenterna, de stora affärsju
ridiska byråerna med bas i USA och England, 
insett klimatfrågans ökande betydelse – och 
dess ekonomiska möjligheter. Enligt tidskrif
ten Legal Times hade 26 av de 100 största ad
vokatbyråerna i USA i april 2008 klimaträtts
grupper. Ytterligare några stycken fokuserar 
på så kallad clean tech, mindre miljöstörande 
teknologi.

Bredden på uppdragen är stor. Handel med 
utsläppsrätter, hjälp med Kyotoprotokollets 
olika mekanismer, mindre miljöstörande tek
nik och energi och tillståndsfrågor genererar 
många uppdrag. Nya typer av rådgivning be
hövs när regelverken ändras.

”Vi kan se framför oss att 
konkurrensen om utsläpps
utrymmet ökar, och det 
innebär att priset stiger.”

Magdalena Persson på MAQS tycker sig 
ändå se att allt fler advokater upptäcker det 
nya arbetsområdet.

– Det verkar som att de flesta byråer som ti
digare haft miljörätt numera uttrycker att de 
behärskar också klimatrelaterad juridik, säger 
hon.

Att klimatpåverkan märks direkt i plånbo
ken spelar naturligtvis en stor roll för företa
gens intresse. Men med den intensiva debatt 
och den allmänna oro som klimatförändring
arna skapat blir klimat också en faktor att räk
na med i varumärkesbyggandet. Inte minst för 
konsumentvaruföretag blir det viktigt att ta 
sitt klimatansvar på samma sätt som man tar 
samhällsansvar, ”corporate social responsibi
lity”, för att undvika negativ publicitet.

– Många av våra klientföretag har tröttnat på 
att ha paparazzifotografer som försöker hitta 
den här typen av sensationer. Företagen blir 
allt mer medvetna om att man måste tillämpa 
samma etiska principer när det gäller miljöpå
verkan oavsett var man är i världen. Där har vi 
hjälpt en av våra stora klienter. Man går in och 
styr upp underleverantörer för att de ska bete 
sig på ett visst sätt för att begränsa utsläppen, 
säger Bo Hansson.

intresset ökar

Är då inte bara klimatfrågan ännu en tillfällig 
favorit i debatten? Tvärtom, svarar klimatad
vokaterna.

– Behovet av klimaträtt kommer att öka. 
Inom EU har man lagt fast att systemet med 
utsläppsrätter ska fortgå efter 2012. Vi kan se 
framför oss att konkurrensen om utsläppsut
rymmet ökar, och det innebär att priset stiger. 

Det gör i sin tur att klimatfrågan blir allt mer 
strategisk för företag som har stora utsläpp av 
koldioxid eller andra växthusgaser, säger Bo 
Hansson på Mannheimer Swartling. 

Och Rudolf Laurin är inne på samma linje.
– Regelverket kommer att fortsätta föränd

ras. Det kommer att ställas stora krav på alla 
aktörer på att förstå vad man får göra och inte 
göra. För att klara det krävs enorma och över
gripande juridiska kunskaper. Kort sagt: jag 
ser affärsmöjligheter, och dessutom en intel
lektuell utmaning, säger han. n

»
Fokus Klimaträtt

B
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– Klimaträtten innebär en utmaning efter
som den hela tiden utvecklas. Vi försöker gissa 
vilka problem som ska bli aktuella. För att kla
ra det måste man behärska den traditionella 
juridikens principer, men också internationell 
rätt, säger Martijn Wilder.

Clifford Chance, med huvudkontor i Lon
don, startade sin klimaträttsavdelning 2003. 
Omfattningen av klimaträtten har hela tiden 
vuxit. Men fokus i arbetet har förändrats med 
tiden och marknadens behov.

– Vi har hela tiden arbetat med både råd
givning och transaktioner, men i början var 
det mer rådgivning. De senaste tre åren har 
det blivit allt mer transaktioner, förklarar ad
vokat Peter Zaman, på Clifford Chances Lon
donkontor.

regeringar, Företag och Fonder

Klienterna, liksom uppdragen, kommer från 
olika delar av samhället och från olika länder 
i världen.

– Det är bland annat de stora aktörerna 
på utsläppsmarknaden, myndigheter och in
ternationella institutioner. På det viset är vi 
också med och formar marknaden, när vi till
sammans med våra klienter tar fram doku
mentation, riktlinjer och råd, berättar advo
kat Peter Zaman.

Baker & McKenzie har bland annat före

En helikopterpilot 
blickar ut över 
kusten nära orten 
Kivalina i Alaska, 
USA. Invånarna 
i samhället har 
stämt oljebola
get Exxon och 22 
andra energiföre
tag för miljöbrott.
De menar att 
företagen är 
skyldiga till den 
temperaturhöjning 
som på sikt hotar 
att lägga staden 
under vatten.
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FN:s Klimatkonvention antogs 1992 i Rio de 
Janeiro och trädde i kraft 1994. Konventionen 
kom till som en följd av den tilltagande diskus
sionen om växthuseffekten, och var en första 
manifestation av frågans vikt. Konventions
staterna beslutade tillsammans att utsläppen 
av växthusgaser måste hållas på en nivå som 
inte påverkar klimatet på ett ”farligt sätt”. 
Konkret gav konventionen dock inte mycket 
att gå efter. 

Med Kyotoavtalet 1997 skapades en grund 
för utvecklingen av klimaträtten. I avtalet, 
som trädde i kraft 2005, beslutades att de ut
vecklade länderna fram till 2012 ska minska 
sina utsläpp med minst 5,2 procent. Varje stat 
har enligt Kyotoavtalet sin kvot för utsläpp. 
Avtalet har ratificerats av de flesta av världens 
stater. Det mest uppmärksammade undanta
get är USA, som undertecknat men inte rati

ficerat Kyotoavtalet, och därmed inte är bun
det av det.

kyotoavtaLet i tre deLar

I Kyotoavtalet enades man om tre flexibla me
kanismer för att minska utsläppen av växthus
gaser.

den Första är ett frivilligt system för han
del med utsläppsrätter, alltså rätten att släp
pa ut växthusgaser.
den andra är ”Clean Development Mecha
nism” (CDM). CDM gör det möjligt för stater 
i den rika delen av världen att investera i 
åtgärder för att minska utsläppen i fattigare 
länder, och tillgodoräkna sig dessa investe
ringar för mer utsläpp i hemlandet. 
den tredJe mekanismen kallas ”Joint Im
plementation” ( JI) och innebär att stater 
kan tillgodoräkna sig utsläppsrätter för in

Ekonomiska styrmedel som  piska och morot
Klimatfrågan är politik på högsta nivå. Världens ledare diskuterar 
ut släppsnivåer och vem som ska få släppa ut hur mycket. Men när det
politiska beslutet ska förverkligas krävs konkreta styrmedel. Det är i stor 
utsträckning dessa styrmedel som ger klimaträttsadvokaterna arbete.

trätt Australiens, USA:s och Nya Zeelands re
geringar, Världsbanken och flera stora investe
ringsbanker. Klimatfonder, alltså fonder som 
handlar med utsläppsrätter, utvecklingspro
jekt enligt Kyotoprotokollet och mindre mil
jöstörande teknik, börjar också bli allt vanli
gare klienter.

kLimatrÄttsgUide på nÄtet

Rollen som rådgivare åt företag och myndig
heter ger advokaterna en möjlighet att vara 
med och forma ett nytt juridiskt fält. Baker 
& McKenzie lanserade under hösten 2008 
en ny nätbaserad klimaträttsguide som en 
service till sina klienter. Peter Zaman på Clif
ford Chance pekar på hur hans byrå påverkar 
marknaden och miljörätten genom de rikt
linjer och råd som man tar fram tillsammans 
med klienterna. 

I de anglosaxiska länderna är det vanligt att 
regeringarna anlitar advokater som rådgivare 
när nya juridiska mekanismen ska skapas och 
sjösättas. Det ger en direkt påverkansmöjlig
het.

I ”common lawländerna” formas klimaträt
ten i stor utsträckning i domstolarna. Och just 
miljöprocesser är ett område som växer. I USA 
har såväl myndigheter som intresseorganisa
tioner börjat gå till domstol för att hävda sin 
rätt att slippa klimatförändringar, och kräva 
ersättning för de skador som växthuseffekten 
orsakat.

Ett av de mest uppmärksammade målen, 
som ännu inte avgjorts, gäller staden Kivalina 
i Alaska. Kivalina, med knappt 400 invånare, 
ligger på ett barriärrev i Berings sund. Tidiga
re har staden skyddats från havets krafter av 

is. Men med smältande isar har vågorna börjat 
erodera revet, och invånarna måste flytta.

I februari 2008 stämde Kivalinas invånare, 
som huvudsakligen är inuiter, oljebolaget Exx
on och 22 andra energiföretag. Kivalinaborna 
hävdar att företagens utsläpp av växthusgaser 
orsakat temperaturhöjningen, och därmed 
stadens undergång. De klagande kräver mel
lan 95 miljoner och 400 miljoner dollar i er
sättning för vad det kostar att flytta samhäl
let. 

kLagar Utan Framgång – hittiLLs

I en annan process har invånare i staten Mis
sissippi stämt flera oljebolag för att deras ut
släpp ska ha orsakat klimatförändringar, som 
i sin tur förvärrade orkanen Katrina.  De kla
gande förlorade här i första instans, men har 
överklagat.

Hittills har de klagande inte haft några sär
skilda framgångar. Men det kan ändras, tror 
advokaterna Peter L. Gray och J. Benjamin 
Winburn i en kommentar till flera olika pågå
ende processer. Om USA, som många hoppas, 

vesteringar som minskar utsläppen i andra 
länder.
Alla dessa mekanismer har också organ 

som kontrollerar tillämpningen av dem. Sta
terna rapporterar hur man uppfyller sina åta
ganden. FN:s klimatsekretariat i Bonn regist
rerar hur de flexibla mekanismerna används. 

FN har också ett fortlöpande samarbete 
kring klimatet, där staterna möts för att dis
kutera det fortsatta arbetet. Det senaste mö
tet hölls i Poznan i december 2008. Vid nästa 
möte, i Köpenhamn 2009, är målet att enas 
om ett nytt avtal, som en fortsättning på Kyo
toavtalet.

eU: kritiserat kLimatpaket

EUländerna tog fasta på klimatkonventio
nens budskap, och enades om att halvera ut
släppen av växthusgaser till år 2050. EU in
ledde därför handel med utsläppsrätter 2005. 
Handeln omfattade då ungefär 12 000 anlägg
ningar och 40 procent av utsläppen. En för
söksperiod av handel avslutades 2007, och en 
första ordinarie handelsperioden sammanfal
ler med Kyotoprotokollets första åtagandepe
riod, 2008–2012. Under denna period tilläm

» ”Man kan räkna med 
skärpta krav på utsläpps  -
minskningar när vissa 
av görande politiska beslut 
är klara”

Fokus Klimaträtt
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Ekonomiska styrmedel som  piska och morot

får en klimatlag under 2009 måste kanske 
domstolarna också omvärdera dessa tvister. 
Klart är i alla fall att de skapar arbete för ad
vokater.

USA har under Bushadministrationen kriti
serats för sin brist på engagemang i klimatfrå
gan. Bushs efterträdare, Barack Obama, har 
dock lyft fram klimatfrågan, och bland annat 
utlovat ett system för handel med utsläppsrät
ter. Vissa delstater har gått före den federala 
regeringen. Redan 2006 undertecknade Kali
forniens guvenör Arnold Schwarzenegger en 
”Global Warming Solutions Act” med kraftiga 
utsläppsminskningar som mål. 

också en akademisk Fråga

Klimaträttens ökade betydelse märks också 
i den akademiska världen. I december 2008 
meddelande den prestigefyllda ”Columbia 
Law School” i New York att man startar ett 
”Center for Climate Change Law”. Professor 
och ansvarig för institutet blir advokaten Mi
chael B. Gerrard från advokatbyrån Arnold & 
Porter. Det nyinrättade centret speglar klimat

par EU också de flexibla mekanismerna. I och 
med detta har det blivit mer intressant för fö
retag inom EU att investera i energisparande 
och mindre miljöstörande teknik.

Transportsektorn omfattas inte av Kyotoav
talet eller EU:s system, men från 2012 ingår 
flyget i handeln med utsläppsrätter. Handeln 
regleras i ett direktiv.

I december 2008 möttes EUländernas mil
jöministrar i Bryssel för att enas om ett kli
matpaket. Man fastslog att det tidigare upp
satta delmålet, att minska utsläppen med 20 
procent till 2020, står fast. Miljöministrarna 
betecknade klimatpaketet som en framgång, 
men många kritiska röster höjdes. Kritikerna 
var bland annat missnöjda med att en stor 
del av den energiintensiva industrin ska få ut
släppsrätter gratis, i stället för att tvingas köpa 
dem. 

sverige: sÄnker UtsLÄppen

Sverige är som EUland bundet av EU:s direk
tiv om handel med utsläppsrätter. Direktivet 
är implementerat genom lagen om handel 
med utsläppsrätter, och en tillhörande för
ordning. Regeringen beslutar om en plan för 

rättens bredd, och ska bland annat behand
la bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, 
skatterätt, energirätt, straffrätt och mänskliga 
rättigheter.

Klimatfrågans omfattning till trots, idag 
diskuteras finanskrisen ändå mer än klimat
krisen. Kan klimaträtten verkligen fortsätta 
växa?

Peter Zaman på Clifford Chance har ännu 
ingen klar uppfattning om hur klimaträtten 
påverkas av finanskrisen. Kanske blir det en 
tillfällig nedgång i uppdragen, gissar han. Men 
på längre sikt räknar han ändå med mer ar
bete för klimaträttsadvokaterna.

– Man kan räkna med skärpta krav på ut
släppsminskningar när vissa avgörande poli
tiska beslut är klara, till exempel när USA an
tar bindande internationella åtaganden om 
att minska sina utsläpp, säger Peter Zaman.

”en regeLstyrd marknad”

Och Martijn Wilder delar hans uppfattning. 
Klimaträtten som arbetsområde för advoka
terna kommer att fortsätta växa, säger han.

fördelning av utsläppsrätter, och Naturvårds
verket fattar beslut om tilldelningen. Systemet 
handläggs sedan av Energimyndigheten. 

I Sverige delas utsläppsrätterna ut gratis. 
Styrningen består i att färre utsläppsrätter har 
delats ut än vad som företagen har ansökt om. 
Det finns vidare andra ekonomiska styrmedel 
för företag och privatpersoner att minska sina 
utsläpp. Koldioxidskatt, energiskatt, elcertifi
kat som stimulerar till satsning på förnybara 
energikällor och bidrag till klimatinvesterings
program är piskor och morötter för minskade 
utsläpp.

En ny klimatproposition planeras till början 
av 2009. Sverige har sänkt sina totala utsläpp 
av växthusgaser med nio procent sedan 1990. 
Transportsektorns utsläpp har dock fortsatt 
att öka. n

kÄLLor

kÄLLor

– Den nuvarande ekonomiska krisen har vis
serligen påverkat marknaden, men det fort
sätter att finnas en efterfråga på dessa tjäns
ter. Förklaringen är att det är en ”regelstyrd” 
marknad, där man måste följa reglerna oav
sett konjunkturen. n

Barringer, Felicity: Flooden village Files 
suit, citing corporate link to climate 
change, the new york times, 27 fe-
bruari 2008

Gray, Peter L; Winburn, J Benjamin: cli-
mate change tort suits: hot or cold?, 
legal backgrounder, washington legal 
Foundation, vol. 23 no. 23 (13 juni 2008)

Kay, Julie: columbia law school launches 
center for climate change law, national 
law Journal online, 12 december 2008

McQuilken, Marisa: climate work heating 
up at law Firms, legal times, 4 april 
2008

Witherup Tindall, Margaret: global war-
ming litigation heating up, maryland 
bar bulletin, juni 2007

naturvårdsverkets webbplats, 
www.naturvardsverket.se
energimyndighetens webbplats,
www.energimyndigheten.se

Det finns en rad 
olika styrmedel 
som stimulerar 
till satsningar på 
förnybar energi.
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dvokatbyrån Amber Advokater 
i Hässleholm har arbetat aktivt 
med miljöfrågor sedan 1997. 

År 2000 miljöcertifierades byrån enligt 
ISO 14001. Man arbetar nu med att även 
få kontoret i Älmhult certifierat.

– Vårt främsta syfte har varit att ta 
ansvar för vår verksamhet och minska 
vår miljöbelastning. Vi har även trott att 
miljöcertifieringen skulle innebära kon
kurrensfördelar för oss, säger advokat 
Torgny Dahlberg, som var miljöansva
rig på byrån när miljöarbetet påbörja
des.

– När vi blev miljöcertifierade år 2000 
var vi ensamma i Sverige bland advokat
byråerna. Jag känner inte till om fler by
råer har certifierats. Det var kul att vara 
först. Det fanns någon eller några som 
var kvalitetscertifierade, men inte mil
jöcertifierade.

För att komma igång och hamna rätt 
tog man hjälp av en miljökonsult när by
råns miljöarbete inleddes.

– Vi började enkelt: med byråns av
fallshantering. Allt som går ut från by
rån sorteras.

Sedan har byrån arbetat med att 
minska elförbrukningen. Man har bland 
annat monterat in automatiska strömbrytare, 
som känner av när en person kommer in i ett 
rum och tänder och släcker ljuset.

Miljöcertifieringen innebär att alla anställda 
på byrån involveras i miljöarbetet.

Här är byrån som går 
i spetsen för bättre miljö

”amber advokater i hässleholm skall i den 
egna verksamheten genom engagemang 
och kunskap sträva efter ständig miljöför-
bättring. vi skall därför; 

tillhandahålla tjänster där vi inte sprider • 
giftiga och eller svårnedbrytbara ämnen 
ständigt förbättra vårt miljöarbete. • 
alltid följa tillämplig miljölagstiftning. • 

hushålla med naturresurser. • 
kommunicera policyn externt samt • 
motivera och utbilda medarbetare till att 
agera i enlighet med dess riktlinjer.”

vinster
minskad elkostad• 
minskade papperskostnader• 
minskade bränslekostnader• 

stärker gemenskapen på byrån• 
strukturerar miljöfrågorna i de konkurser • 
byrån hanterar
stärker byråns varumärke• 

kostnad
Årlig certifieringskostnad för byrån cirka 
15 000 kronor. priset styrs av byråverksam-
hetens omfattning.

så ser amber advokaters miLJöpoLicy Ut

Torgny Dalhberg, miljöansvarig på Amber Advokater.

Advokatbyrån Amber Advokater i Hässleholm var den första advokat
byrån i Sverige som miljöcertifierades. Det medvetna miljöarbetet har 
fört med sig flera vinster och fördelar för byrån.

detta inte är möjligt prioriteras miljövänliga 
tjänster/varor, berättar Torgny.

Byråns största miljöpåverkan är resorna. Ti
digt beslöts att bil och flygresor så långt det är 
möjligt ska bytas ut mot tågresor.

Hela tiden förnyas och utvecklas by
råns miljöarbete och nya mål sätts upp. 
Ett mål man arbetar med nu är att byta 
ut bilparken till miljöanpassade bilar. 
Ännu är man inte helt framme. De bilar 
som används ska ha så liten miljöpåver
kan som möjligt, till exempel vara gas
drivna. Men även moderna, snåla die
selbilar med partikelfilter accepteras. 
Däremot godkänns inte bensindrivna 
bilar.

För de resor man använder bil till  
koldioxidkompenserar byrån. Det inne
bär att man vid årets slut beräknar hur 
många kilo koldioxid byrån har släppt 
ut vid tjänsteresorna. Sedan koldioxid
kompenserar byrån för detta genom att 
köpa exempelvis utsläppsrätter.

Inställningen till miljöarbetet har för
ändrats radikalt under senare år, tycker 
Torgny.

– När vi började med detta uppfat
tades det som något för verkligt miljö
intresserade personer. Idag är insikten 
och engagemanget annat. Alla är med
vetna om miljö och klimatfrågan på ett 
helt annat sätt.

På byrån hade man förväntat sig att 
till exempel företag och det allmänna, 
vid köp av tjänster, skulle ställa krav på 

ISOcertifiering i betydligt högre omfattning 
än vad som varit fallet. I framtiden förväntar 
sig Torgny Dahlberg att det kommer att ske 
en förändring och att det ställs krav på miljö
certifiering. n

– Medarbetarna ska känna till vår miljöpo
licy och våra miljömål som i sin tur är nedbrut
na i praktiska handlingsregler och rutiner. Vi 
ställer krav på att tjänster/varor som köps in 
ska komma från miljöcertifierade företag. När 

Fokus Klimaträtt
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Mycket kvar att 
göra för många 
myndigheter
de statliga myndigheterna har 
blivit bättre på miljöledning i 
verksamheten.

naturvårdsverket kartlägger, 
på regeringens uppdrag, varje 
år myndigheternas miljöarbete. 
2008 års rapport, som gäller 
året 2007, visar att Justitie-
departementets myndigheter 
är sämre än genomsnittet på 
miljöledning.

totalt sett konstaterar 
naturvårdsverket att miljöled-
ningsarbetet för de statliga 
myndigheterna har gått framåt. 
de grundläggande elementen 
i miljöledningssystemen som 
miljöutredning, miljöpolicy och 
övergripande miljömål finns nu 
hos de allra flesta myndighe-
terna.
Naturvårdsverket, Rapport 
5837: Myndigheter för hållbar 
utveckling

– Det har blivit allt viktigare att 
advokater kan vägleda företag i 
frågor med anknytning till före
tagens samhällsansvar. Advoka
terna bör inta motsvarande roll 
när det gäller företagens miljöan
svar, säger Anne Ramberg.

Hon pekar på att miljörättsliga 
frågor redan idag spelar en viktig 
roll vid ”due diligence” inför före
tagsöverlåtelser.

– Det har kommit att bli nöd

”Advokaterna har en 
viktig roll att fylla”
Advokat sam fundets generalsekreterare Anne 
Ramberg uppmanar advokatbyråerna att dra sitt strå 
till stacken.

– Advokaterna kan på flera sätt bidra till minskad 
klimatpåverkan, säger hon.

vändigt som en följd av allt sträng
are miljölagstiftning. Det kan bli 
mycket dyrt att inte 
vara uppmärksam 
på miljöansvars
frågor, säger Anne 
Ramberg.

Men förutom 
rådgivarrollen kan advokaterna 
också dra sitt strå till stacken i den 
dagliga verksamheten. 

– Alla advokatkontor kan öka 

sitt miljömedvetande och mot
verka koldioxidutsläpp och andra 
föroreningar. Det handlar om allt 
från källsortering, färre transpor
ter, effektiv energianvändning till 
teknikutnyttjande och pappers
användning, säger Anne Ram
berg.

på advokatsamFUndets kansli 
har man använt tekniken för att 
minska miljöpåverkan. Bland an
nat har ett digitaliserat ärende
hanteringssystem minskat pap
persförbrukningen. I fastigheten 
har bergvärme och ett system 

med värmeåtervin
ning installerats.

– I år har vi ock
så investerat i en 
avancerad utrust
ning för videosam

tal, vilket möjliggör att en rad 
sammanträden kan avhållas utan 
tidskrävande och kostsamma re
sor, berättar Anne Ramberg. n

”Alla advokat-
kontor kan öka sitt 
miljö medvetande.”

– Böckerna skall tala bokhyllan tiga
Skräddarsydda bokhyllor i massivt trä

BOKHYLLAN AB
Göteborg, www.bokhyllan.net

Stockholm, www.valhallainterior.se

Sjönära Möten
Möten mellan människor blir ännu bättre av inspirerande och sti-
mulerande miljöer! Hos oss kan ni välja mellan att förlägga kon-
ferensen i härlig skärgårdsomgivning på Smådalarö Gård, i lantlig 
Herrgårdsmiljö på Krusenberg Herrgård eller modern Country 
Housestil på FågelbroHus. Alla hotellen ligger på bekvämt bil-
avstånd från Stockholm. Ge konferensen en extra dimension 
genom några av våra spännande aktiviteter, avnjut sedan en 
välkomponerad middag med dina kollegor.

www.sjonaramoten.se | tel 08-571 419 19
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Debatt

Justitiekanslern ( JK) påstår 
i en replik till Clarence Cra
foords artikel i Advokaten 

nr 6, 2008 (om att JK undergrä
ver åtgärder mot långsam hand
läggning) att ”JK gör en egen 
rättsanalys och agerar utifrån 
denna” ( JK:s artikel i Advokaten 
nr 7, 2008). Tonvikten skall nog 
läggas på ordet ”egen”.

Diskussionen handlade i sak 
om tillämpningen av det sätt HD 
beräknade skadan i NJA 2005 
s. 462, avseende långsam 
handläggning i domstolar. HD 
utgick från principerna i ett 
Europadomstolsmål benämnt 
Ernestino Zullo mot Italien, som 
avgjordes i kammare den 10 
november 2004. 

Jk FramhåLLer att HD utgick 
från denna dom som inte blev 
slutlig och benämner den 
Zullo I. Han menar att denna 
numera ersatts av en plenidom 
i samma mål, som avgjordes 
den 29 mars 2006. JK:s slutsats 
blir att den så kallade ”Zullo 
I”taxan således ”ersattes av en 
plenidom med ett annat beräk
ningssätt (Zullo II)”. Han hävdar 
att ”beloppen genomgående blir 
betydligt lägre än enligt Zullo I”. 

JK avslutar med att avstå från 

att bemöta Clarence Crafoords 
påstående att JK ”konsekvent 
motarbetat enskildas rätt till 
skadestånd” (på konventions
rättslig grund, min anm.). Han 
menar att påståendet är grovt 
vilseledande. Clarence Crafoord 
”borde inte ägna sig åt sådant”, 
avrundar JK. 

Jk:s påstående om Zullo I och 
II är emellertid felaktigt, vilket 
framgår direkt av samma ple
niavgörande. Det är värt citera 
Grand Chamber: ”The Court 
also considers it important to 
point out that, contrary to the 
Government’s assertion, the 
Chamber has not in any way 
departed from its constant 
practice either regarding the 
assessment of the delays or 
regarding just satisfaction” (§ 70 
i domen). Grand Chamber kom 
helt enkelt fram till ett lägre 
belopp än kammaren, eftersom 
den gjorde en annan bedöm
ning av omständigheterna i det 
enskilda fallet – det vill säga 
inom ramen för kammarens 
”taxa” – vars principer Grand 
Chamber dock bekräftade. Det 
sagda understryks därtill av att 
Europadomstolen i mål efter 
plenidomen har hänvisat – inte 

till pleniavgörandet utan – till 
Zullo I (se exempelvis domen 
den 13 november 2007, i fallet 
Famadhi och fem andra mot 
Albanien, § 99), när den redo
visat principerna för skadans 
beräkning. 

JK har även givit uttryck för 
”njugg” inställning i andra 
sammanhang. Han – eller i 
vart fall företrädare för äm
betet – hävdade länge att 
Europadomstolen utgjorde ett 
exklusivt forum för utdömande 
av skadestånd på konventions
rättslig grund; en helt orimlig 
hållning redan vid tidpunkten 
då den framfördes. ( Jag tänker 
inte här utveckla Europadom
stolens klara uttalanden om att 
det i första hand ankommer 
på staterna att ”prevent or put 
right” kränkningar inhemskt, se 
dock undertecknad i Advokaten 
nr 9 2001.) JK har hävdat att mål 
angående skattetillägg inte kan 
jämföras med brottmål (i syfte 
att neka skadestånd), trots att 
Europadomstolen kommit till 
motsatt ståndpunkt tidigare. JK 
har till och med noterat att han 
intagit en motsatt ståndpunkt i 
denna fråga än vad UD:s agenter 
hävdat inför Europadomstolen, 
men ändå nekat skadestånd. 

Han har uttalat att ”Justitiekans
lern är medveten om att detta 
innebär att Justitiekanslern som 
företrädare för staten, … , har 
intagit en annan ståndpunkt i 
dessa frågor än Utrikesdeparte
mentet.” ( JK:s beslut 200604
05, dnr. 25940640).

det Finns offentliga uttalanden 
om ”fortsatt njugg inställning 
till kränkningar” som citerats 
(i Pointlex 20050914, Mikael 
Kindbom). Om jag tolkat JK:s 
inställning rätt, har den varit 
att enbart rätta sig efter HD:s 
praxis, utan att ge Europa
domstolens praxis självständig 
prejudikatverkan (åtminstone 
när Europadomstolens praxis 
har talat för skadestånd). 

Huruvida detta är utslag för 
”konsekvent motarbetande”, 
kan lämnas osvuret. Det som 
redovisats ovan är illa nog. En 
sak är dock säkert. JK läser Eu
ropadomstolens praxis som fan 
läser bibeln. 
Han borde 
inte ägna sig åt 
sådant.

Jan Södergren, advokat

europadomstolens praxis
tolkas helt fel av Jk

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
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Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer.
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Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
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Debatt

Whiplashtrauma utvecklar symtom

Att värk och stelhet i 
nacken kan debutera i 
direkt anslutning till en 

trafikolycka med whiplashtrau
ma är lätt att förstå. Däremot 
har det varit lite svårare att 
förstå hur besvären med tiden 
kan öka (accelerera) och ge en 
mer komplex symtombild. En 
sådan senare besvärsökning har 
ifrågasatts av försäkringsbolagen 
som menar att orsaken då är en 
annan än trafikolyckan och har 
därför lanserat någonting man 
kallar för den ”traumatiska prin
cipen”. Denna av försäkrings
bolagen (dr Charlotte Sachs) 
konstruerade ”princip” går ut 
på att om besvären ökar så be

ror de inte på trafikolyckan utan 
på någon annan orsak. Man har 
emellertid haft svårt att peka på 
någon konkurrerande orsak.

FörsÄkringsboLagen åkte 
dock på en bakläxa i domstol. 
Stockholms tingsrätt skrev i 
sin dom 081003 (målnummer 
T3038505) ” att den trauma
tiska prinicipen inte är någon 
oomstridd princip. Den används 
vid sambandsbedömningar av 
svenska försäkringsläkare. Ett 
accelererande förlopp har å 
andra sidan godtagits i praxis”. 
Orsaken till detta bakslag och 
att ett accelererande förlopp 
har godtagits i praxis är att det 

samlade kunskapsläget idag är 
betydligt bättre, och inte minst 
har smärtforskningen kunnat 
förklara mekanismerna bakom 
ökade och kroniska smärttill
stånd. De funktioner som styr 
de inåtgående smärtsignalerna 
blir störda, man utvecklar en 
ökad smärtkänslighet och ett 
smärtminne.

Även Whiplashkommissionen 
har i sin slutrapport 05 beskri
vit relationen mellan akuta och 
kroniska besvär med smärt
spridning och det accelererande 
förloppet av olika symtom. För 
övrigt har man också kunnat 
konstatera konkreta orsaker till 

en senare besvärsökning. Man 
har efter whiplashtrauma sett 
skador på facettleder i halsryg
gen med senare utveckling 
av artros, ligamentskada med 
försvagning och diskbråck, 
skada på innerhinnan i blodkärl 
på halsryggen med bildning av 
blodpropp, sekundär hjärnska
da etcetera. Det är därför viktigt 
att vid en sambandsbedömning 
känna till att denna accelereran
de symtomutveckling (även flera 
år efter ett whiplashtrauma) 
idag är godtagen i praxis.

Tomas Timander, leg. läkare

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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FörtydLigande

I artikeln konstateras – helt riktigt – att vad 
som skall vara en advokats verksamhet inte 
klart definierats när fråga är om etiska be
dömningar. Men, så fortsätter författaren: 
”Advokatens fritid och privatliv faller i alla 
fall utanför, men även styrelsearbete och lik
nande uppdrag brukar anses vara annat än 
advokatverksamhet.”

Här tror jag att artikelförfattaren vilsele
der.

I väsentliga delar faller privatlivet natur
ligtvis utanför det område där samfundet 
kan ha synpunkter. Att kasta ut sin hustru 
från en balkong och skjuta efter henne med 
hagelbössa har ansetts falla utanför advokat
verksamheten (trots att hustrun också var 
advokat). Likaledes har krogslagsmål och 
rattfyllerier inte ansetts vara något disciplin
nämnden haft att göra med. Att det med 
fylleri vid utförande av advokatuppdrag 
förhåller sig annorlunda är självklart.

i nÄmndens praxis är det emellertid klart 
att styrelseuppdrag inom ramen för advoka
tens verksamhet helt och fullt ut omfattas av 
skyldigheten att iaktta de vägledande regler
na. Jag har inte kunnat finna något avgöran
de som talar i annan riktning. Och i något 
avgörande har nämnden trots att styrelse
uppdraget inte typiskt föll inom ramen för 
verksamheten – det gällde ordförandeskap i 
en bostadsrättsförening där advokaten själv 
var medlem – uttalat att advokaten var skyl
dig att följa god advokatsed. Också i ärenden 
där advokaten själv varit part i tvistemål 
som inte haft något med advokatverksam
heten att göra har nämnden ansett att han i 
kontakter med domstolen haft att iaktta god 
advokatsed. Och även om nämnden någon 
gång i privatärenden sneglat på om advoka
ten skrivit på firmapapper har nog inte den 
saken varit avgörande även om den gjort 
skrivningen i besluten lite lättare. 

Det finns också ett avgörande där en 
advokat utan att något advokatuppdrag 
förelegat uttalat sig om gällande rätt i tvist 
mellan två av hans grannar. Uttalandet, som 
avsåg advokatens uppfattning om gällande 

rätt, ansågs omfattas av hans skyldigheter 
att göra erforderlig rättsutredning. Att hålla 
sig undan delgivning när fråga varit om 
skulder som bara delvis haft med advokat
verksamheten att göra har också bedömts 
som möjligt att beivra.

att advokat som skiljeman utför sitt upp
drag i sin verksamhet är nog alldeles klart 
trots att Holger Wiklund var tveksam. De 
nya etiska reglerna gör ett avsteg från jävs
reglerna just för skiljemannauppdragen – nå
got som jag personligen sörjer över men så 
blev det.  Men i övrigt är de vägledande reg
lerna säkert tillämpliga också på skiljemän.

Rättegångsbalkens regler om ingripande 
från samfundet lyder:

7 § En advokat, som i sin verksamhet 
uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar 
oredligt, ska uteslutas ur advokatsamfun
det.  När det gäller en sådan advokat som 
avses i 2 a § ska registreringen upphävas. Är 
omständigheterna mildrande, får advokaten 
i stället tilldelas en varning.

En advokat som annars åsidosätter sina 
plikter som advokat får meddelas en varning 
eller erinran.  Är omständigheterna synner
ligen försvårande, får advokaten uteslutas ur 
samfundet eller, i fråga om en sådan advokat 
som avses i 2 a §, registreringen upphävas.  

När är en advokat advokat?
Artikeln ”Vägledning utifrån gamla principer” i senaste numret 
av Advokaten leder fram till några funderingar.

av claes peyron, advokat

En advokat som tilldelas en varning får, 
om det finns särskilda skäl, även åläggas att 
utge en straffavgift till samfundet med lägst 
ettusen och högst femtiotusen kronor.  

Om det bedöms tillräckligt får disciplin
nämnden, i stället för att tilldela en advokat 
erinran, göra ett uttalande om att advoka
tens åtgärd är felaktig eller olämplig. 

LydeLsen öppnar för frågan om det i 
strikt mening bara är oredlighetsbrott som 
utanför verksamheten kan leda till påfölj

der. Styrelsen har rätt 
häftigt debatterat om 
man kan mörda någon 
(icke klient) utan att 
för den skull riskera 
uteslutning. Stefan 
Lindskog hävdade att 
det måste finnas nå
gon sorts nödrätt för 
samfundet i sådana 
situationer. Det måste 
gå att utesluta. Jag var 
skeptisk. Det finns ju 
inte som när det gäller 
till exempel medicinal
personal någon allmän 
olämplighetsregel. 

Det förhållandet har nog 
sin grund i erfarenheter 

när rättegångsbalken kom till. Då hade man 
i Tyskland förbjudit judiska advokater att 
verka med hänvisning just till deras etniska 
bakgrund. Exemplet förskräckte. I portalpa
ragrafen i de nya vägledande reglerna sägs 
emellertid att en advokat skall uppträda sak
ligt och korrekt samt så att förtroendet för 
advokatkåren upprätthålls. Jag har uppfattat 
att man menar att kraven skall upprätthål
las även utanför den rena verksamheten. 
Men det tar en smula emot att tänka sig ett 
beslut som säger: ”Advokaten A har mördat 
sin sambo. Härigenom har han åsidosatt 
sina plikter som advokat. Omständigheterna 
är synnerligen försvårande. A skall därför 
uteslutas ur samfundet.” Det skulle vara 
spännande att se om ett sådant beslut upp
rätthålls av HD. 

Konklusionen blir att i vart fall så snart ad
vokaten uppträder så att han kan uppfattas 
som advokat måste han iaktta god advokat
sed. Så nog tror jag att artikelförfattaren  
varit alltför kategorisk. n

Claes Peyron, advokat och tidigare ordförande 
i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Aktuellt



advokatsamfundet
190x260

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till
Rakel – Kvinna och jurist: att vara chef

Konferens för kvinnliga jurister
tisdagen den 31 mars 2009, Clarion Hotel Sign i Stockholm

Konferensen Rakel Kvinna och jurist – att vara chef ger dig som är chef eller funderar på att ta steget 
in i chefskapet en möjlighet till inspiration och information, tankeställare och arbetsredskap. Du får 
dessutom tillfälle att nätverka med ett stort antal kvinnliga jurister från hela rättsväsendet. 2008 års 
konferens samlade över 300 deltagare.

Rakel är namnet på en årlig konferens, som genomfördes första gången i april 2007. 
Det övergripande temat är kvinnors karriär och chefskap på advokatbyrå och inom övriga rättsväsendet.

Program tisdag 31 mars 2009 på Clarion Hotel Sign, Stockholm

12.00–12.50 Registrering

13:00–13:10 Advokat Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen.

13:10–14:00 Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Tidi-
gare advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Elisabet Fura-Sandström ger sina personliga 
reflektioner på temat Ledarskap inom advokat- och domarkåren ur ett svenskt och kontinentalt perspektiv.

14.00–14.20 Kaffepaus

14.20–17.15 Interaktiv teaterföreställning med Vardagens Dramatik: Ställ dig jämnt. 

 Går det att kombinera familjeliv och arbetsliv och gäller samma regler för män och kvinnor? Värderas 
lika arbete med lika lön och lika framgång? Vilka är utmaningarna för kvinnliga aspiranter till chefs-
positioner?

 Vardagens Dramatik arbetar med interaktiv teater där seminariedeltagarna själva får vara med och 
påverka utgången. Genom en dialog med rollkaraktärerna har de möjlighet att föra processen i en 
positiv riktning. En unik metod som förvandlar passiva åskådare till engagerade coacher. Syftet med 
seminariet är att synliggöra det osynliga. Finns det hinder som står i vägen för ett jämställt arbetsliv 
och vilka möjligheter har vi till förändring? Genom att gestalta hur vi alla omedvetet faller in i möns-
ter som missgynnar jämställdhet vill vi öka vår medvetenhet i frågan och motivera till framgång. 

17.15 Mingel med drink och snittar för alla samt middag för dem som valt det alternativet.

Anmälan
Sista anmälningsdag 2 mars 2009. Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning 
på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Övriga anmäler sig till Advokat- 
samfundets kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.

Adv_sam_ann1-2.indd   1 09-01-15   16.06.37
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den 26 januari börjar tv-
serien Advokaterna sändas 
på tv4. Under sex entim-
meslånga avsnitt får tit-
tarna följa advokaterna på 
byrån Försvarsadvokaterna 
i centrala stockholm. 

Tvserien Advokaterna har sam
ma format som tidigare ”arbets
platssåpor” där tittarna fått följa 
bland annat stridspiloters och 
kustbevakares vardag.

serien Är också inspirerad av 
den populära amerikanska tvse
rien The Practice, som följer en li
ten byrå som kämpar i motvind 
med höga ideal och stort engage
mang.
Varför valdes er byrå ut?

– De gick in på vår hemsida och 
såg vad vi sysslar med. Jag tror att 
de såg att det kunde bli bra tv, sä
ger Johan Eriksson, advokat och 
delägare i byrån Försvarsadvoka
terna.

Men det var inte lika självklart 

för byråns delägare att medverka 
i en tvsåpa. Beslutet föregicks av 
långa diskussioner berättar Johan 
Eriksson. Till slut var alla delägar
na överens om att fördelarna nog 
skulle överväga. 

– Jag tror att det kan vara bra för 
vår kår. Humanjuristerna håller 
ju på att dö ut. Och ska man vara 
krass är det nog inte så 
dålig reklam heller, till 
lägger han. 

Men de kände sig 
ändå lite tveksamma 
till om det skulle gå 
att göra bra tv av något 
man inte kan följa – tv
teamet får ju inte följa 
med in i rättssalen. 

– Då svarade produ
centerna att ”vi kan tv 
bättre än ni, lita på oss”, säger Jo
han Eriksson.

Och de hade rätt, menar han, 
som redan sett två färdigklippta 
avsnitt. 

Huruvida ett tvteam som föl
jer försvarsadvokaterna och de

efter 13 år på posten avgick 
advokat bengt Ljungqvist som 
hovauditör vid det kungliga 
slottet vid årsskiftet. samtidigt 
tillträdde advokat axel calis-
sendorff.

– det blir ingen enkel sak att 
axla den manteln,  
konstaterar han. 

Hovauditören är kungafamiljens ju
ridiska rådgivare. Men hovauditören 
ingår också i riksmarskalksämbetet 
och handhar ett brett spektrum av ju
ridiska frågor som stiftelsefrågor, fast
ighetsrätt, hyror, arrenden och entre
prenader på de olika slotten.

Till stor del får också hovauditören ta 
hand om frågor kring övertramp i pres
sen. Det händer att kungahuset driver 
processer mot tysk press, men sällan 
den svenska. Vid ett tillfälle publicera

des ett fotomontage med kronprinses
sans ansikte på idel kroppar iklädda 
baddräkter. Då tog Bengt Ljungqvist 
ärendet till Pressens opinionsnämnd. 

– Annars har jag envist avrått från 
processer. I en svensk förtalsprocess 
krävs ju oftast att den förfördelade ska 
höras. Men det blir ju bara etter vär
re om de ska sitta och berätta om hur 
kränkta de har blivit, det blir ett så
dant spektakel. Så då får man avråda, 
även om man tror att det skulle ha kun
nat leda till framgång, berättar Bengt 
Ljungqvist. 

axeL caLissendorFF är delägare i 
advokatbyrån Roschier, och är bland 
annat specialist på immaterialrätt och 
yttrandefrihetsfrågor – något som kan 
komma väl till pass i en tid då det blir 
allt vanligare att skriverier, bilder och 
musik sprids via internet. 

Kungens nya rådgivare – De uppdrag jag har för kungafa
miljen är som alla andra advokatupp
drag underkastade sekretess. Och om 
diskretion är viktigt i största allmänhet 
gäller det nog här med viss förhöjning, 
säger han och poängterar:

– Jag tror att jag gör klokt, i min nya 
roll, att följa etiketten.

en Fråga som Bengt Ljungqvist tror 
att hans efterträdare kommer att få 
ägna tid åt är hur långt kungafamiljens 
medlemmar kan gå i att driva egen 
verksamhet. Det är ingen enkel sak att 
bedöma precis hur aktiv den som har 
apanage samtidigt kan vara i närings
livet. Dessutom blir kungafamiljens 
medlemmar direkt pressens skottavla 
vid minsta samröre med eventuella 
konflikter oavsett hur perifera de är, 
poängterar Bengt Ljungqvist.

Till sin efterträdare vill Bengt Ljung
qvist framför allt ge rådet att skapa ett 
gott samarbete med funktionärerna på 
slottet samt visa stor bredvillighet vad 
gäller rådgivning. GW

Johan Eriksson

Bengt Ljungqvist 
avgår…

…och Axel 
Calissendorff tar 
över.

försvarsadvokater i realitysåpa
deras vardag – inte om att skipa 
rättvisa.

– Det är inte en serie kriminal
fall. Viktigt är att serien inte på nå
got sätt försöker att reda ut vad 
som är rätt och fel eller på annat 
sätt döma. Det framgår tydligt att 
advokaternas åsikter är just deras 
åsikter.
Vad vill ni åstadkomma med 
serien?

– En bra serie som många följer 
förstås. Om vi kan få folk att tänka 
till lite innan de dömer på förhand 
och kanske får ett lite mer huma
nistiskt synsätt än den lite pöbel
aktiga som jag upplever ibland 
råder, så är det naturligtvis bra 
också, säger André Linschooten.

Hur tvteamet under inspel
ning har förhållit sig till advoka
ternas tystnadsplikt är något som 
har prövats av både TV4:s juris
ter och, naturligtvis, av de med
verkande advokaterna. De klien
ter som medverkar har själva valt 
det, däribland Johan Erikssons 
klient Mattias Flink. GW

ras klienter (i de fall klienterna 
medgivit det) kan bli 
en indirekt part i ett 
mål bekymrar inte Jo
han Eriksson.

– Medierna är ju fyll
da med den andra si
dan. Poliser och åkla
gare får komma till tals 
hela tiden. Om vi kan 
ge en lite mer nyanse
rad bild av klientens 

inställning är det bara 
bra.

seriens prodUcent André 
Linschooten, på produktionsbo
laget StockholmKöpenhamn, är 
noga med att poängtera att se
rien handlar om advokaterna och 

”Om vi kan ge en lite 
mer nyanserad bild av 
klientens inställning 
är det bara bra.”
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disciplinnämndens nya ordförande 
heter Lena Frånstedt Lofalk.

hon är advokat, delägare i advokat -
 byrån cederquist och har tidigare 

varit såväl vice ordförande i advokat-
samfundet styrelse som för disciplin-
nämnden.

På vilket sätt skulle du vilja se att disci
plinnämnden utvecklas?

– Jag vill att disciplinnämnden ska ge tydlig 
vägledning om innehållet i god advokatsed. 
Det är ingen skillnad mot tidigare, den ambi
tionen har alltid varit självklar. Men det kan
ske handlar mer om att sprida kunskap om 
hur man hittar användbara avgöranden. Att 
avgöranden publiceras i tidskriften vet nog 
alla men jag har en känsla av att många inte 
känner till att avgörandena också är sökbara 
på samfundets hemsida. Att de nya reglerna 
är åtföljda av en kommentar tror jag också 
kommer att bidra till att praxis uppfattas som 
mer tillgänglig, tanken är att kommentaren 
ska kunna uppdateras löpande och den kan 
då kompletteras med nya viktigare avgöran
den. 

”ordförandeskapet blir 
ett hedersuppdrag”

månadens advokat lena frånstedt lofalk

Hur märks det att disciplinnämnden har 
fått en ny ordförande?

– Det ska inte märkas på något särskilt sätt 
när det gäller vår dömande verksamhet. Vi 
fortsätter i samma anda som tidigare.
Kan du se något mönster när det gäller 
anmälningarna under senare år?

– Det stora flertalet ärenden kommer från 
humanjuridikens område. På senare år har 
dock antalet anmälningar från affärsjuridikens 
område ökat. I de fallen handlar det oftast om 
att klienten eller motparten är missnöjd med 
hur advokaten hanterat en intressekonflikt.   
Vilken typ av ärenden tycker du är svå
rast att hantera?

– Jag tror inte man kan säga att vi har svårt 
att hantera någon särskild typ av ärenden men 
det är klart att det alltid är betungande att 
handlägga uteslutningsärenden. En uteslut
ning är ju ett oerhört ingripande beslut för 
den enskilde advokaten.  
Du satt med i etikkommittén – hur tror 
du att de nya vägledande reglerna 
kommer att påverka ärendena i disci
plinnämnden?

– Det nya regelverket blir en stabil grund att 

stå på i vår verksamhet. Kanske kan de nya 
reglerna  också leda till att vi kommer att få 
se färre anmälningar framöver? De nya regler
na är enligt mig mer läsvänliga och dessutom 
uppdaterade och anpassade till dagens förhål
landen. Genom den tillhörande kommentaren 
blir det lättare för den enskilde advokaten att 
tillgodogöra sig innehållet i dem, så risken för 
ofrivilliga misstag borde bli mindre.
Hur är det att ta över efter Claes Peyron?

– Det är lätt att ta över efter honom efter
som nämndarbetet var så väl fungerande un
der hans ledning. Och jag har ju också själv ar
betat så pass länge med våra etikfrågor, både i 
etikkommittén och genom att undervisa våra 
yngre blivande advokater i advokatetik.
Hur upplever du mediernas förståelse 
och beskrivning av disciplinnämndens 
verksamhet?

– Lokalpressen rapporterar ofta om advoka
ter som fått en påföljd i disciplinnämnden. Vad 
jag kunnat se brukar den rapporteringen vara 
korrekt. När disciplinnämndens verksamhet 
behandlades i ett granskande reportage i TV4 
i höstas, var det med vinklingen att det skulle 
vara tveksamt att advokatkåren sköter sin egen 
tillsyn. Som exempel redogjorde man för några 
olika fall där advokater varit föremål för disci
plinnämndens prövning flera gånger utan att 
bli uteslutna. Undermeningen var att vi håller 
varandra om ryggen och att det inte hjälper att 
staten faktiskt tillsätter tre ledamöter i nämn
den och på det sättet har både insyn och infly
tande. Tyvärr behandlades frågan alltför ytligt. 
Inom alla yrkeskårer finns det enskilda perso
ner som gör mer eller mindre allvarliga fel eller 
inte sköter sig, och det finns det inom advokat
kåren också, konstigt vore det väl annars! Det 
innebär inte att man ska bli utesluten om man 
uppnått ett visst antal prickar, till exempel inte 
i tid svarat på brev fem gånger. Den som be
mödar sig om att fundera vidare inser att det 
inte är oproblematiskt om det istället vore sta
ten som skulle utöva tillsyn över advokatkåren. 
Vi advokater måste vara oberoende från stats
makterna. Detta är en fundamental princip i ett 
rättssamhälle som vill göra skäl för namnet. 
Du är verksam som advokat samtidigt 
som du har uppdraget som ordförande 
för disciplinnämnden. Hur får du det att 
gå ihop tidsmässigt?

– Att vara disciplinnämndens ordförande är 
ett hedersuppdrag och det är viktigt att ha kol
legor som inser betydelsen av detta. Men det 
är min erfarenhet att man på en seriös advo
katbyrå har den förståelsen. För mig innebär 
det att jag jobbar något lite mindre med det 
löpande för att även hinna med ordförande
uppdraget. Men det är klart att det blir snärjigt 
ibland. Det krävs god planering. GW

Aktuellt
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En nederländsk man tog sig in i en villa och 
stal en soffa. Stöld, såklart. Men mannen var 
en hacker, och villan han bröt sig in i var ett 
virtuellt hem i en dataspelsvärld. Soffan var 
en samling ettor och nollor. Ändå greps man
nen av en högst konkret polis och låstes sedan 
in i ett mycket påtagligt häkte. 

– Det blev något av en ahaupplevelse för 
mig när jag förstod att det som händer i de 
virtuella världarna händer på riktigt, säger bi
trädande juristen Martina Bertilsson, vid Set
terwalls i Göteborg, som skrev sin examens
uppsats i juridik om virtuella varor och privat 
egendom.

de nÄtbaserade dataspeLen, som Second 
Life, World of Warcraft, Entropia Universe 
med flera, fungerar i dag allt mer som virtu
ella marknadsplatser där ett obegränsat antal 
deltagare agerar, köper och säljer varor och 
tjänster via sina avatarer (digitala alter ego) i 
linden dollar, PED eller andra motsvarande 
virtuella valutor. Men pengarna är inga poker
pengar. De växlas in enligt kurser som följer 

marknaden i övrigt. En virtuell soffa har ett 
verkligt värde. 

– Jag är nyfiken på processer där nya feno
men slussas in i ett befintligt ramverk, som att 
tolka det nya som händer i virtuella världar ut
ifrån juridiska strukturer. Det är alltså mer de 
juridiskakademiska aspekterna i det här som 
intresserar mig, mer än att spela själv, säger 
Martina Bertilsson.

I oktober månad gjordes 22 miljoner trans
aktioner i spelet Second Life. I september väx
lades motsvarande 20 miljoner amerikanska 
dollar in till så kallade linden dollar, den virtu
ella valuta som gäller där. Värdet av alla trans
aktioner i spelvärlden Entropia låg år 2007 på 
400 miljoner amerikanska dollar.

Varje transaktion handlar oftast om förhål
landevis små belopp, men som betalas ofta 
och av många. I dag är det de här så kallade 
mikrotransaktionerna som de största spelfö
retagen livnär sig på, vilket också innebär att 
spelen kan ligga ute på nätet för gratis använd
ning (varpå man också kommer förbi proble
matiken med olaglig nedladdning). 

Har du tröttnat på att döda monster utan att få betalt? Inom online 
spelens virtuella världar börjar en verklig ekonomi att växa fram. 
I svenska Entropia universe finns banker där man kan belåna sina 
virtuella varor. Pengarna plockar man sedan ut på en vanlig bankomat. 
Men hur fungerar juridiken i världar som är alltigenom immateriella?

teXt gabriella Westberg foto mindark

Ny juridik i virtuella världar  med reda pengar
Transaktionerna sker också i allt högre grad 

mellan olika spelare, inte bara mellan spelare 
och spelutvecklare. Det går också bra att köpa 
och sälja virtuella varor helt och hållet utanför 
spelvärlden. Eller att köpa och sälja konkreta 
varor på den virtuella marknaden.

De potentiella konflikterna är många, och 
behöver inte bara uppstå mellan spelare, utan 
lika gärna mellan spelare och spelutvecklare 
eller mellan spelare och det yttre samhällets 
lagstiftning.

brottsLigheten i de virtuella världarna är 
i grunden densamma som i den verkliga. Det 
som skiljer är snarare vilka lagar som går att 
tillämpa i en helt och hållet immateriell värld 
som dessutom är tillgänglig från hela den 
verkliga världen, med alla olika juridiska sys
tem det innebär. Till exempel finns det de som 
anser att alla transaktioner inom de virtuella 
världarna ska beskattas.

Men vilket skattesystem ska gälla? Hur ska 
det kontrolleras?

Många av spelutvecklarna försöker att skri
va sig fria från eventuella konflikter genom 
att formulera långa, invecklade användarav
tal som man måste ”klicka för” när man regist
rerar sig som spelare. Men även de kan strida 
mot lag och rätt. Än har det inte prövats om 
något användaravtal, eller ”EULA”, end user 
licence agreement, som de oftast kallas, har 
varit oskäligt – men det är en tidsfråga, tror 
Martina Bertilsson. Hon ser tydligt hur använ
daravtalen till spel som utvecklats på olika håll 

Aktuellt
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Ny juridik i virtuella världar  med reda pengar

Var tredje spelare bestulen
enisa, EU:s organ för ITsä
kerhet, har nyligen tillsatt en 
arbetsgrupp för att utreda 
vilka risker och hot som upp
står i och med de snabbt väx
ande marknadsplatser som 
onlinespelen och de virtuel
la världarna håller på att ut
vecklas till. 

I en rapport kallad ”Virtual 
Worlds, Real Money” noterar 
de att 2007 var året då anta
let bedrägerier, stölder och 
annan brottslighet inom on
linespelen exploderade. Var 
tredje spelare i en onlinespel
miljö, eller en virtuell värld, 
blev enligt rapporten bestu

len på virtuell egendom un
der året, konstaterar ENISA. 

i rapporten fäster man ock
så stor vikt vid den falska sä
kerhet som de virtuella värl
darna kan ge upphov till, vad 
gäller integritet och privata 
uppgifter. Arbetsgruppen 
ser också över vissa juridis
ka problem som uppstår när 
fysiska rättssubjekt agerar, 
handlar och gör allt större af
färer i globala, virtuella värl
dar.  

ENISA har formulerat tolv 
rekommendationer i rap
porten till regeringar, spel

utvecklare och spelare för 
att förbättra säkerheten i och 
kring de virtuella världarna. 

rapporten finns att 
ladda ner från www.enisa.
europa.eu/pages/02_01_
press_2008_11_20_online_
gaming.html

göteborgsbaserade entropia Universe, 
marknadsför sig med frasen ”the 
first virtual universe with a real cash 
economy”.

det betyder bland annat att man har en 
valuta, ped, som står fixerad mot dollarn 
(1 usd = 10 ped).  spelaren köper ped för 
att kunna agera, köpa och sälja varor och 
tjänster inne i spelvärlden. den som gör en 
förtjänst kan växla tillbaka mot den fasta 
dollarkursen och ta ut pengarna i en vanlig 
bankomat.

i entropia uppmuntras spelaren att göra 
affärer. virtuella föremål köps och säljs i 
det integrerade auktionssystemet och det 
finns så kallade trade terminals, ett slags 
pantbanker, där en spelare kan stoppa in 
virtuella varor och få ut ett basvärde i ped. 

– men säljer man de på auktion får man 
ut ett högre pris, säger christian björk-
man, jurist och 
director of 
special projects 
på spelutveck-
lingsföretaget 
mindark. 

det finns 
virtuella varor 
i entropia med 
värden på 
upp till flera 
hundra tusen 
kronor. den 
som  inte vill 
sälja kan belåna sådana varor. i entropia 
finns nämligen också två banker och tre 
privatpersoner som bedriver bankverk-
samhet – det vill säga lånar ut pengar mot 
säkerhet i virtuella varor. christian björk-
man berättar att banklicenserna gavs ut 
efter en upphandling där banker från hela 
världen deltog, även flera svenska banker. 
i dagsläget pågår även förhandlingar med 
Finansinspektionen om att få öka den egna 
bankverksamheten.

bnp, som de kallar det, det totala värdet 
av alla transaktioner i entropia, uppgick 
under år 2007 till 400 miljoner usd. 
men det är inte dessa transaktioner som 
spelutvecklarna på mindark tjänar på, utan 
på att varje föremål slits en aning varenda 
gång det används. till slut måste spelaren 
köpa nytt eller lämna in på reparation – till 
spelutvecklarna. christian björkman kallar 
det inte mikrotransaktioner, utan nano-
transaktioner. mindark gör också affärer 
med andra bolag som får köpa en planet, 
testa en produkt eller använda spelet på 
annat sätt.

i världen har skrivits utifrån väldigt olika rätts
liga perspektiv. 

– Många av de amerikanska avtalen skulle 
till exempel inte hålla i en europeisk konsu
menträttslig prövning, konstaterar hon. 

speLen Är gLobaLa men det juridiska intres
set på området varierar mellan olika länder.

I Kina och Sydkorea är det relativt vanligt 
med domstolsprocesser om virtuella stölder 
och andra spelbaserade brott.

I Europa har de nederländska domsto
larna varit mest aktiva på det virtuella 
området, men inom EU har ENISA, EU:s 
organ för ITsäkerhet, börjat titta på vilka 
risker och hot som uppstår kring de virtuella 
världarna. I Sverige har Skatteverket uttalat 
sig om att försäljning av virtuella varor som 
uppgår till ett visst värde ska räknas som nä
ringsverksamhet och beläggas med moms, 
men inga onlinespelsrelaterade domar har 
fallit i svenska domstolar. n

det hÄr Är enisa

enisa, european network 
and information security 
agency, består av expertis 
från eu:s  medlemsstater 
och europeiska it-säker-
hetsinstitutioner.

virtuell värld
omsätter miljoner
med egen valuta

I dagsläget pågår 
även förhandlingar 
med Finans-
inspektionen 
om att få öka 
den egna bank-
verksamheten.
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andelen kvinnor i de svenska 
bolagsstyrelserna har ökat. 
i företagens ledningsgrupper 
går det trögare att få in 
kvinnorna. men investors chefs-
jurist petra hedengran tror på 
en förändring.

Petra Hedengran, chefsjurist på Inves
tor, gästade december månads Hilda
rymöte på advokatfirman Lindahl i 
Stockholm. Hon berättade om några 
aktuella utmaningar inom bolagsstyr
ning, men tog också upp kvinnorepre
sentationen i bolagsledningarna.

Under perioden 2002–2007 ökade 
andelen kvinnor i bolagsstyrelserna, 

enligt Petra Hedengran. Under 2008 
avbröts den trenden, och antalet har 
åter minskat något. Fortfarande har 
Sverige dock dubbelt så stor andel 
kvinnor i bolagsstyrelser som genom
snittet i Europa.

nÄr det gÄLLer kvinnor i företags
ledningarna har mycket lite hänt de 
senaste åren. Fortfarande utgör kvin
norna runt tio procent av lednings
grupperna. Petra Hedengran berätta
de att hon är den enda kvinnan av sex 
personer i Investors ledningsgrupp. 

– Med den här förändringstakten tar 
det 20 år innan hälften av bolagssty
relserna utgörs av kvinnor – men 50 

år innan de är lika många i lednings
grupperna, konstaterade Petra He
dengran. 

i norge Utgör kvinnorna idag 44 
procent av bolagsstyrelserna, sedan 
man lagstiftat om kvotering. Men Pet
ra Hedengran pekade på att denna 
kvoteringslag förvandlat en stor del av 
kvinnor i bolagsledningarna till styrel
seproffs. Därmed är de mer anonyma, 
och kan inte på samma sätt fungera 
som förebilder  som om de fanns med i 
den operativa ledningen av företagen.

– Jag tror det handlar om andra sa
ker än kvotering. Kvotering till styrel
ser riskerar att bli en symbolisk åtgärd 
som tar fokus från de verkliga utma
ningarna när det gäller jämställdhet. 
Vi måste få kvinnorna att göra karriär 
och nå ledningspositioner i näringsli
vet. Därifrån kan de sedan rekryteras 
in i bolagsstyrelser på samma villkor 
som män. Det är viktigt att undersöka 
varför kvinnorna försvinner i en viss 
fas av karriären – och vad vi kan göra 
åt det, sa Petra Hedengran. 

hon var hoppFULL om att man kan 
lyckas med att behålla kvinnorna i kar
riären, och såg flera positiva tenden
ser. Dessutom har rekryteringen av 
styrelseledamöter blivit mer struktu
rerad och transparent, och mer kom
mit att likna ett anställningsförfaran
de. Det gynnar också kvinnorna, sa 
Hedengran.

– Det blir en mer professionell pro
cess med valberedningen i stället för 
att, som tidigare,  styrelsen bara tittar 
i det närmaste nätverket. Då blir det ju 
typiskt sett en man. UB

fler kvinnor i bolagsstyrelserna

hiLdary bolagsjurist på decembermötet

”Med den här 
förändrings-
takten tar det 
20 år innan 
hälften av 
bolagsstyrel-
serna utgörs 
av kvinnor.
Petra Hedengran
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Aktuellt

advokat blir professor
carl svernlöv, juris doktor, 
advokat och delägare i advo-
katbyrån baker & mckenzie, 
har utnämnts till adjungerad 
professor i associationsrätt 
vid juridiska fakulteten vid 
uppsala universitet. carl 
svernlöv kommer att kombi-
nera sitt uppdrag vid uppsala 
universitet med sin nuvarande 
verksamhet som advokat vid 
baker & mckenzie.

ny överdirektör vid 
rikspolisstyrelsen
i december utsågs maria bred-
berg petterson till överdirektör 
vid rikspolisstyrelsen. maria 
bredberg petterson avlade 
juris kandidat-examen 1985. 
hon har arbetat inom reger-
ingskansliet, riksskatteverket 
och skatteförvaltningen i 
stockholm. sedan 2007 är hon 
departementsråd och chef för 
sekretariatet för strategisk 

samordning inom näringsde-
partementet.

För mer information
staffan bergfeldt,
staffan@bergfeldt-levinson.se, 
eller christer wahlgren
cw@amberadvokater.se

advokatgolf 
vid mälarens strand
boka redan nu in den 28–29 
augusti för deltagande i 2009 
års advokatgolf som kom-
mer att spelas på Friiberghs 
golfbana, naturskönt belägen 
vid mälarens strand norr om 
bålsta.

För första gången kommer 
tävlingen att avgöras över två 
dagar med första start på fre-
dagseftermiddagen och andra 
start på lördag förmiddag. 
boende på Friiberghs herrgård 
i omedelbar anslutning till 
golfbanan.

ccbe:s utmärkelse för de 
mänskliga rättigheterna 2008 
tilldelas den kinesiska advoka-
ten li heping och en grupp om 
26 spanska advokater. 

li heping har under de 
senaste tio åren bland annat 
fungerat som rådgivare åt Fa-
lun gong, för religionsfriheten, 
han har försvarat bybor vars 
egendomar på den kinesiska 
landsbygden har exproprierats, 
och han har försvarat politiska 
dissidenter. det har gjort att 
han kontinuerligt utsätts för 

olika repressalier från myndig-
heterna.

gruppen om 26 spanska 
advokater, varav 23 fungerade 
som försvarare och 3 som åkla-
gare i rättegången mot dem 
som stod åtalade för madrid-
bomberna den 11 mars 2004, 
fick utmärkelsen för att de tog 
sig an den viktiga uppgiften att 
ge misstänkta terrorister deras 
rätt till ett fullgott försvar, 
trots att det skulle komma att 
påverka advokaternas karriärer 
och privata liv. 

pris till människo rättsadvokater

Nya regelsamlingar 
från FAR SRS Förlag

Migrationsrättsvolymen 2009
En unik regelsamling för dig som arbetar 

med migrationsfrågor. Boken innehåller alla 

tillämpliga författningar och samtliga Migrationsverkets

föreskrifter och allmänna råd.

Pris 475 kr (exkl. moms och porto)

HR-volymen 2009
En komplett regelsamling inom arbetsrätt. 

Här finner du såväl de centrala lagarna, 

såsom LAS, MBL, arbetsmiljölagen, semesterlagen 

och den nya diskrimineringslagen, som en mängd

speciallagar och därtill relevanta myndighetsföre-

skrifter från exempelvis Arbetsmiljöverket. 

Pris 450 kr (exkl. moms och porto)

Skattevolymen 2009:1
Vår uppskattade regelsamling för skatte-

området. I denna uppdaterade utgåva hittar 

du de nya reglerna som gäller från den 1 januari 2009.  

Pris 475 kr (exkl. moms och porto)

Beställning
Tel: 08-506 112 60

E-post: order@farsrsforlag.se

www.farsrsforlag.se

NYHET
januari

NYHET
februari

Utkommer
i februari
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Obeståndsrätt

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Det globala finansiella systemet är i kris. Antalet företagsrekonstruktioner och 
konkurser ökar i en allt snabbare takt.

Vilka konsekvenser får det för dig som rådgivare? 
Vid årsskiftet förändras även konkurslagstiftningen. Statens förmånsrätt för återkrav av utbetald lönegaranti försvinner. Den företagsin-
teckning som infördes 2004 ersätts av en ny säkerhetsrätt, företagshypotek. Syftet är att göra det lättare för företag att låna pengar och 
att öka utdelningen i konkurser till borgenärer utan förmånsrätt.

Vet du vad du bör göra i en konkurssituation? 
Hamilton Advokatbyrå i Stockholm erbjuder ett utbildningsseminarium om vad du kan, får och bör göra i, eller inför, en konkurssituation. 
Föreläsningarna hålls av några av landets ledande obeståndsjurister som handlagt ett stort antal av de mest uppmärksammade före-
tagsrekonstruktionerna och konkurserna i Sverige. Hamilton har varit ledande inom den svenska obeståndsrätten sedan 1960-talet. 

Vårt utbildningsseminarium i december blev fullsatt och vi erbjuder nu ett extrainsatt utbildningstillfälle i februari.

Välkommen med din anmälan till marie.ryott@hamilton.se. Pris 1 350 kronor vartill kommer mervärdesskatt. Läs mer om seminariet på 
www.hamilton.se. 

INBJUDAN TILL UTBILDNINGSSEMINARIUM
Tisdag 17 februari 2009      

HAMILTON ADVOKATBYRÅ



45Advokaten Nr 1 • 2009

Biblioteket

ny LitteratUr i UrvaL

tryckår: 2008 om inte annat 
anges. 
Andersson, Charlotte: lägen-

hetsbyten och andrahands-
uthyrning: hyresnämndens 
praxis (2. uppl. norstedts 
juridik. 181 s.)

Carlson, Laura: an introduction 
to swedish real property law 
(Jure. 258 s.)

Dahlman, Roland: handbok i 
internationell pensionsbe-
skattning (norstedts juridik. 
158 s.)

Dotevall, Rolf: bolagsledningens 
skadeståndsansvar (2. uppl. 
norstedts juridik. 288 s.)

Dybdahl-Müller, Lise: europaeisk 
patent (3. udg. københavn: 
thomson reuters. 287 s.)

International arbitration court 
decisions / editors sigvard 
Jarvin, annette magnusson 

(huntington: Jurisnet. 1 386 s.)         
Johansson, Svante O.: marine 

and other types of transport 
insurance (Jure. 114 s.)

Kommenteret straffelov, 
Speciel del / kommenteret 
af vagn greve....  (9. omarb. 
udg.. københavn: Jurist-og 
Økonomforbundet. 657 s.)

Law at war: the law as it was 
and the law as it should be: 
liber amicorum ove bring 
/ edited by ola engdahl 
and pål wrange (leiden: 
martinus nijhoff. 325 s. – in-
ternational humanitarian law 
series; 22)

Lookofsky, Joseph: interna-
tional privatret på formu-
erettens område / Joseph 
lookofsky, ketilbjørn hertz 
(4. udg. københavn: Jurist-
og Økonomforbundet. 150 s.)

Pålsson, Lennart: bryssel 
i-förordningen jämte bryssel- 

och luganokonventionerna 
(norstedts juridik. 410 s. in-
stitutet för rättsvetenskaplig 
forskning; 194)

Reklamavbrottsprocessen: 
eriksson/sjöman / tv4: en 
dokumentation / red. mart 
marend; peter curman …  
(klintehamn: krilon. 397 s.)

Rydin, Urban: beskattning av 
ägare till fåmansföretag / 
urban rydin, bertil båvall  
(2. uppl. norstedts juridik.  
445 s.)

Schiratzki, Johanna: mamma 
och pappa inför rätta (iustus. 
167 s.)

Schultz, Mårten: kränkning: 
studier i skadeståndsrättslig 
argumentation (Jure. 146 s.)

Stattin, Daniel: Företagsstyr-
ning: en studie av aktiebo-
lagsrättens regler om ägar- 
och koncernstyrning (2. uppl.  
uppsala universitet. 534 s.)

Sund, Lars-Göran: skydd av 
ägarpositioner i familjeägda 
små och medelstora aktiebo-
lag (iustus. 278 s.)

Wennberg, Lena: social se-
curity for solo mothers in 
swedish and eu law (iustus. 
407 s. skrifter från Juri-
diska institutionen vid umeå 
universitet; 18. diss. umeå: 
umeå universitet, 2008)

Wilhelmsson, Thomas: stan-
dardavtal och oskäliga 
avtalsvillkor (3. uppl. helsing-
fors: talentum. 219 s.)

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

LÄstips – processrÄtt

Titel: advokatetik i brott-
mål: en handbok
Författare: lena ebervall.
Förlag: thomson.
Författaren har samlat lag, 
regler om god advokatsed, 
doktrin och praxis i form 
av rättsfall och disciplin-

nämndsfall som rör praktiska försvarar-
frågor. bokens upplägg följer samma 
indelningsgrunder som vägledande regler 
om god advokatsed. de avsnitt som är av 
särskilt intresse för brottmålsadvokater, till 
exempel tystnadsplikt, bekymret med häk-
tade klienter etcetera, är utökade. boken 
inleds med ett avsnitt om det regelverk 
som rör advokaternas roll och tillsynen 
över advokaterna.

 
Titel: grupptalan i sverige: bakgrund och 
kommentarer till lagen om grupprättegång
Författare: per henrik lindblom.
Förlag: norstedts juridik.
lagen om grupprättegång som trädde i 
kraft den 1 januari 2003 innebär att det 
är möjligt för enskilda, organisationer och 
myndigheter att väcka talan för en grupps 
räkning. boken är uppdelad i två avdel-
ningar. i den första monografiska framställ-
ningen behandlas bland annat ”access to 
justice”, den internationella utvecklingen, 
reformarbetet samt processformens för- 
och nackdelar. rättspraxis (tolv svenska 
grupprättegångar) och grupprättegång 
vid miljödomstol ägnas egna kapitel. 

bokens andra del är en traditionell 
lagkommentar där de femtio paragraferna 
i lagen om grupprättegång samt ankny-
tande regler kommenteras.

nya rapporter

Brottsförebyggande rådet, Brå 2008:23 
Brottsutvecklingen i Sverige analyse-
rar olika typer av brott med tonvikt på 
åren 1975–2007. ett fördjupningsavsnitt 
behandlar fem särskilt angelägna områ-
den, bland annat ungdomsbrottslighet och 
övergrepp i rättssak.

rapporten går att läsa på brÅs hemsida 
www.bra.se.

Rapport från Röda korset (Riktlinjer 
för utredning och bedömning av kvin
nors skyddsbehov av maite Zamacona 
aguirre) beskriver brister i asylprocessen 
vad gäller asylsökande kvinnors rätt till 
självständig prövning. många asylhandläg-
gare följer inte migrationsverkets riktlinjer 
för utredning och bedömning av kvinnors 
skyddsbehov. rapporten bygger på studier 
av akter och intervjuer av handläggare på 
migrationsverket, tolkar, domare, offent-
liga biträden och asylsökande kvinnor. läs 
rapporten på röda korsets hemsida www.
redcross.se

”Sexualbrott utomlands med svensk 
anknytning” trots möjlighet att lagföra 
svenskar för brott utomlands, så döms inte 
svenskar för barnsexhandel i annat land. 
Åklagarna lägger ner sådana ärenden även 
om information finns om offer eller för-
övare. trots anmälningar har ingen åtalats 
för sexbrott mot barn utanför norden de 
senaste fyra åren, visar en kartläggning 
gjord av Juridiska institutionen vid stock-
holms universitet på intitiativ av ecpat. 
kartläggningen som är gjord av christian 
diesen och eva diesen är en delrapport 
från projektet ”den rättsliga hanteringen 

av övergrepp mot kvinnor och barn” 
(2005–2008) som bedrivs vid stockholms 
universitet. rapporten finns att läsa på 
ecpats hemsida www.ecpat.se

avhandLingar

Diana Amnéus: Responsibility to protect 
by military means, Stockholms universitet
avhandlingen analyserar begreppet r2p 
(”responsibility to protect”) som innebär 
att Fn:s säkerhetsråd har ett externt ”an-
svar att skydda”  när stater misslyckas att 
skydda sin befolkning mot folkmord och 
andra krigsförbrytelser. Folkrätten medger 
en rätt för säkerhetsrådet att besluta om 
militär intervention när fredliga medel inte 
räcker till. 

Lisa Westfeldt: Migration som straff?: 
utvisning på grund av brott 1973–2003 
med fokus på flyktingskydd, Stockholms 
universitet 

avhandlingen visar att allt fler utvisas 
efter brott. Författaren har studerat samt-
liga fall där en tingsrättsdom förenats med 
utvisning under perioden 1973-2003, vilket 
motsvarar över 14 000 utvisningsdomar. 
hon menar att ökningen inte kan förklaras 
av förändrad lagstiftning, fler utländska 
brottslingar eller grövre brott utan kopplar 
den till en hårdare asyl- och invandrings-
politik.

kontakta juridiska biblioteket
bitte wölkert, bibliotekarie
telefon: 08-459 03 20
e-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
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Samfundet

Efter det att jag under hösten har varit tjänst
ledig och haft förmånen att arbeta på Roschier 
advokatbyrå är jag nu tillbaka på Advokatsam
fundets kansli. Som ni alla säkert känner till 
har generalsekreteraren tagit initiativ till pro
jektet ”Advokat i framtiden” – ett forum för 
biträdande jurister och yngre advokater. Jag 
har fått förtroendet att ansvara för projektet 
och tänkte därför ta tillfället i akt att kort be
skriva detta. Tanken är dessutom att  löpande 
lämna information om projektet i kommande 
nummer av tidskriften.

måLet med proJektet är att skapa möjlighe
ter för biträdande jurister och yngre advoka
ter att på olika sätt stärka sitt engagemang och 
därmed sin ställning i Advokatsamfundet. Det 
är därför viktigt att öka inflytandet i samfundet 
från biträdande jurister och yngre advokater. 

advokat i Framtiden

Advokatrollen i förändring
Det nya projektet ”Advokat i framtiden” är sjösatt. Så här är det
tänkt att fungera.

av maria billing

gare? Karriärplanering, advokatens roll i sam
hället, yrkesrollen, intern och extern kommu
nikation, advokatetik. Även andra angelägna 
ämnen, som arbetsvillkor, finns. Listan kan 
säkert göras lång. 

Under de senaste åren har advokatkåren 
haft en mycket begränsad nettotillväxt. Rör
ligheten på arbetsmarknaden för jurister har 

ökat och många har lämnat ad
vokatyrket för att arbeta som 
bolagsjurist eller inom offentlig 
förvaltning. De förväntade pen
sionsavgångarna inom de kom
mande åren är dessutom bety
dande. 

advokat Är ett yrkesvaL 

som studenterna på juristlinjen 
anger som sitt förstahandsval. 
Det är därför mycket angeläget 
att advokatbyråerna uppfattas 
som attraktiva och moderna ar

betsplatser, med god arbetsmiljö. Att vara ad
vokat innebär också en alldeles särskilt privi
legierad ställning. Det är därför av största vikt 
för framtiden att yrkesrollen kan stärkas och 
bevaras. Detta är en förutsättning för att kun
na attrahera de bästa juristerna till advokatby
råerna och också behålla dem inom yrket.

Du som arbetar som biträdande jurist eller 
advokat på advokatbyrå och som ännu inte 
fyllt 40 representerar advokatyrkets framtid. 
Det är du som har möjlighet och ansvar för att 
bidra till utformningen av den framtida advo
katrollen. Jag ser fram emot ett givande sam
arbete. n

Maria Billing

Syftet med projektet är att främja goda re
lationer mellan kolleger och öka förståelsen, 
samt kunskapen om varandra 
och de olika betingelser under 
vilka vi verkar. Vidare och kan
ske främst är syftet med projek
tet att bidra till att utveckla ad
vokatrollen och dess betydelse 
i samhället. 

Projektet har redan erbjudit 
deltagande i Paris advokatsam
funds traineeship, stipendier 
till yngre jurister för deltagan
de i nordiska juristmötet, del
tagande i Advokatsamfundets 
utbildning Legal English med 
mera.

en rådgivande grUpp bestående av 10–15 
biträdande jurister och advokater kommer 
att ge råd till projektet i strategiska frågor och 
medverka vid genomförandet av olika pro
jekt. Tanken är att gruppen ska sammanträda 
cirka fem gånger per år. Exempel på frågeställ
ningar som kommer att behandlas av gruppen 
är: Hur kan vi främja advokatyrkets utveck
ling? Hur skall utbildning och kompetensut
veckling utformas? Hur kan svenska advoka
ter påverka nationellt och internationellt? Hur 
kan vi främja en ökad andel kvinnliga delä

”Du som arbetar som 
biträdande jurist eller 
advokat på advokatbyrå 
och som ännu inte fyllt 40 
representerar advokatyrkets 
framtid.”

 

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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tidskriften advokaten ges ut

av sveriges advokatsamfund

postadress
box 273 21, 102 54 stockholm

besöksadress
laboratoriegatan 4, stockholm

advokatsamfundets växel

08-459 03 00
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advokaten@advokatsamfundet.se

Fax
08-662 30 19

hemsida
www.advokatsamfundet.se

ansvarig Utgivare
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anne.ramberg@advokatsamfundet.se

redaktion
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av sveriges advokatsamfund. redaktionen 
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Jens Kinnander, advokatfir-
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advokatbyrå ab, göteborg

Johan Tollgerdt, advokatfir-
man lindahl kb, malmö

Marko Tuhkanen, advokatfir-
man Jonny Johansson ab, 
haparanda

Karl Ullman, bird & bird advo-
kat kb, stockholm

registrerade 
eU-advokater

Natalie Isborn, solicitor, 
linklaters advokatbyrå ab, 
stockholm

UttrÄdda Ledamöter

Emma Adlerton, malmö,  
17 november 2008

Kristin Asgermyr, malmö,  
1 december 2008

Achim Berge, stockholm,  
7 november 2008

Kenneth Borg, bromma, 
12 december 2008

Lars Borg, bålsta, 
13 november 2008

Helena Falknäs, Örebro, 
12 december 2008

Ulrika Jensen, stockholm, 
1 december 2008

Hedvig Cassne Lagrell, stock-
holm, 17 november 2008

Stefan Lundström, uppsala, 
12 december 2008

Helene Thulin, helsingborg, 
1 december 2008

Göran Thyresson, skara, 
21 november 2008

avLidna Ledamöter

Stefan Moraeus, malmö,  
8 december 2008

remissÄrenden

Förteckning över remissären-
den i vilka samfundet avgivit 
yttrande.
R2008/0961 slutbetänkandet 

kemikalietillsyn – organisa-
tion och finansiering (sou 
2008:73)

R2008/1016 betänkandet 
Ägande och förvaltning av 
hyreshus (sou 2008:75)

R2008/1032 promemorian 
genomförande av betal-
tjänstdirektivet 2007/64/eg

R2008/1048 promemorian 

alkoholutandningsprov i 
svenska hamnar 
(ds 2008:68)

R2008/1069 betänkandet 
vägen tillbaka för överskuld-
satta (sou 2008:82)

R2008/1117 slutbetänkandet 
revisorers skadeståndsan-
svar (sou 2008:79)

R2008/1139 europeiska kom-
missionens förslag till direk-
tiv om konsumenträttigheter

R2008/1145 departements-
promemorian Förvärv av 
kvalificerade innehav i finan-
siella företag m.m.

R2008/1152 delbetänkandet 
prövning av vindkraft 
(sou 2008:86)

R2008/1179 promemorian 
utökade möjligheter till ome-
delbart avdrag för inventa-
rier av mindre värde

R2008/1200 promemorian 
vissa ändringar i ellagen 
(1997:857)

R2008/1205 delbetänkandet 
partsinsyn och ny teknik i 
domstol, m.m. 
(sou 2008:93)

R2008/1334 promemorian 
Funktionell åtskillnad på 
elmarknadsområdet – 
vissa ändringar i ellagen 
(1997:857)

Samfundet

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

Advokat med affärsjuridisk 
inriktning erbjuds 

hyra ett arbetsrum i  
kontorsgemenskap, 

del i konferensrum och bibliotek, 
kök mm i  trivsamma lokaler. 

Mycket centralt och attraktivt läge 
med  fördelaktig hyra på 

Riddargatan 7A, Stockholm. 
Kan även vara lämpligt  för kollega/

advokatbyrå med verksamhet utanför 
Stockholm som önskar  kontor och 
möteslokal här. Kontakta advokat 

Anders Lönnquist, e-mail  
mail@lonnquist.se, tel 08-660 93 60.

Totte Dahlin
Jurist

060-16 81 53

Anders Larsson
Jurist

060-16 81 51

Fredrik Lovén
Jurist

060-16 81 52

Vi är din länk mellan idé och registrering

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

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

Utbildning inom 
amerikansk affärsjuridik

www.sali.in



posttidning b
begrÄnsad eFtersÄndning

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

sveriges advokatsamfund, box 273 21, 102 54 stockholm

norstedts
Juridik

215x258

Peter Fitger, professor och författare  
till kommentarerna till rättegångsbalken  
och lagen om domstolsärenden  
– 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
 

samlar mer.

Vi blir aldrig klara med Zeteo, vårt arbetsverktyg  
på internet. Redan idag imponerar det omfattande 
och kvalificerade innehållet på allt fler svenska 
jurister, men mer tillkommer hela tiden. Djupa lag-
kommentarer av de främsta experterna och mycket 
annat. Zeteos djup och bredd är utan konkurrens.

Det du finner i Zeteo hjälper det kraftfulla rätts-
utredningsverktyget dig att samla ihop. Med ett 
klick sparar du relevanta textstycken i takt med att 
du hittar dem. Resultatet blir ett överskådligt  
dokument med exakt det material du behöver.

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