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advokatsamfundet GENERALSEKRETERARE / ANNE RAMBERG

Inte sedan 1929 har världen upplevt större 

dramatik på de ekonomiska marknaderna än 

vad som utspelats de senaste månaderna. 

Många hävdar att det vi nu ser kommer att 

få konsekvenser för framtiden som är värre 

än vad börskraschen för nittio år sedan 

åstadkom. Den ekonomiska krisen kommer 

tvivelsutan att få betydande återverkningar 

också för advokatmarknaden.

Den ekonomiska krisen drabbar  advokaterna

JJag berörde redan i förra numret av Advokaten några ekono-
miska implikationer för advokatkåren. Sedan dess har situationen 
blivit än värre. Detta till trots tycks det finnas advokater som på 
allvar hävdar att advokatbranschen inte påverkas nämnvärt av 
konjunkturförändringar. Det är enligt min mening en allvarlig 
missbedömning. Stark ekonomisk tillväxt leder alltid till efter-
följande ekonomisk tillväxt för advokatkåren. Vi har under flera 
år haft en mycket kraftig högkonjunktur. Detta har starkt gynnat 
advokatmarknaden som förra året omsatte över 13 miljarder 
kronor. Detta motsvarade en tioprocentig omsättningsökning 
från föregående år. Antalet biträdande jurister ökade 2006 med 
nio procent och 2007 med 18 procent. 

Liksom en allmän ekonomisk högkonjunktur medför 
goda tider för advokaterna, leder recession till mot-
satsen. I sådana tider får advokatkåren generellt färre 
uppdrag vilket leder till sämre ekonomiskt utfall för 
advokatkollektivet. Detta torde framför allt bero på att 
frekvensen av vissa mycket lönsamma uppdragstyper 
naturligen blir lägre när tiderna är dåliga. I Europa 
kom den ekonomiska nedgången att inverka negativt på 
advokaternas sysselsättning redan för ett år sedan. De 
som först drabbades synes ha varit mindre byråer med 
inriktning på fastighetsöverlåtelser. Att den minskade 
ekonomiska aktiviteten redan har reducerat antalet fö-
retagstransaktioner kraftigt är helt klart. Detta drabbar 
framför allt de stora byråer som valt sådan inriktning. 
Man kan förmoda att samma negativa effekter drabbar 
aktiemarknadsuppdrag, liksom uppdrag inom finansjuri-
diken. Men den ekonomiska tsunamin kommer med all 
sannolikhet att medföra ökad uppdragstillströmning för 
andra advokater. Till dessa hör säkerligen de advokater 
som är inriktade på insolvensjuridik, finansiering i an-
slutning till rekonstruktion, arbetsrätt och tvistlösning. 

På advokatmarknaden har man – i vart fall på sina håll – inte 
varit sen att reagera. Enligt tidningsuppgifter har således de 
största amerikanska och engelska byråerna redan beslutat om 
anställningsstopp och dessutom sagt upp ett flertal jurister. I 
vissa byråer tycks man även ha bett delägare att sluta. Världens 
näst största advokatbyrå, engelska Linklaters, omsatte förra året 
18,7 miljarder kronor. Linklaters har cirka 2 500 verksamma ad-
vokater, varav 440 är delägare. Byrån etablerade sig i Stockholm 
för snart tio år sedan genom övertagande av den anrika advo-
katfirman Lagerlöf. På Linklaters kontor i Stockholm har man 
under de två senaste åren kraftigt dragit ned antalet delägare 
och biträdande jurister. Denna utveckling är, får man förmoda, 
starkt lönsamhetsdriven. Lönsamhetskraven i en internationell 
advokatbyrå från ”the magic circle” som omsätter mer än vad 
hela Sveriges polisväsende kostade förra året är förstås väsent-
ligt högre än de som ställs på en svensk affärsjuridisk byrå. God 
lönsamhet är emellertid i ett vidare perspektiv en nödvändig 
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Den ekonomiska krisen drabbar  advokaterna
förutsättning för tillskapandet av konkurrenskraftiga advokatby-
råer. Detta gäller även i Sverige. Alla advokater måste se om sitt 
hus för att trygga sin fortsatta utveckling och konkurrenskraft. 
Det gäller inte bara stora affärsjuridiska advokatbyråer. Det gäller 
i lika hög utsträckning enmansbyrån. 

Man kan på goda grunder förmoda att vi under de närmaste 
åren kommer att få se en tydlig minskning av tillväxten vad gäller 
antalet biträdande jurister och att detta blir särskilt tydligt på de 
större affärsbyråerna. Den starka expansion som under de senaste 
åren inträffat på den affärsjuridiska sidan kommer säkerligen att 
brytas åtminstone för någon tid.

Samtidigt som den ekonomiska krisen pågår som bäst sy-
nes en strukturomvandling ske på den svenska advokat-
marknaden. Delvis som en följd av att de största byråer-
na inte fick gehör för sitt önskemål att få företräda flera 
budgivare vid ”controlled auctions” har under senare år 
ett antal medelstora advokatbyråer stärkt sina positioner 
både vad gäller byråstorlek och kompetens. Även en del 
nya aktörer har vunnit insteg på den svenska marknaden. 
Den ursprungligen finländska advokatbyrån Roschier 
har på tre år etablerats i Stockholm och vuxit till över 
femtio jurister. Och nu senast har vi nåtts av nyheten att 
en annan stor finländsk advokatbyrå, Snellmans, avser att 
etablera ett kontor i Stockholm med uttalad ambition att 
växa i snabb takt (läs mer på sidan 9). Till detta kommer 
en av vissa byråer upplevd skärpt konkurrens från de 
engelska byråerna. Vi har nog att räkna med att konkur-
rensen på den svenska marknaden kommer att öka fram-
gent. Detta är en utveckling som nog gagnar den svenska 
advokatkåren och, icke minst, dess klienter.

Såväl den ekonomiska krisen som den pågående strukturom-
vandlingen kommer att ställa ökade krav på de svenska byråernas 
ledning och anpassningsförmåga.  En reflexmässig förnekelse av 
att sysselsättningsgraden sjunker och lönsamheten minskar är 
farlig. Här gäller det i stället att gilla läget och att snabbt anpassa 
sig till en ny situation. Den ekonomiska tillbakagången innebär 
ett tillfälle att öka strukturkapitalet genom att bedriva utbildning 
och kunskapsutveckling. Många byråer har goda möjligheter att 
möta förändrade förutsättningar genom att ställa om resurserna 
till områden som kan förväntas bli mer advokatintensiva och att 
inte nyanställa i samma takt som tidigare. Det är samtidigt min 
förhoppning att utvecklingen inte medför en kortsiktig perso-
nalpolitik där biträdande jurister sägs upp på grund av arbets-
brist utan att man prövat alternativa sysselsättningsmöjligheter. 
Advokatbyråerna har ett långsiktigt ansvar för sina anställda. Det 
handlar ytterst om att advokatbyråerna i Sverige uppfattas som 
långsiktiga och ansvarsfulla arbetsgivare.

Advokatyrket är det som flest studenter på juristlinjen anger 
som sitt förstahandsval. På tio år har den juridiska tjänstemarkna-
den ökat med närmare 50 procent. På grund av globaliseringen 

och EU-inträdet kan man anta, den nu pågående ekonomiska kri-
sen till trots, att behovet kommer att öka ytterligare i framtiden. 
Antalet advokater har också fördubblats på tjugo år. Samtidigt 
står vi inför mycket stora pensionsavgångar. Åldersstrukturen 
är bekymmersam i det att närmare fyrtio procent av advokatkå-
ren kommer att gå i pension inom en tio- till femtonårsperiod. 
Den framtida rekryteringen till advokatyrket riskerar därför att 
försvåras. Den ökade tendensen att de unga lämnar yrket i förtid 
är likaså tydlig. Denna utveckling är högst problematisk. Ökade 
lönsamhetskrav, med åtföljande krav på ökade arbetsinsatser 
riskerar på sikt att motverka möjligheterna att kunna rekrytera 
de bästa och behålla dem. Hela systemet på de större byråerna 
bygger på ett högt ratio mellan antalet biträdande jurister i 
förhållande till antalet delägare. Systemet bygger vidare på att 
majoriteten av de biträdande juristerna inte blir delägare och 
att de efter några år lämnar byrån. Erfarenheten visar att endast 
10-15 procent av de biträdande juristerna blir delägare på de 
stora byråerna. Och frågan är väl snarast om man i framtiden ens 
kommer att kunna hålla den expansionstakten utan att advokat-
marknaden samtidigt ökar. I ett vidare perspektiv talar detta för 
att expansionen i Sverige framför allt kommer att ske på de små 
och medelstora byråerna. Men en fortsatt god utveckling kräver 
också anpassningsförmåga till nya förutsättningar. Föråldrade 
arbetsformer, stela belöningssystem och föråldrade strukturer 
måste nog överges. Förändring och nya grepp är nödvändiga. 
Alternativa modeller för management, delägarskap, inflytande, 
arbetsformer, vinstdelning och anställning fordras. Den nu 
uppkomna situationen är ett utmärkt tillfälle att överväga dessa 
frågor och formulera en långsiktigt hållbar strategi.

Från Advokatsamfundets sida kommer utvecklingen att följas 
mycket noga. Advokatsamfundet är en medlemsfinansierad 
organisation. På senare år har samfundet också fått generösa 
bidrag från bland andra Sandströms minnesfond. Börsfall och en 
svag ekonomi för dessa finansiärer får därför implikationer också 
för Advokatsamfundets ekonomi. I ljuset av detta, av kommande 
pensionsavgångar samt av en minskad nyrekrytering av biträ-
dande jurister känns det därför mycket bra att vi de senaste åtta 
åren har sparat och i det närmaste fördubblat det egna kapitalet i 
koncernen. Det visade sig vara mycket bra när fuktskador på vår 
största tillgång och vackra fastighet krävde omgående åtgärder. 
Det finns de som har ifrågasatt det kloka i att spara. För egen del 
har jag dock mycket medvetet propagerat för att samla i ladorna 
inför svårare tider.  Vi kommer att behöva använda dessa resurser 
för bland annat kompetensutveckling under de kommande åren. 
Med kloka strategier för de framtida åren får vi en starkare advo-
katkår i Sverige.
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”Som privat försvarare har 
man svårt att komma in på 
häktet och i arresten. Vårt 
system vet inte hur man 
hanterar detta.” johAN ERiKSSoN

nyheter TEXTER  ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

– JO:s beslut är viktigt, eftersom det slår 
fast att en försvarare alltid får vara med vid 
förhör. Det trycker också på vikten av att 
försvararen är med just vid det första förhö-
ret, säger advokat Johan Eriksson, som står 
bakom JO-anmälan.

Det var i februari 2007 som den mord-
misstänkte mannen kontaktade Johan Eriks-
son, för att få hans hjälp. Mannen var anhål-
len i sin frånvaro, och hade bestämt sig för 
att inställa sig hos polisen. Johan Eriksson 
följde honom dit. Han väntade tillsammans 
med sin klient, som var mycket uppriven 
och dessutom skadad efter det bråk som lett 
fram till mordet. I väntrummet fanns också 
en annan misstänkt som varit in-
blandad i samma bråk, och hans 
advokat. 

Efter 40 minuter togs de båda 
männen in på polisstationen för 
visitering, innan advokaterna 
skulle få komma in.

– Men sedan fick vi besked att 
vi inte fick vara med, eftersom vi 
inte var förordnade som offent-
liga försvarare. Jag uppgav då att 
jag var där som privat försvarare, men blev 
inte insläppt, berättar Johan Eriksson.

Eriksson begärde då att få tala med åkla-
garen, som vidhöll att advokaten inte skulle 
få delta förrän han förordnats som offentlig 
försvarare. Eftersom det var kväll och tings-
rättens expedition var stängd gick det inte 
att ordna samma dag. Åklagaren lovade dock 
att det bara skulle bli ett kort förhör, där 
den misstänkte delgavs misstanke om mord. 
Trots det hölls ett drygt timslångt förhör, 
där den misstänkte pressades hårt.

Polisen skriver i sitt yttrande till JO att 
åklagarens instruktioner om ett kort förhör 
inte nått fram till dem. Enligt polisen hade 
den misstänkte dessutom gått med på att 
förhöras utan advokat närvarande. 

Chefs-JO Mats Melin kritiserar i ett beslut Västerorts åklagarkammare och  

Stockholmspolisen för att de vägrat låta advokat delta vid förhöret av en man 

misstänkt för mord. Att advokaten inte var förordnad som offentlig försvarare 

spelar ingen roll, skriver JO. 

– För mig är det obegripligt hur man ens 
kan ställa den frågan till en misstänkt som 
just kommit in med en advokat, och där ad-

vokaten sitter 15 meter bort på 
andra sidan om en vägg. Anled-
ningen till att jag följde med var 
naturligtvis att han ville ha mig 
med, säger Johan Eriksson.

johan eriksson är mycket kri-
tisk mot åklagarens och polisens 
agerande.

– Det stora problemet är att 
det första förhöret med min kli-

ent, som är oerhört viktigt, fick hållas utan 
försvarare närvarande, säger han, och påpe-
kar att hans klient var fysiskt och psykiskt i 
dåligt skick.

– I ett sådant läge är det extra viktigt att ha 
en advokat vid sin sida, sammanfattar Johan 
Eriksson.

Chefs-JO Mats Melin konstaterar i sitt 
beslut att möjligheterna för åklagare och 
polis att vägra en försvarare att närvara vid 
förhör är ytterst begränsade. JO understry-
ker också att det faktum att Johan Eriksson 
inte var förordnad som offentlig försvarare 
helt saknar betydelse i sammanhanget. Rät-
ten till en försvarare är inte beroende av vem 
som bekostar försvaret.

Johan Eriksson har tidigare stött på miss-

uppfattningen att enbart offentliga försva-
rare ska få agera som ombud fullt ut.

– Det finns en övertro på förordnandets 
betydelse. Det ses som beviset på att man 
är den misstänktes försvarare. Som privat 
försvarare har man svårt att komma in på 
häktet och i arresten. Vårt system vet inte 
hur man hanterar detta, säger han.

den aktuella åklagaren skriver i sitt ytt-
rande till JO att han inte ansåg att advoka-
tens rätt att närvara var ovillkorlig. Senare 
har dock företrädare för åklagarkammaren 
i medierna erkänt att bedömningen var fel-
aktig.

För en tid sedan uppmärksammade 
medierna att polisen ofta förhörde unga 
misstänkta utan advokat eller föräldrar när-
varande. Johan Eriksson känner igen den 
situationen. Han tror att många poliser 
vill utnyttja den period då den misstänkte 
är som mest stressad, och att de anser att 
en advokat kan minska chansen att få viktig 
information.

– Det här är ett allvarligt fel. Det är viktigt 
att slå vakt om principen att alla som miss-
tänks för allvarligare brott ska ha en advokat 
med sig, säger Johan Eriksson. ub

Viktigt att advokat får 
närvara vid polisförhör

JO-krItIk MOt åklAgArE OCh pOlIS

Johan Eriksson

Hållfast
Arkivbeständigt
Permanent inbundet
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nyheter

Per Furberg hade fått kännedom 
om metoden i uppdraget som of-
fentligt ombud. I sin anmälan på-
pekade Furberg att hanteringen, 
utan domstolskontroll, sträckts 
ut på ett sätt som kräver lagreg-
lering. 

– Jag har respekt för att man kan 
behöva den här typen av åtgärder. 
Men det är viktigt att de tas i bruk 
i demokratisk ordning, så att de 
författningsändringar som krävs görs innan 
man börjar använda dem. Dessutom behö-
ver konsekvenserna genomlysas, om varje 
telefon ska bli en GPS för brottsutredande 
myndigheter, säger han. 

jk delade alltså uppfattningen att mobil-
spårningen strider mot lagen. En misstänkts 
geografiska läge får bara fastställas utifrån 
skickade och mottagna meddelanden eller 
samtal, inte via de signaler som en påslagen 
telefon skickar till mobilmaster i omgiv-

polisen bryter mot lagen när man begär 

ut uppgifter om var en påslagen, men 

inte använd mobiltelefon befinner sig, 

enligt ett Jk-beslut. Bakom anmälan låg 

advokat per Furberg.

”Telefoner blir GPS-sändare för 
brottsutredande myndigheter”

per Furberg

Kriminalvården behöver 
kontrollmyndighet
Sverige behöver en särskild kontrollmyndig-

het dit frihetsberövade kan vända sig, anser 

chefs-JO Mats Melin. Antalet anmälningar 

till JO angående förhållanden i kriminalvår-

den ökar stadigt. Dessutom har FN:s anti-

tortyrkommitté ställt krav på att Sverige 

ska ha en särskilt myndighet för detta.

Klarare regler på gång 
för bildfiler från domstolar
Insynsutredningen överlämnade i oktober 

ett delbetänkande till justitieminister Bea-

trice Ask. Utredaren Sigurd Heuman föreslår 

där att det i rättegångsbalken klargörs att 

en part i ett mål eller ärende i allmän dom-

stol alltid har rätt att ta del av en ljud- och 

bildupptagning av ett förhör som hållits i 

domstol, genom uppspelning i domstolens 

lokaler. Dessutom ska domstolen kunna 

lämna ut en kopia av upptagningen. Om 

det behövs för att eliminera risken för miss-

bruk, får mottagaren av en kopia åläggas 

straffsanktionerat förbehåll som förbjuder 

mottagaren att kopiera, sprida eller annars 

hantera kopian på ett sätt som inte behövs 

för att ta tillvara partens intressen i målet 

eller ärendet. 

Högsta domstolen avgjorde i slutet av 

september ett ärende om utlämning av 

bildfiler. HD fann då att inspelade vittnes-

förhör inte skulle lämnas ut.

Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m., 

SOU 2008:93;  HD Mål nr B 3009-08

Arbetsgrupp utvärderar 
EMR-försöket
Den första november infördes nya regler i 

rättegångsbalken i och med processrefor-

men En modernare rättegång (EMR). En av 

de stora förändringarna är att alla förhör i 

tingsrätterna ska spelas in med både ljud 

och bild. Tekniken för detta har testats i sju 

tingsrätter och i Göta hovrätt. En arbets-

grupp inom hovrätten har nu sammanställt 

sina slutsatser från försöket.

Arbetsgruppen pekar på en del praktiska 

problem som återstår att lösa, till exempel 

att rättens ledamöter skyms av bildskärmar, 

att det kan ta lång tid att ladda ner ett 

förhör när det ska spelas upp, och att upp-

spelning kräver mycket kontroller i förväg 

för att säkerställa att kvaliteten håller för 

uppspelning. Dessutom tar arbetsgruppen 

upp frågan om hur rätten ska kunna gå ige-

nom alla inspelningar för att upptäcka vilka 

kompletterande frågor som behöver ställas.

ningen. Per Furberg tycker att lite efter-
tanke kunde vara i sin ordning, när polisen 
och Åklagarmyndigheten fått kvitto på att 
man gjort fel. I stället har diskussionerna 
handlat om hur snabbt reglerna kan ändras 
så att metoden blir laglig inom ramen för 
tele övervakning; jämför FRA-debatten.

en orsak till det låga intresset 
för JK-beslutet och dess kon-
sekvenser tror Per Furberg är 
svårigheterna för jurister och 
lagstiftare att sätta sig in i de 
tekniska förutsättningarna.

– Först när man gör en fråga 
så naken och konkret att alla 
förstår blir det tydligt för var 
och en att hanteringen förut-
sätter lagändringar, och sådana 

klargöranden är nödvändiga innan åtgärder 
av detta slag verkställs, säger han.

Beslutet innebär enligt Rikspolisstyrelsen 
att polisen förlorar ett viktigt redskap i kam-
pen mot den organiserade brottsligheten. 
Justitieminister Beatrice Ask har utlovat en 
lagändring tidigast under 2009. Och frågan 
behöver belysas ordentligt, anser Per Fur-
berg.

– För rättssäkerheten är det viktigt att 
man lagstiftar först, innan man tar en insats 
i bruk, sammanfattar Per Furberg. ub

Jk anser att mobilspårning stred mot lagen. FOTO: SCANPIX
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nyheter

Det tredje penningtvättsdirektivet skulle 
egentligen ha varit implementerat i samtliga 
EU-stater den 15 december 2007. I oktober 
lämnade regeringen ett förslag för gransk-
ning till lagrådet. Förhoppningen är att en 
proposition snabbt ska antas, och de nya 
reglerna träda i kraft den första mars 2009. 

Lagrådsremissen innehåller två lagar, en 
ny penningtvättslag samt en lag om tillsyn. 
Förslaget innebär för advokaternas del tre 
större förändringar:

Kravet på klientkontroll blir mer •	
omfattande, men också mer flexibelt, 
beroende på vilken klienten är, vilken 

Ett år försenat kommer nu förslag till ny penningtvättslagstiftning. lagråds-

remissen innehåller skärpta krav på granskning av klienterna, totalförbud 

mot att meddela klienten när man anmält honom och ökad tillsyn.

typ av transaktion det gäller och vilket 
land transaktionen görs i.
Advokaters undantag från förbudet att •	
meddela kunden att man rapporterat 
honom upphävs. 
Kraven på advokatbyråerna att ha goda •	
rutiner för att upptäcka penningtvätt 
skärps, och Advokatsamfundet ges till-
syn över att det finns sådana rutiner.

enligt penningtvättslagstiftningen är 
den advokat som misstänker att en trans-
aktion används för penningtvätt skyldig att 
rapportera detta till Finanspolisen. Advoka-

Ny lagstiftning om 
penningtvätt på väg

lAgråDSrEMISS ten blir också skyldig att medverka i utred-
ningen av ärendet.

Den rådgivare som anmält en klient till 
Finanspolisen får inte avslöja det för klien-
ten. I den nuvarande lagstiftningen har man 
dock gjort ett undantag för just advokater 
på den punkten, så att advokaten efter 24 
timmar får meddela klienten att man anmält 
honom. Detta undantag försvinner med det 
tredje penningtvättdirektivet.

Advokatsamfundet och Rådet för advokat-
samfunden i EU har under hela arbetet med 
penningtvättslagstiftningen varit kritiska till att 
advokater omfattas av direktivet. I ett remiss-
svar redan 1999 skrev samfundet bland annat 
att ”det skulle vara direkt olämpligt att genom 
lagstiftning ålägga advokater i uppräknade 
verksamheter att i hemlighet anmäla sina egna 
klienter vid ett antagande om att anförtrodda 
medel kan härröra från brottslig verksamhet. 
En sådan skyldighet vore ägnad att omintet-
göra det förtroende en klient måste känna för 
den advokat han vänt sig till (…)”. ub

Advokatsamfundet erbjuder kostnadsfria kurser 

om tredje penningtvättsdirektivet. Läs mer på 

Advokatsamfundets hemsida, under rubriken 

Utbildning.

Anne Ramberg mottog priset vid Tidskriftsdagen den 22 oktober.
Motiveringen från Tidskriftsakademin lyder: ”Tidskriftsakade-

mins stora pris har för 2008 tilldelats Anne Ramberg för att hon 
målmedvetet och konsekvent har stridit för det fria ordet – det må 
handla om meddelarfrihet, tryckfrihet eller mediernas integritet.” 
Tidskriftsakademin vill bland annat lyfta fram Anne Rambergs 
bidrag i FRA-debatten.

tidskriftsakademins stora pris delas ut årligen sedan 2006 till en 
person eller organisation som ”på ypperligt vis verkat i akademins 
anda inom något område som ledamöterna anser angeläget att upp-
märksamma i ett vidare och långsiktigt branschperspektiv”. Priset 
ska i första hand delas ut till personer och organisationer utanför 
tidskriftsbranschen. Pristagaren utses av Tidskriftsakademins med-
lemmar. I akademin ingår personer som tidigare fått någon av de 
utmärkelser som årligen utdelas på Tidskriftsdagen.

Anne rambergs kamp
för det fria ordet prisat
av tidskriftsakademin
tidskriftsakademins stora pris gick i år till Advokat-

samfundets generalsekreterare Anne ramberg. hon fick 

priset för sin konsekventa kamp för det fria ordet.

tolkning@semantix.se www.semantix.se

                       Telefon 0770-457 400
           

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA 
UMEÅ HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER

Tolkning till och från alla språk
Alla typer av tolkning. Dygnet runt. 
Kvalitet, sekretess och snabb service.
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NyA FINläNDSkA ByråEr tAr plAtS

Det pågår en strukturomvandling av den af-
färsjuridiska advokatbranschen med en ännu 
tuffare konkurrens som följd.

Både Roschier och Hannes Snellman är 
framgångsrika byråer som gjort bedömning-
en att det inte går att växa mer i Finland. 
Och i båda fallen har byråerna antagit ett 
nordiskt perspektiv då de beslutat sig för att 
etablera sig i Stockholm, eftersom man an-
sett att Stockholm är det finansiella centret i 
Norden och utgångspunkten för affärsverk-
samhet i hela regionen.

Trots att konkurrensen är hård i Stock-
holm har Roschier under Axel Calissen-
dorffs ledning på tre år vuxit snabbt. Idag 
har byrån drygt 50 jurister, varav flera tillhör 
de mer kända advokatnamnen.

Hannes Snellman har sedan tidigare 
verksamhet österut, i Ryssland, och under 
hösten har man etablerat sig i Stockholm. 
Johan Aalto, managing partner, i Helsing-
fors, beskriver byråns strategi:

– Vi eftersträvar två hemmamarknader. 
En i Ryssland med omnejd, och en i Nor-
den med en stark förankring utgående från 
Stockholm.

Målet för Hannes Snellman är att skapa 
en verksamhet med 50–70 jurister i Stock-
holm.

I september etablerade sig den 

finländska advokatbyrån hannes  

Snellman i Stockholm. Därmed finns 

Finlands två största affärsjuridiska 

byråer på plats med siktet inställt  

på de mest attraktiva uppdragen. 

Tuffare konkurrens
för affärsadvokaterna

Axel Calissendorff beskriver det som nu 
sker som en strukturomvandling.

– Det kommer att finnas fler spelare och 
en hårdare kamp om de attraktiva uppdragen 
och en starkare segmentering, säger han.

På 1990-talet och framåt genomfördes 
flera fusioner mellan advokatbyråer i Sve-
rige. En tanke med dessa var inte sällan att 
ha närvaro och specialisering i stora delar 
av landet. Det förekommer knappast några 
sådana fusioner längre. 

Calissendorff tror dock inte att fusionerna 
kommer att upphöra: 

– Troligen kommer fler byråer att komma 
in från utlandet, från den anglosaxiska värl-
den, fast även från Norden och vår övriga 
omvärld. Vi kommer att få se fler cross bor-
der-verksamheter, och i olika segment. 

fredrik von baumgarten, managing partner 
för Hannes Snellmans verksamhet i Stock-
holm, tror att de ”inomsvenska” fusionerna 
är över men inte som företeelse som sådan.

– Det kommer nog att ske en fusionsvåg 
inom Norden som ett nästa steg i den ut-
vecklingen, säger han och understryker att 
Norden växer fram allt tydligare som en ge-
mensam marknad.

– Så ser vi det. Vår ambition är att skapa 
något som borde vara attraktivt i första hand 
för den amerikanska och engelska markna-

Linklaters startar skola
för vidareutbildning
Linklaters, en av världens största affärsjuri-

diska advokatbyråer med kontor bland annat i 

Stockholm, drar nu igång en stor utbildnings-

satsning. ”Linklaters Law & Business School” 

ska erbjuda vidareutbildning inom juridik och 

affärsutveckling till medarbetare på alla nivåer. 

Bland annat ska alla nya jurister få genomgå 

en veckas utbildning i London. Till skolan knyts 

en rådgivande nämnd bestående av akademi-

ker och ledande advokater inom byrån.

Amerikanska jurister
får hjälp med studielån
Den amerikanska kongressen godkände i augusti 

ett förslag om hjälp med återbetalning av stu-

dielån för jurister som arbetar minst tre år som 

åklagare eller offentliga försvarare i brottmål. 

Programmet syftar till att locka fler unga jurister 

att välja offentliga anställningar. Lönerna för 

unga åklagare och offentliga försvarare är så 

låga att det hittills varit svårt för jurister med 

höga studielån att ta dessa anställningar.

Vinge fyllde 25
Den 27 september firade advokatfirman Vinge 

sitt 25-årsjubileum med femkamp och gala-

middag. Vingemedarbetare från hela världen 

deltog i festligheterna.

branschnyheter

den, att ha en byrå som täcker hela Norden, 
men i förlängningen naturligtvis också för 
nordiska och ryska klienter. I detta är Stock-
holm idag och Moskva i morgon naturliga 
centralpunkter.

Varken Calissendorff eller von Baumgar-
ten anser att Advokatsamfundets styrelses 
beslut att inte införa någon regeländring 
vad gäller de så kallade controlled auctions 
har påverkat det som nu sker inom advokat-
branschen.

– Den utveckling vi ser nu har endast i 
mycket begränsad utsträckning påverkats av 
detta. Det är snarare allmänna konkurrens-
förutsättningar som håller på att förändrats, 
säger Calissendorff.

fredrik von baumgarten, som tidigare gjort 
sig känd i debatten om controlled auctions, 
säger sig ha en oförändrad uppfattning i 
frågan.

– Men jag uppfattar den som en icke-frå-
ga. Marknaden har sprungit ifrån den. Den 
stora frågan som ligger på bordet och som 
har legat under controlled auctions-frågan 
handlar om samtycke och vad som konstitu-
erar en intressekonflikt. Vilken typ av dialog 
ska man kunna ha med klienten?, säger han 
och tillägger att han efterlyser en bredare 
diskussion kring en framtida organisation 
för och reglering av affärsjuristernas verk-
samhet. 
 Vill du se ett alternativt advokat
samfund?

– Frågan är enligt min uppfattning inte 
om ett alternativt samfund utan om att ti-
den är mogen för att diskutera ett nordiskt 
samfund: ett samfund med större resurser, 
ett modernt samfund som kan byggas för 
dagens krav och förutsättningar utan histo-
riska belastningar, som tar det bästa ur våra 
respektive nordiska erfarenheter och som 
effektivt kan profilera det fristående jurist-
yrket och verka för dess attraktivitet även i 
framtiden, säger Fredrik von Baumgarten.
 TK

Roschier har cirka 160 jurister på byrån 

varav cirka 50 är verksamma i Sverige. 

Hannes Snellman har cirka 170 jurister.

FAKTA/Om byråerna
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NEw yOrk StAtE BAr'S höStMötE

Bernice K. Leber är ordförande i USA:s 
största delstatliga advokatorganisation, 
New York State Bar Association med 
74 000 medlemmar. Tidskriften Advokaten 
träffade henne när hon gästade Stockholm 
för att medverka vid New York State Bar 
Association’s International Law and Practice 
Sections höstmöte. 

Bernice K. Leber pekar på två stora utma-
ningar för sin organisation just nu.

– Vi måste hjälpa de små advokatbyråerna 
att ta till sig den nya tekniken och öka sin 
effektivitet med hjälp av den. 68 procent av 
våra ledamöter är ensampraktiserande el-
ler finns på småbyråer med mindre än tio 

Småbyråer pressas av effektivitetskrav
Internationalisering och teknik-

utveckling är de tuffaste utmaningarna 

för New yorks advokater. Det säger  

Bernice k. leber, ordförande i USA:s 

största delstatliga advokatorganisation.

stora advokatfirmor med inriktning på till 
exempel skatterätt eller immigrationsfrågor 
redovisa mycket goda resultat. 

Ännu återstår också att se hur finanskri-
sen påverkar branschen som helhet. Många 
av de stora advokatbyråerna, bland andra 
Cadwalader, Wickersham & Taft, har sagt 
upp ett stort antal advokater under året, inte 
minst från sina M&A-avdelningar.

– Men vi ser hur advokaterna försöker 
anpassa sig och lära sig nya områden, säger 
Bernice K. Leber. ub

anställda. Ofta kan de 
små byråerna inte ta 
samma arvoden som 
de stora affärsbyrå-
erna, och de måste 
därför vara ännu 
mer effektiva för att 
få lönsamhet, säger 
hon.

den andra avgörande 
framtidsfrågan är globaliseringen. 

– Allt fler av New York Bar Associations 
ledamöter är verksamma i andra delstater 
och länder. Det ställer nya krav på vilken 
service som behövs och hur man kontrol-
lerar medlemmarnas verksamhet, säger Ber-
nice K. Leber.

Liksom i Sverige har New Yorks advo-
kater blivit allt mer specialiserade. Många 
små specialistbyråer har dock enligt Bernice 
K. Leber de senaste åren gått upp i större 
byråer. Å andra sidan kan många medel-

Bernice k. leber.

Bernice K. Leber är New York State Bar  

Associations 111:e ordförande. Hon 

tillträdde sitt ettåriga uppdrag i juni 2008. 

Bernice K. Leber är delägare i advokatbyrån 

Arent Fox LLP, med inriktning på processer.

Som ordförande i NYSBA har Leber 

bland annat fokus på integritetsfrågor och 

klimatfrågan.

New York-advokater samlades i Stockholm
Närmare 200 advokater från hela 

världen möttes i september på grand 

hôtel i Stockholm när New york State 

Bar Association’s International law and 

practice Section höll sitt höstmöte. 

Temat för årets möte var ”Globalisering: 
Harmonisering av lagar – är det en verklig-
het?”. Mötet öppnades med välkomstanfö-
randen av New York State Bar Associations 
ordförande Bernice K. Leber (se artikel 
nedan) och Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg. 

anne ramberg tryckte i sitt anförande på 
vikten av att värna advokatkårens kärnvär-
den i en tid där advokatbyråerna blir allt 
mer professionella och allt mer liknar andra 
konsultverksamheter. 

– En stark och oberoende advokatkår är 
nödvändig för att kunna försvara rättssta-
ten och de mänskliga rättigheterna, sa Anne 
Ramberg, som betonade att advokater har 

en skyldighet att uppmärksamma alla hot 
mot rättsstaten. 

Under konferensen, som pågick i fyra 
dagar, hölls flera paneldebatter kring oli-
ka internationella teman, bland annat det 

internationella samarbetet i klimatfrågan 
och rättsstaten och de mänskliga rättighe-
terna. 

Vid en rad seminarier diskuterades ett 
brett spektrum av juridiska frågor. ub

NySBA:s konferens varade i dagarna fyra.

Om Bernice K. Leber
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ENglAND Kritik mot brittisk antiterrorlag 
Människorättsorganisationer riktar hård kritik mot den brittiska 

regeringens ”Counter-Terrorism Bill 2008”. Lagförslaget innebär bland 

annat att personer dömda till mer än fem års fängelse för terrorist-

brott resten av livet ska tvingas rapportera till polisen var de befinner 

sig. Enligt kritikerna garanterar förslaget inte heller misstänkta rätten 

till en försvarare, och det breddar Storbritanniens redan ganska vida 

definition av terrorism ytterligare.

Överhuset underkände i mitten av oktober en del av lagen, ett 

förslag om att göra det möjligt att hålla misstänkta terrorister i förvar 

utan rättslig prövning i upp till 42 dagar. Regeringen beslutade då att 

ta bort detta förslag. 

IBA belönar nigeriansk advokat
Den nigerianske advokaten Femi Falana tilldelas i år IBA:s pris Bernard 

Simons Memorial Award for the Advancement of Human Rights. 

Falana är en av Nigerias mest framträdande människorättsadvokater. 

Trots att han mött motstånd har han fortsatt kampen för rättssäker-

het och rättsstaten i Nigeria. 

Femi Falana, som är ordförande i Västafrikas advokatsamfund, har 

bland annat hjälpt ogonifolket, en marginaliserad folkgrupp i Nigeria, 

att driva rättsliga processer.

Fransk kommission ska reformera advokatväsendet
En kommission, med advokaten Jean-Michel Darrois som ordförande, 

ska på president Sarkozys uppdrag se över regleringarna för de olika 

kårerna på den juridiska marknaden. Kommissionen ska bland annat 

överväga en sammanslagning av notarie- och advokatkåren, som idag 

delvis konkurrerar på samma marknad. 

Enligt direktiven ska kommissionen lämna förslag som främjar 

konkurrensen, samtidigt som de bevarar advokatkårens nödvändiga 

oberoende ställning.

Nätverk öppnas för advokatorganisationer
EU-kommissionen föreslår att det europeiska rättsliga nätverket 

på privaträttens område (EJN) öppnas för nationella advokat- och 

juristorganisationer. Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, 

välkomnar kommissionens förslag, och betonar att advokaternas med-

verkan kommer att stärka nätverket. 

Sveriges advokatsamfund är redan tidigare, som en av få advokator-

ganisationer, representerat i EJN.

European Judicial Network, EJN, består av de ministerier och 

myndigheter som i varje medlemsland inom den europeiska unionen 

ansvarar för det rättsliga samarbetet på privaträttens område. Sveriges 

advokatsamfund är redan tidigare, som en av få advokatorganisatio-

ner, representerat i EJN.

I oktober 2007 genomförde Greenpeaceaktivister en aktion mot en-
ergibolaget EON:s kolkraftverk i Kingsnorth i Kent. Som en protest 
mot den engelska regeringens inställning till kol och EON:s planer 
på att bygga en ny kolanläggning målade man den brittiske premiär-
ministerns namn på en skorsten samt stoppade ett transportband.

Aktivisterna åtalades senare för att ha orsakat skadegörelse till ett 
värde av 30 000 pund. Greenpeace hävdade att de agerat i nödvärn 
då de genom att stänga kolkraftverket skyddade egendom av högre 
värde från de skadliga effekterna av klimatförändringar, som i stor 
utsträckning orsakas av koldioxid från energikällor som till exem-
pel kolförbränning. Domstolen, Maidstone Crown Court, gick på 
Greenpeace linje och friade de åtalade. Under rättegången vittnade 
olika experter på klimatområdet. 

På Greenpeace är entusiasmen stor över domen.
– Brittiskt rättsväsende har slagit fast att civil olydnad i syfte att 

motverka klimathot kan vara berättigad, vilket får anses smått oö-
verträffat. Det visar att även brittisk domstol insett det akuta i kli-
mathotet, säger Jesper Liveröd, pressekreterare på Greenpeace. Vi 
tolkar domen som att brittiska rättsväsendet gör bedömningen att 
hotet mot vårt klimat, som kolkraft utgör, är så allvarligt att det är 
ett värre hot än den av EON påstådda skadegörelsen.

advokat per molander, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, 
säger i en kommentar att domstolens tolkning av begreppet ”lawful 
excuse” inte tycks överensstämma med den svenska bestämmelsen 
om nöd:

– I Sverige kan nöd åberopas då det handlar om att undanröja 
omedelbar och överhängande fara. Även om klimathotet är allvar-
ligt är det svårt att påstå att det är omedelbart och överhängande. 
Det är osannolikt att en svensk domstol skulle komma till samma 
slutsats som den i England. Utrymmet som finns för att hävda nöd 
är mycket begränsat.

Högsta domstolen fällde två personer för egenmäktigt förfarande när 
de försökte hindra en skogsavverkning (NJA 2000 s 302). Domstolen 
konstaterade då bland annat att när det gäller sådana allmänna intres-
sen som naturskydd så är det i första hand myndigheter på statlig eller 
kommunal nivå som ska avväga dessa intressen gentemot eventuella 
motstående enskilda eller allmänna intressen och att med tillämpning 
av gällande lag vidta erforderliga skyddsåtgärder, vilka i många fall 
innebär begränsningar i enskild rätt. HD menade att utrymmet för 
enskilda personer att själva göra en sådan intresseavvägning och till 
skydd för allmänna intressen handla på ett sätt som hindrar utövningen 
av enskild rätt måste anses utomordentligt begränsat.

Enligt Per Molander borde ”naturskydd” kunna likställas med 
”miljöskydd” och ”åtgärder mot klimatförändringar”.

Det är i skrivande stund oklart om domen kommer att överklagas.
 TK

Sabotage var lagligt
Sex brittiska greenpeaceaktivister frias efter att ha åtalats 

för skadegörelse av ett kolkraftverk. Domstolen ansåg att  

aktionen var berättigad på grund av de skador som 

utsläppen av kolkraftverket orsakar miljön.

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

Visitkort av högsta kvalitet

från 198:- exkl. moms. Välkommen!
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Jens Lapidus har haft ett händelserikt år. 
Han har blivit pappa, antagits som ledamot 
av samfundet och kommit ut med sin andra 
bok. Efter en tid som biträdande jurist på en 
av de stora affärsjuridiska byråerna bytte han 
bana och blev brottmålsadvokat. 

Denna oktoberdag är dock Jens Lapidus 
pappaledig. Den tio månader gamla sonen 
har lämnats med en god vän och hans be-
bis. Jens Lapidus förvarnar åhörarna om att 
telefonen är påslagen och kan ringa om det 
uppstår en kris. Han ursäktar sig också för 
sin lediga klädsel.

jens lapidus’ första bok, ”Snabba cash”, 
har sålt i över 400 000 exemplar. Inspira-
tionen till ”Snabba cash” kom under tings-
tjänstgöringen vid Sollentuna tingsrätt, be-
rättade författaren. 

– Mötet med ett annat Sverige, som jag 
mest läst om i tidningarna, var en speciell 
upplevelse, sa Jens Lapidus.

Förundersökningsprotokoll, personupp-

gifter och vittnesmål samlades i honom, be-
rättade Lapidus.

– Det ledde till att jag satte mig vid datorn 
i ett slags terapeutiskt syfte.

Det fanns alltså inget storslaget roman-
projekt från början, utan korta avsnitt och 
scener som han sedan vävde ihop. En skri-
varkurs gav möjligheter att utveckla formen 
och språket. Där hittade Jens Lapidus sin 
korthuggna, hårdkokta form.

– Kan man lära sig att skriva på en skrivar-
kurs? Nej, kanske inte om man helt saknar 
begåvning för det. Men man kan hitta sin 
stil och plocka fram delar av skrivandet som 
fungerar, sa han.

Själv är han starkt influerad av den ame-
rikanska deckartraditionen, inte minst av fa-
voriten James Ellroy. I stället för att fokusera 
på brottet och intrigen, som de klassiska pus-
seldeckarna, vill han lyfta fram personerna 
och dialogen. Även språkligt är amerikansk 
litteratur en förebild. Jens Lapidus skriver 
kort, avskalat och emellanåt stackatoartat.

– Om man har ett aggressivt innehåll 
och man kombinerar det med ett aggressivt 
språk uppstår vad man kallar synergieffekter, 
förklarade Jens Lapidus på Hildary.

såväl ”snabba cash” som uppföljaren ”Ald-
rig fucka upp” skildrar en mycket manlig 
värld, konstaterade Ekobrottsmyndighetens 
generaldirektör Gudrun Antemar vid Hilda-
ryträffen. Kommer alla böcker att vara så? 
frågade Antemar.

– Jag vill vara verklighetstrogen, och en 
värld jag möter som försvarsadvokat består 
nästan bara av män. Därför är mina huvud-
karaktärer också män, liksom de flesta som 
begår brott, svarade Jens Lapidus.

Jens Lapidus blev advokat i mars i år, och 
arbetar sedan dess som försvarsadvokat. Det 
ger fortsatt inspiration till skildrandet av den 
undre världen. Men Jens Lapidus betonar 
noga att hans skrivande inte är självbiogra-
fiskt.

Hur han får tid att skriva, vid sidan av 
advokatuppdragen och familjelivet, vet han 
inte riktigt själv.

– Jag är rastlös av mig, och skriver på 
kvällar och nätter, säger han och tillägger 
att sedan han fick barn ser kvällarna lite an-
norlunda ut. ub

DECkArFörFAttArE på hIlDAry

Terapeutiskt skrivande blev bästsäljare
– Jag har aldrig närt någon dröm om att skriva en bok. Däremot har jag alltid tyckt 

om språk och skrivande, det var en anledning till att jag valde juristlinjen.

Det sa advokaten och författaren Jens lapidus till de över hundra kvinnliga  

jurister som samlats till hildaryträff i Stockholm.

nyheter

Advokaten och författaren Jens lapidus höll föredrag i Ekobrottsmyndighetens aula på kungsholmen i Stockholm. FOTO: ULRIKA BRANDBERG
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Böcker som stöd i ditt arbete
Beskattning av ägare till 
fåmansföretag 2 u
Urban rydin, Bertil Båvall

Ca 500 s. Utk. nov 2008 
Prel. 540:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913901310-5

I den andra upplagan har boken uppdaterats med 
rättsfall fram till den 1 juli 2008. Den nya till-
fäll iga lättnaden vid avyttringar av  kvalificerade 
andelar i fåmansföretag som skall tillämpas 
t.o.m. 2009 åskådliggörs med ett antal praktiska 
 exempel. Boken innehåller ett helt nytt  kapitel 
som behandlar olika  frågeställningar vad gäller 
obestånd. Även i övrigt har boken om arbetats 
och utvecklats. Detta gäller i synner het avsnitten 
om avdrag för utbildnings kostnader respektive 
hyresersättning för  delägarens  fastigheter.

Internationell 
 beskattning av 
 pensionsförsäkringar
Det svenska skatte systemet 
i  gränsöverskridande 
 situationer

nina ewalds

424 s. 2008 
680:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913901333-4

I denna avhandling granskas skattekonsekven-
s erna av det svenska systemet för beskattning 
av privata pensionsförsäkringar och tjänste-
pensionsförsäkringar i ett antal konkreta gräns-
överskridande situationer mellan Sverige och 
övriga EU-länder.

Kredithandboken
en praktisk vägledning  
i kreditarbetet

roland Sigbladh, Staffan Wilow

277 s. 2008  
460:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913910933-4

Att sälja på kredit är ofta en förutsättning för att 
göra goda affärer. Boken erbjuder kvalificerad 
vägledning om de risker och möjligheter som 
kreditgivning innebär. Här förklaras alla begrepp 
samt lagstiftningen.

handbok i  internationell 
 pensionsbeskattning
roland Dahlman

Ca 156 s. Utk. nov 2008 
Prel. 220:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913901312-9

Denna praktiska handbok beskriver intern 
svensk rätt, internationella skatteavtal, floran av 
olika pensions försäkringar, allmän pension, de 
privata och de statliga pensionerna, vad man ska 
tänka på inför en utflyttning, hur man flyttar ut, 
medborgar skapets betydelse, hur den nya bosätt-
ningen blir godtagen både av svensk och utländsk 
skattemyndighet och den  skattemässiga behand-
lingen av svenska pensioner enligt skatte avtalen 
och enligt utländsk intern rätt i 27 olika stater. 

Skattelagstiftning 08:2
Lagar och andra 
 författningar som de lyder 
den 1 juli 2008

Gunnar rabe

964 s. 2008 
587:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913920475-6

Fastighetsskatt och 
 fastighetsavgift 2 u
handbok om taxering och 
beskattning

hans tegnander

261 s. 2008 
460:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913901311-2

Fastighetsskatten och den nya fastighetsavgiften 
påverkas av i huvudsak tre lagar: fastighets-
taxeringslagen, FTL, fastighets skattelagen, FSL, 
och fastighetsavgiftslagen, FAvL. I FTL har det 
tillkommit regler kring 3D-fastighetsbildning, 
som kan ge möjligheter att befria del av en 
fastighet från fastighetsskatt. Det har kommit 
ett antal rättsfall om indelning av byggnadstyper 
(hyreshus eller specialbyggnad) där special-
byggnader är befriade från fastighetsskatt. Några 
 intressanta fall rörande taxering av småhus har 
också avgjorts. Skatteverket har svängt något 
i sin  uppfattning när det gäller  bestämmande 
av värde år i samband med ombyggnad,  vilket 
medför att den som observerat detta bör 
kunna uppnå ett lägre taxeringsvärde än med 
 tillämpning av tidigare regler.

Juridisk engelska 3 u
Modern affärsjuridisk  
kommunikation med  
praktiska exempel

Carl Svernlöv

268 s. 2008 
386:– exkl. moms. 
Best.nr 978-913901347-1

norstedts Juridiska 
Ordbok 6 u
Juridik från A till Ö

Sven Martinger

215 s. 2008  
476:– exkl. moms. 
Best. nr 978-913901350-1

En handbok för alla som önskar lättfattlig och 
exakt information om juridiska begrepp.

Annons_Advokaten.indd   1 08-10-15   16.54.50
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nnan han utsågs till RÅ den 1 april i 
år var Anders Perklev ordförande för 
Straffnivåutredningen och ledde ar-
betet med att på regeringens uppdrag 

lämna förslag om hur påföljderna för grova 
våldsbrott kan skärpas. 

I december 2007 kom ett delbetänkande 
där en mer differentierad straffskala föror-
das vid mord.

− Det är ingen hemlighet att vi i vårt slut-
betänkande kommer föreslå en skärpning av 
straffen i vissa fall, främst då det gäller grov 
misshandel. Mer kan jag inte berätta nu men 
vi presenterar hela förslaget inom kort (läs 
mer på sidan 40).

Säger den 48-årige juristen med rötterna 
i Helsingborg på ganska bred skånska, trots 
många år i Stockholm, och ser ut  över hu-
vudstaden från sitt smakfullt inredda tjäns-
terum på Åklagarmyndigheten uppe på 
Östermalm. 

Efter en period som hovrättsassessor vid 
hovrätten för Skåne och Blekinge sökte han 
jobb på Justitiedepartementet 1992.

− Det var en slump att jag hamnade just på 
straffrättsenheten. Men jag trivdes och blev 
kvar i elva år, först som rättssakkunnig sedan 
som enhetschef.

Han erbjöds sedan en tjänst som expedi-
tions- och rättschef på Jordbruksdeparte-
mentet.

porträtt

Han är Sveriges
  nye riksåklagare

Sveriges nye riksåklagare tänker bekämpa den ökande − och i många fall 

allt mer svårutredda − brottsligheten med bättre arbetsmetoder, högre 

kompetens och ännu större effektivitet inom åklagarmyndigheten.

− I dag är jag glad att jag hoppade på det. 
Dels var det spännande saker att jobba med, 
dels kunde jag bredda min kompetens och 
fick arbeta med förvaltningsrättsliga- och 
budgetfrågor.

En skola så god som någon för en blivan-
de myndighetschef.

Att Beatrice Ask ringde och erbjöd ho-
nom uppdraget som rikets högste åklagare 
kom överraskande.

− Jag blev förvånad. Men efter att ha ta-
lat med familjen ringde jag tillbaka ett dygn 
senare och tackade ja.

Det senaste halvåret har han prioriterat 
att lära känna myndigheten och besökt flera 
åklagarkammare runt om i landet − före års-
skiftet räknar han med att ha varit på drygt 
hälften av dem.

Att Anders Perklev inte själv arbetat som 
åklagare kommenterar han så här:

− Det är nog både för- och nackdelar. Det 
är mer att sätta sig in i när man kommer, 
samtidigt har man ett utifrånperspektiv.

motiverade medarbetare
Han har fått ett gott bemötande på sin nya 
arbetsplats. 

− Mest positivt är personalens lojalitet och 
engagemang för sina uppgifter. Det är en 
grupp väldigt motiverade medarbetare.  

Men det är inte molnfritt på åklagarhim-

len; det ansträngda resursläget är en fråga 
som återkommer överallt − i mindre eller 
större omfattning − vid arbetsplatsbesöken.

I våras gick det så långt att några tings-
rätter fick ställa in utsatta förhandlingar på 
grund av åklagarbrist.

Myndigheten tog med sig ett underskott 
från föregående år, detta i kombination med 
oförutsedda utgifter ledde till, att bland det 
första den nye RÅ tvingades till var att ut-
färda ett anställnings- och övertidsstopp.

De inställda rättegångarna uppmärksam-
mades i medierna.

− Det var nog inte helt fel att åklagarnas 
betydelse i rättsprocessen kom i fokus i me-

TEXT oCh FoTo PER JOHANSSON

I
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dia på det här sättet. Vi kan inte styra vår 
arbetsbörda utan måste, så att säga, leverera 
till domstolarna det som polisen produce-
rar.

Mer pengar, effektivare arbetsmetoder 
och högre ambitioner har medfört att po-
lisen blivit mer produktiv, något som i sin 
tur medfört en tyngre arbetsbörda för åkla-
garna vilka inte fått en liknande resursför-
stärkning.

− Men i budgetpropositionen fick vi ett 
engångsanslag på 59 miljoner kronor samt 
en ramförstärkning på 80 miljoner för nästa 
år. Detta innebär att vi ska klara verksamhe-
ten på ett bra sätt i år och 2009. 

Pengarna ska främst användas till att re-
krytera åklagare, bland annat kommer fem-
ton aspiranter att anställas i Stockholmsom-
rådet där behovet är störst.

Pengarna går även till vidareutbildning 

”Attentatet mot chefsåklagare Barbro Jönsson i trollhättan visar på 
yrkets utsatthet. Det innebär att vi måste vara vaksamma och ständigt 
hålla säkerhetsfrågorna högt på agendan”, säger Anders perklev.

och annat utvecklingsarbete som fått stryka 
på foten det senaste året på grund av eko-
nomin.

säker brottmålsprocess viktigast
Hans företrädare Fredrik Wersäll har sagt 
att hans enskilt viktigaste uppgift som RÅ 
var att möjliggöra en säker och effektiv 
brottmålsprocess för att vinna allmänhe-
tens förtroende för rättsväsendet. Perklev 
instämmer. 

− Att se till att vi får resurserna som be-
hövs för att hela tiden i hela landet kunna 
utföra ett arbete med hög kvalitet, handlar 
om just detta. Det får inte vara så att rät-

”Det får inte vara så att  
rättegångar ställs in på 
grund av bristande  
resurser.”

»
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tegångar ställs in på grund av bristande re-
surser.

Regeringens krav på en ökad lagföring 
samtidigt som antalet anmälda brott blir 
allt fler ställer stora krav på effektivitet och 
kompetens i organisationen.

Perklev konstaterar att tillräckligt med 
resurser aldrig lär bli verklighet inom Åkla-
garmyndigheten eller någon annan del av 
rättskedjan, att det gäller att vara effektiv 
och använda medlen där de gör mest nytta.
Hur ser du på Åklagarmyndigheten?

− Vi har en hög kompetens och ska behålla 
och utveckla den. Vi ska vara en expertmyn-
dighet för straffrätt och straffprocessrätt.

För att lyckas med detta krävs att man 
förmår locka den unga juridiska talangen 
till yrket. 

− Jag tror att man bäst gör det genom att 
erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och 
genom att vara en modern arbetsplats med 
utvecklingsmöjligheter.
Hur ser du på reformen ”En modernare 
rättegång”?

− Ett stort steg i rätt riktning. Förskjut-
ningen av tyngdpunkten i processen till 
tingsrätten skapar utrymme för effektivi-
seringar och innebär att vi kan lägga mer 
resurser på komplicerade mål. Ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv finns ett bättre material 
att döma över i tingsrätten när ärendet prö-
vas första gången och bevisningen är färsk. 
Jag tycker det är bra att hovrätten främst blir 
en instans för över- och inte omprövning.
Hur ser du på advokatkåren?

− Ärligt talat är mina erfarenheter av den 
begränsad, säger han med ett avväpnande 
leende.

– Sedan 1992 har jag jobbat på departe-
menten. Men jag förstår att det finns vissa 
problem med återväxten inom humanjuridi-
ken, antagligen beroende på ersättningsni-
våerna för de offentliga uppdragen.

Men som Anders Perklev minns kåren när 
han arbetade inom domstolsväsendet är den 
högst professionell.

Han framhåller att advokaterna kan bi-

− Vi hade nyligen ett om hur man leder 
stora komplicerade mål, där vi fick ett ad-
vokatperspektiv på frågorna, vilket är ut-
märkt.   

Han påpekar att utvecklingen inom rätts-
väsendet i praktiken går mot en mer renod-
lad tvåpartsprocess även i brottmål.

Om domstolen blir mer lyssnande än le-
dande och utfrågare av processföremålet är 
det nödvändigt med duktiga försvarare som 
kan matcha åklagarsidan, speciellt i kompli-
cerade mål.

Lyssnande är för övrigt ordet han använ-
der för att beskriva sin egen ledarstil.

Globaliseringen och öppna gränser har 
skapat nya utrymmen för mer avancerad 
internationell brottslighet − men även för 
brottsbekämpningen.

− Jag besökte nyligen Eurojust i Haag 
som är EU-ländernas samarbetsorgan för 
att möta gränsöverskridande brottslighet. 
Gemensamma åklagarteam från olika länder 
och samordningsmöten blir allt viktigare.

organiserad brottslighet oroar
På hemmaplan oroar ökningen av den grova 
organiserade brottsligheten, speciellt när 
den kopplas till ekonomisk brottslighet.

− Vi ska snart tillsätta en överåklagare 
för den här typen av ärenden. De här ut-
redningarna är ofta komplexa med många 
inblandade och kräver en god samordning 
av insatser från olika myndigheter.

Samtidigt understryker Anders Perklev 
att den överlägset största ökningen sker 
inom mängdbrotten, enkla mål där polisen 
är förundersökningsledare.

− Vi måste bli effektivare på att hantera 
det här så att vi kan lägga mer kraft på de 
komplicerade fallen. 

Som många andra åklagare jobbar Anders 
Perklev mer än 40 timmar i veckan. Sin 
krympande fritid ägnar han åt familjen och 
tycker om att vara ute i naturen, på semes-
tern blir det ofta en resa.

− Jag åker gärna och ofta till Frankrike, 
det är ett favoritland. n

Aktuell: Ny riksåklagare.

Ålder: 48.

Tidigare uppdrag: Bland annat  

hovrättsassessor vid Skåne och Blekinge 

hovrätt, rättssakkunnig och chef för 

Justitiedepartementets straffrättsenhet, 

expeditions- och rättschef på Jordbruks-

departementet samt ordförande för 

Straffnivå utredningen.

bor: Lidingö.

Familj: Hustru och två barn.

Intressen: Resor, vara ute i naturen, 

motionerar, springer och cyklar.

Gillar: Ödmjukhet.

Ogillar: Bilköer.

Okänd talang: Ganska bra på att laga 

mat.

Anders Perklev

dra till såväl rättsutvecklingen som lagstift-
ningen.

− När de argumenterar för sina klienters 
räkning i Högsta domstolen påverkar de ut-
vecklingen på rättsområdet, och genom att 
medverka som experter i exempelvis Straff-
nivåutredningen får de ett inflytande över 
lagstiftningsprocessen.  

Han pekar på ordföranden i Försvarskol-
legiet advokat Ghita Hadding-Wibergs be-
tydelse för Straffnivåutredningen. 

Han välkomnar advokater till de semi-
narier som Advokatsamfundet tillsammans 
med Åklagarmyndigheten anordnar.



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

Januari
 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
 20 mars  Nya marknadsföringslagen
 31 mars  Rakel: Advokatsamfundets och nätverket Hildas årliga konferens om kvinnligt

ledarskap i advokatkåren och rättsväsendet. Heldag på Hotel Clarion 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  Det lönsamma ledarskapet 1

Maj
 26 maj  Det lönsamma ledarskapet 2 (du bör först ha gått del 1 den 29 april)

Övriga kurser våren 2009 – datum meddelas senare
 Advokatsekreteraren i förändring
 Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol

Nu kan du 

boka 

Advokat- 

samfundets 

fortbildnings-

kurser 

våren 2009
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I

D den fokuserar på problemet; nämligen att det brister i 
respekten för de mänskliga rättigheterna på hemmaplan. 
Domstolen i Strasbourg var aldrig tänkt att ta hand om 
alla klagomål från individer i 47 stater som påstår sig 
kränkta utan endast som en yttersta kontrollstation och 
garant för att staterna håller en lägsta godtagbar nivå 
vad gäller skyddet för mänskliga rättigheter. Trots att 
Domstolen meddelade 1 503 domar bara under 2007 så 
ökar balansen med 1900 klagomål i månaden. Det kan 
inte fortsätta länge till.

I tillägg till sin primära uppgift, nämligen att öka rätts-
säkerheten för alla människor i de fördragsslutande 
staterna och utveckla och förstärka skyddet för de 
grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheter-
na i takt med att samhället förändras har Domstolen fått 
andra uppgifter. Den har kommit att bli en extradom-
stol, eller kanske den enda domstolen, för människor i 
länder där rättsväsendet inte håller en rimlig nivå. Och 
vad värre är, även i de länder där rättsväsendet fungerar 
hyggligt så genereras en mängd klagomål vad gäller 
rätten till en rättslig prövning inom skälig tid. I alltför 
många av dessa fall är det helt tydligt att roten till det 
onda står att finna i bristande resurser. Staten ifråga har 
inte avsatt tillräckligt med medel till rättsväsendet, och 
den drabbade finner ingen annan utväg än att vända sig 
till Strasbourg. Det kan stå den felande staten dyrt men 
det är inte heller någon bra lösning för den kränkta in-
dividen. Ett skadestånd efter många år av ovisst proces-
sande läker kanske några sår, men det kan aldrig ersätta 
en snabb och rättssäker prövning ”vid källan”.

Betraktar man frågan i ett fågelperspektiv och höjer 
sig över det enskilda fallet så blir det ännu tydligare att 
mängden av befogade, repetitiva klagomål till exempel 
vad avser långsam handläggning i domstolarna effektivt 
blockerar Domstolen från att hantera de allvarliga,  
ibland pågående kränkningar som döljer sig i den 
enorma balansen. I det vällovliga syftet att visa på god 
produktivitet (många meddelade domar och beslut per 
år) kan finnas en lockelse att koncentrera sig på enklare 

gästkrönika

Vem kan rädda
    Europadomstolen?
Den 18 september 2008 meddelade Europadomstolen 
(hädanefter Domstolen) sin tiotusende dom, Takhayeva 
med flera mot Ryssland (no 23286/04). Domstolen fann 
att svarandestaten kränkt artiklarna 2 (rätt till liv),  
3 (förbud mot tortyr), 5 (rätt till frihet och säkerhet) och 
13 (rätt till ett effektivt rättsmedel) på talan av klagan-
dena som hävdat att deras släkting försvunnit efter att 
ha rövats bort av rysk militär från deras by i Tjetjenien. 
Domen erbjuder sorglig läsning då den beskriver grova 
kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter och 
ett stort mänskligt lidande. 

Domstolen, som fyller 50 år nästa år, meddelade sin 
första dom 1961. Man kan konstatera att det är mycket 
som hänt under dessa år, kanske framför allt efter den  
1 november 1998 då Domstolen i den form vi nu känner 
den etablerades och möjligheten för individer att klaga 
direkt öppnades. Domstolen har bidragit till en mycket 
positiv utveckling vad gäller rättighetsskyddet i samtliga 
47 signatärstater. Såväl lagstiftning som praxis har blivit 
bättre och medvetenheten hos allmänheten har ökat. 
Detta gäller för såväl nya som gamla stater. Även om 
det är omöjligt att isolera Domstolen och dess inverkan 
på det allmänna klimatet tror jag att många skulle hålla 
med om att utvecklingen i många forna Sovjetrepubli-
ker från enpartistater till demokratiska rättsstater har 
gått fortare än om Domstolen inte skulle ha bidragit. 
Även på hemmaplan och i vårt närområde kan vi se 
denna positiva utveckling. De nordiska länderna liksom 
Storbritannien, Tyskland och Frankrike har blivit bättre 
på att respektera Europakonventionen vilket lett till att 
betydligt färre klagar mot dessa stater i Strasbourg idag 
än vad som var fallet bara för fem år sedan. 

Så kan man beskriva de 50 åren som gått i positiva 
termer, men det finns även en mörkare sida. Klagomå-
len strömmar numera in i en alltmer frenetisk takt och 
balansen uppgår snart till svindlande 100 000 klagomål. 
Det är ett fåtal länder som står för en stor del av dessa 
klagomål och Ryssland ensamt svarar för 25 procent. 
Domstolen har av vissa beskrivits som ett offer för sin 
egen succé och av andra som resultatet av signatärsta-
ternas misslyckande. Jag skulle nog föredra den senare 
beskrivningen, inte för att den är negativ utan därför att 
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rande principer och därmed tolka vad som gäller,  
hävdar dessa kritiker. Redan nu är Domstolen på väg  
att drunk na i masshanteringen av befogade klagomål.  
I ärende efter ärende finner Domstolen kränkningar och 
det verkar som om inget sker på nationell nivå för att 
komma tillrätta med de brister i lagstiftning och/eller 
praxis som är orsaken till problemet. De klart obefogade 
målen är också många till antalet (cirka 95 procent av 
inkomna klagomål prövas aldrig i sak) men det är ett 
mindre problem eftersom det i regel är lättare att be-
sluta om avskrivning än att skriva en fällande dom.  

Rättssäkerhet är en kulturfråga. Den bygger på en 
värdegemenskap och respekten för mänskliga rättig-
heter kräver kunskap. Kunskap är inget som kommer 
automatiskt, som vi alla vet, utan den måste sökas aktivt 
och kontinuerligt. Det är en process som tar tid och den 
blir aldrig avslutad. Det räcker inte att studera de domar 
som gäller Sverige. Domar avseende andra länder är 
också relevanta för Sverige och respekten för mänskliga 
rättigheter kräver att eventuella brister och tillkorta-
kommanden skall hanteras så fort de blir kända. Det 
duger inte att vänta på en fällande dom från Strasbourg 
mot den egna staten för att agera. 

Varför inte börja med att införa en författningsdom-
stol med individuell klagorätt av tysk eller spansk mo-
dell? Då skulle uppkommande problem kunna hanteras 
vid källan av svenska jurister och mycket lidande sparas.

Kanske är frågan vi bör ställa oss inte vem som kan 
rädda Europadomstolen utan snarare vem som vill 
rädda Domstolen.

Strasbourg i oktober 2008

(Alla åsikter är mina egna och binder inte Domstolen.)

K

ELISABET FURA-SANDSTRÖM

Domare i Europadomstolen

ärenden till men för de mera komplexa och ibland po-
litiskt känsliga. Domstolens ledamöter är medvetna om 
detta och har vidtagit åtgärder för att motverka dessa 
tendenser och rent allmänt modernisera och effektivi-
sera handläggningen men frågan är om det är tillräck-
ligt. Den i huvudsak skriftliga handläggningen har 
strömlinjeformats, regler om prioritering har utvecklats, 
domskälen har bantats ned till det minsta möjliga, och 
så kallade pilot-processer har utvecklats för att på ett 
effektivt sätt ta hand om klagomål som har sin orsak 
i systemfel på nationell nivå. Flera juristhandläggare 
har anställts (Domstolen räknar för närvarande drygt 
625 anställda), men nu handlar det inte längre om att 
sätta av mer resurser för att producera ännu fler domar 
och beslut. Det finns en gräns för hur många domar 
en domstol kan meddela per år utan att trovärdigheten 
(med rätta) blir ifrågasatt. 

Kanske det behövs mycket mer radikala grepp som att 
helt sonika lägga alla repetitiva, enkla klagomål åt sidan 
under en period för att koncentrera all kraft på de kom-
plicerade målen? Men vilken signal skulle det sända till 
de notoriska syndarna, de stater som inte brytt sig om 
att vidta de åtgärder som krävs för att ett systematiskt fel 
skall undanröjas? Och vad skulle de klagande säga som 
får vänta ännu längre på ett svar från Strasbourg?

Den enda hållbara lösningen, som jag ser det, är att 
samtliga fördragsslutande stater radikalt uppgraderar 
sin kunskap om och sin beredvillighet att följa Europa-
konventionen så som den uttolkats i Domstolens praxis. 
Staterna har ett gemensamt och solidariskt ansvar. Det 
är inget litet åtagande men helt nödvändigt för Domsto-
lens överlevnad. Först när detta skett skulle Domstolen 
kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet och bli en konsti-
tutionell domstol för mänskliga rättigheter i Europa. 

Sker inte detta så kan vi snart glömma Domstolen 
som en vägledande institution för skyddet av grundläg-
gande rättigheter på europeisk nivå. Redan nu klagar 
vissa på att Domstolens praxis ”spretar”. Det har blivit 
svårare att utifrån Domstolens avgöranden utläsa bä-
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Jubilar som fortfarande måste försvaras
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga  
rättigheterna fyller jämna 60 år. Under 
åren sedan tillkomsten har en rad  
internationella  konventioner om  
bland annat tortyr, barns rättigheter 
och kvinnors rättigheter antagits. 
Organisationer och institutioner har 
byggts upp för att bevaka hur de 
mänskliga rättigheterna efterlevs. 

Samtidigt rapporteras fortfarande om 
många och allvarliga kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna, och efter  
terrorattackerna den 11 september 2001 
upplever många ett bakslag.

Tidskriften Advokaten har talat med 
advokater som på olika sätt, i sin dagliga 
gärning och i olika organisationer,  
försvarar de mänskliga rättigheterna. De 
vittnar om rättigheter som fortfarande 
behöver försvaras både i Sverige och i 
omvärlden, även om mycket gått åt rätt 
håll.

fokus

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 60 ÅR

TEXT: ULRIKA BRANDBERG OCH TOM KNUTSON
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»

Jubilar som fortfarande måste försvaras
tvecklingen fram till idag ger 
ett gott hopp om framtiden. 
Mänskliga rättigheter får ett 
allt större inflytande, såväl i 

den politiska debatten som i den juridiska 
rättstillämpningen. Det gäller framförallt i 
västvärlden, men är det någonstans det ska 
börja så är det ju där. Om vi i västvärlden 
inte kan försvara och respektera de mänsk-
liga rättigheterna, hur ska man då kunna 
göra det i länder i tredje världen?”

Det säger advokat Thomas Olsson. I sin 
advokatgärning, bland annat som ombud för 

de så kallade Somaliasvenskarna, tillämpar 
han de mänskliga rättigheterna på ett prak-
tiskt och handgripligt sätt (se separat artikel 
om al Barakaat).

Men även om de mänskliga rättigheterna 
fått ökad genomslagskraft sedan 1948 är det 
ingen spikrak utvecklingskurva, och myck-
et arbete återstår. 
Mänskliga rättig-
heter kommer fort-
farande ofta i andra 
hand efter politiska 
överväganden, och i 

krig, katastrofer och konflikter ersätts de av 
den starkes lag. 

mörk bild
Organisationen Freedom House uppger i 
sitt senaste så kallade frihetsindex till exem-
pel att 30 procent av jordens befolkning inte 
har tillgång till fri press eller någon som helst 
yttrandefrihet. Amnesty International listar 
på sin hemsida en lång rad tortyrmetoder 
som används världen över för att tvinga fram 
bekännelser och förnedra oppositionella. 
Hundratusentals barn tvingas ut i krig som 
soldater i Afrika, och i den snabbt växande 

ekonomiska stor-
makten Kina förs 
regimkritiker, däri-
bland advokater, bort 
och hålls i förvar utan 
rättslig prövning.

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och

personlig säkerhet.

U”

FOTO: UN PHOTO/CLAUDIO EDINGER, UN PHOTO/MARTINE PERRET, UN PHOTO
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Listan kan göras oändlig, och bilden 
känns ofta mörk.

  Somalia är nog den värsta platsen på 
jorden just nu. Landet har drabbats av den 
värsta flyktingkatastrofen på den afrikanska 
kontinenten, ett inbördeskrig där det an-
vänds tungt artilleri mot civilbefolkningen. 
Man har levt i anarki sedan 1989 och förts 
tillbaka till en oerhört primitiv situation där 
det inte finns tillstymmelse till institutio-
ner som kan bevaka mänskliga rättigheter 
eller civila rättigheter. Människorna är helt 
utlämnade till krigsherrar, säger Thomas 
Olsson.

Andra länder där läget är likartat är Sudan 
och Kongo. 

Advokat Bo Klasén, ordförande i Advo-
kater utan gränser, tycker att man inte kan 
svara enkelt på var situationen är värst.

  Det är illa i länder där man tillämpar 
dödsstraff, tortyr och administrativa frihets-
berövanden. Men det finns allvarliga brister 
i nästan varje land. I till exempel Turkiet 
har vi sett en förbättring. Samtidigt ser vi 
att mycket av de här förbättringarna är en 
fernissa, säger han.

politik och juridik
Vad kan man då 
göra för att hävda de 
mänskliga rättighe-
terna i en miljö som 
tycks vara helvetet på 
jorden?

– Det handlar om 
en kombination av juridik och politik. I östra 
Kongo begås det massvåldtäkter, ett brott 
som faller under Internationella brottmåls-
domstolen. Men Kongo har inte resurser 
att utreda brotten, och området är inte hel-
ler tillräckligt stabilt för att man ska kunna 
utreda. Situationen är liknande i Sudan. Vill 
man förbättra läget krävs det stora resurser, 

FN-trupper och liknande, sedan kan man 
komma in med juridiska insatser, säger ad-
vokat Christian Åhlund.

Han är generalsekreterare i Internatio-
nal Legal Assistance Consortium, ILAC, 
ett konsortium av organisationer som ar-
betar just med att bygga upp rättssystem i 
konfliktdrabbade länder. Uppgiften kräver 
långsiktigt arbete.

– Eftersom vi just arbetar i länder efter en 
konflikt är situationen dyster för att det varit 
krig och skett övergrepp. Problemet är att 
få förtroende från myndigheterna så att vi 
kan skapa ett bra samarbetsklimat. Det här 
märkte vi speciellt i Haiti och Liberia. Det 
kräver tålamod och uthålliga finansiärer, sä-
ger Christian Åhlund.

advokater kan göra insats
Christian Åhlund tycker att advokater har 
en viktig roll att fylla i det så kallade rätts-
biståndet.

– För att bygga upp rättsväsendet och ett 
fullständigt rättssystem behövs det ett ad-
vokatväsende och advokatrörelser. De enda 
som kan bygga upp det på ett trovärdigt sätt 
är advokater från andra länder. Sedan kan 

ju advokater i hög 
grad bidra på andra 
områden där de så 
att säga konkurrerar 
med andra jurister, 
säger Christian Åh-
lund, och syftar på 
uppgiften att skriva 

lagförslag och sådant.
För att människor ska kunna hävda sig 

räcker det dock inte med ett rättssystem.
– En förutsättning är att de känner till sina 

rättigheter. Fattiga människor på landsbyg-
den lever ofta avskurna från information och 
kontakter. Där kan man göra mycket med 
små medel till exempel med radioprogram. 

Det kan utgöra ett viktigt steg mot ”legal 
literacy”. Man kan ge systematisk upplys-
ning för människor på landsbygden om vilka 
rättigheter de har. Sedan gör ju fattigdomen 
att man måste tillhandahålla gratis rättshjälp 
så att människor kan hävda sina rättigheter 
när de väl känner till dem, sammanfattar 
Christian Åhlund.

mänskliga rättigheter i vardagsarbetet
Advokat Percy Bratt är ordförande i Hel-
singforskommittén, en organisation som 
bevakar de mänskliga rättigheterna och på 
olika sätt ger stöd till människorättsorgani-
sationer. Han berömmer Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne Ramberg för 
hennes insatser för att bilda opinion och 
tycker att fler advokater borde ta större plats 
på den offentliga arenan med argument om 
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. 

Percy Bratt använder dessutom sina kun-
skaper om de mänskliga rättigheterna i sitt 
arbete som advokat med inriktning på tryck-
frihets- och medierätt, skadeståndsrätt och 
brottmål.

– Jag försöker alltid se om det finns sådana 
aspekter genom Europakonventionen, el-
ler på annat sätt i de mål jag arbetar med. 
Inte så sällan hittar jag rättsliga argument 
till stöd för min klients talan. Mänskliga 
rättigheter är ett instrument i den juridiska 
verktygslådan, säger han.

Affärsadvokaten Michael Karlsson, styrel-
seordförande i SOS Barnbyar och ansvarig 
för ”Mannheimer Swartling i samhället”, är 
inne på samma linje, men på internationell 
nivå.

– Vi har ett gyllene tillfälle här, precis 
som vi hade för 20 år sedan i miljöfrågorna, 
eftersom vi kan lagarna. Vi sitter ofta nära 
ledningen för företag och är med när företag 
ska etablera sig i Kina och andra länder där 
dessa frågor är viktiga. Vi kan lägga in dem 

fokus MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning.
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i vår due diligence och peka på risken med 
att slarva i dessa frågor. Det kan leda till att 
varumärket skadas, säger han.

Michael Karlsson tror att mänskliga rät-
tigheter kommer att vara en självklar del av 
affärsadvokaternas verksamhet om 15-20 
år. Inte som pro bono-insatser, utan som 
ett sätt att ge service till klienten. För ad-
vokaterna kan det naturligtvis innebära mer 
debiterbart arbete.

företagens sociala ansvar
Att advokater ska ge råd till företagen även 
när det gäller mänskliga rättigheter är en del 
av det som kallas CSR, ”Corporate social 
responsibility”. En avdelning av Amnesty 
International, Amnesty Business Group, 
arbetar med dessa frågor. I organisationens 
”Business forum” ingår en rad stora svenska 
företag, däribland två affärsjuridiska advo-
katbyråer. 

Advokat Claes Cronstedt, tidigare verksam 
vid en internationell advokatbyrå, arbetar nu 
inom bland annat Internationella juristkom-
missionen och Rådet för advokatsamfunden 
i EU, CCBE, för att sprida kunskapen om 
CSR. Han upplever att intresset är svalt hos 
advokaterna.

– Många säger att 
man håller på med 
det, men få kan nå-
got. De tror också 
att det alltid rör sig 
om pro bono-arbete. 
I vissa fall är det så, 
men man kan också 
debitera för detta. 
Problemet är att 
vid till exempel en 
företagsöverlåtelse blir inte det köpande 
företaget upplyst av sin advokat om att det 
i botten kan finnas brott som kan anses så 
allvarliga att det kan leda till skadestånd, 

eller i alla fall dra vanära över företaget, 
säger han.

I USA pågår redan rättsliga processer, 
där företag stämt 
sina juridiska rådgi-
vare för att de inte 
undersökt sådant. 
Claes Cronstedt 
tror att vi kommer 
att få ser mer av den 
varan.

Men det är inte 
bara för att framstå 
som ”snälla” och 
ansvarsfulla som 

företagen ska undersöka om underleve-
rantörer och bolag som ska inkorporeras 
i verksamheten respekterar de mänskliga 
rättigheterna. Claes Cronstedt trycker på 

att företag kan betraktas som medskyldiga 
till grova brott, till exempel brott mot 
mänskligheten, något som begås dagligen 
av det Claes Cronstedt kallar skurkregi-
mer och andra. Företagsledare kan fällas 
i nationella och internationella domstolar 
för delaktighet i detta.

– Företagen tror ofta att det inte rör dem, 
de bedriver ju bara ’business as usual’. Då 
glömmer de bort att de kanske levererar va-
ror eller tjänster till konfliktområden, utan 
att kontrollera vad de ska användas till. Det 
kan vara bulldozers eller dataprogram och 
annat som gör att de sedan kan bli anklaga-
de för delaktighet i andras grova brott mot 
mänskligheten, säger han.

Den internationella brottmålsdomstolen, 
ICC, och andra - icke permanenta -trans-
nationella domstolar spelar en viktig roll 

konventionen angående flyktingars rättsliga ställning antogs 1951. FOTO: UN PHOTO/TIM MCKULKA

 

ARTIKEL 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade 

till samma skydd av lagen utan diskrimi-

nering av något slag. Alla är berättigade 

till samma skydd mot alla former av 

diskriminering som strider mot denna för-

klaring och mot varje anstiftan till sådan 

diskriminering.
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för att få företag och politiska ledare att re-
spektera mänskliga rättigheter, anser Claes 
Cronstedt. För medan folkrätten intresserar 
sig för vad suveräna stater gör och saknar 
sanktionssystem för brott mot mänskliga 
rättigheter, inriktar sig den internationella 
straffrätten på individer som kan lagföras 
och dömas. Arbete pågår för att hitta sätt att 
också ”bestraffa” företag.

– Det är 108 stater som har ratificerat 
Romstadgan nu, och av dessa stater är det 
många som infört i den nationella lagstift-
ningen att även bolag ska kunna åtalas. Det 
är viktiga länder, som Australien, Japan, 
Holland, Frankrike, Indien, Sydafrika och 
England. Där får företag alltså åtalas. De kan 
ju inte sättas i fängelse , men man diskuterar 
andra vägar som  substantiella böter och vill-
korlig dom, berättar Claes Cronstedt.

juridisk arena
Med den internationella straffrätten och 
den alltmer aggressiva användningen av ci-
vilrätten har världssamfundet fått juridiska 
redskap för att hantera de grövsta brotten 
mot de mänskliga rättigheterna. Det som 
tidigare huvudsakligen varit politiska frågor 
flyttar in i domstolarna.

Claes Cronstedt hoppas på en fortsatt ut-
veckling av de internationella domstolarna. 
På lång sikt ser han fram emot ett globalt 
fungerande rättssystem.

– Rullar vi på med globaliseringen kom-
mer vi att få fart på rättsmaskineriet, och jag 
tycker mig se att utvecklingen börjar komma 
ikapp den finansiella och ekonomiska globa-
liseringen. Med en mer renodlad rättsord-
ning tror jag politikens inflytande minskar. 
Vi har då kommit långt på väg mot ett stabilt 
samhälle, säger han.

Också advokat Bo Klasén anser att den 
internationella brottmålsdomstolen och 
de olika specialdomstolarna fyller en viktig 
funktion i arbetet för de mänskliga rättig-
heterna.

– På lång sikt tror jag att framväxten av des-
sa domstolar och utvecklingen av dem kan ha 
en avgörande betydelse, säger Bo Klasén.

Han tillägger att också civilrätten kan an-
vändas. Det har förekommit några skade-
ståndsprocesser som påverkat utvecklingen 
i positiv riktning, säger han.

Christian Åhlund ser dock hur politiska 
överväganden fortsätter att fälla avgörandet, 
ända in i de internationella domstolarna.

– ICC är ett stort steg framåt, precis som 
de så kallade ad hoc-domstolarna. Samtidigt 
har vi sett hur sårbar ICC är. Ta exemplet 
med åklagaren i ICC som vill åtala Sudans 
president men möter massivt motstånd från 
Afrikanska unionen och Arab League. Det 
visar vilken stor roll politiken spelar, säger 
Åhlund.

Samtidigt som mycket gått framåt, och 
medvetenheten bland politiska ledare och 
företagsledare ökat, talar många om ett bak-
slag för de mänskliga rättigheterna under de 
senaste åren. 

– När kalla kriget tog slut på 90-talet in-
föll, trots konflikterna på Balkan, en guldål-
der för de mänskliga rättigheterna. De växte 
och frodades ända fram till terrordåden den 
11 september 2001 som blev en vändpunkt. 
Det har varit sju magra år för de mänskliga 
rättigheterna, om man ska tala med Bibeln, 
säger Christian Åhlund.

ARTIKEL 10
Var och en är på samma villkor berättigad 

till en rättvis och offentlig förhandling 

vid en oberoende och opartisk domstol 

vid prövningen av hans eller hennes 

rättigheter och skyldigheter och av varje 

anklagelse om brott mot honom eller 

henne.
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»

Han får medhåll av sina advokatkollegor.
– Kriget mot terrorismen är molnet på 

en annars ganska klar himmel. Där har man 
lyckats piska upp en stämning hos allmänhe-
ten som grundar sig på fruktan för ett diffust 
hot som, underförstått, kommer från den 
muslimska världen. Denna fruktan utnyttjar 
man sedan för att inskränka de mänskliga 
rättigheterna, konstaterar Thomas Olsson.

Också i Sverige riskerar åtgärder för att 
förhindra terrorism och andra hot att nagga 
de mänskliga rättigheterna i kanten. Inte 
minst den så kallade FRA-lagen, åtminstone 
i sin ursprungliga skepnad, har kritiserats på 
den punkten. 

Centrum för rättvisa vände sig i juli till 
Europadomstolen för att få lagen prövad. I 
sitt klagomål till domstolen skriver juristerna 
Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer 
att Sverige genom FRA-lagen bryter mot 
såväl artikel 8, om skydd för privatliv och 
korrespondens, som artikel 13, om rätten till 
effektiva rättsmedel. Domstolen har redan 
tidigare underkänt liknande lagar.

– Hela utvecklingen efter 11 september: 
USA:s krig mot terrorismen och EU:s med-
verkan med frysning av medel och olika lis-
tor, att man kringgår tortyrförbudet genom 

ARTIKEL 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingri-

pande i fråga om privatliv, familj, hem 

eller korrespondens och inte heller för 

angrepp på sin heder eller sitt anseende. 

Var och en har rätt till lagens skydd mot 

sådana ingripanden och angrepp.

att utvisa till länder där det finns substantiell 
risk för tortyr, har skett med hjälp av nya 
regler och med en regeltillämpning som 
kränker grundläggande fri- och rättigheter, 
säger Percy Bratt.

stärkt ställning för rättigheterna
Trots oron över vad det så kallade kriget mot 
terrorismen åstadkommit kanske det nu åter 
ljusnar för de mänskliga rättigheterna. Två 
färska domar ger hopp. Enligt den första, 
från USA:s högsta domstol, har fångarna i 
Guantánamo rätt att få sin sak prövad av en 
vanlig domstol. Den andra var den så kal-
lade al Barakaat-domen från EG-domstolen 
under hösten (se separat artikel).

– Kanske är det en vändpunkt, så att vi ef-
ter sju magra år står inför sju feta år då de 
mänskliga rättigheterna respekteras, säger 
Christian Åhlund.

I Sverige blir det också allt vanligare att 
man åberopar de mänskliga rättigheterna 
inför domstol.

– Europakonventionen och därmed män-
niskorättsjuridikens ställning har förstärkts 
enormt i svensk rätt under de senaste åren. 
Det har varit en väldigt dynamisk och kraft-
full utveckling. Vi har fört in en principi-

Barn har särskilda rättigheter, enligt barn-
konventionen från 1989.
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ell rättighetsdimension i svensk juridik på 
ett sätt som jag tycker är väldigt bra, säger 
Percy Bratt.

Han slår också ett slag för införandet av 
en författningsdomstol, en åtgärd som yt-
terligare skulle kunna stärka de mänskliga 
rättigheterna.

Också Thomas Olsson märker skillnaden.
– Medvetenheten om betydelsen av 

mänskliga rättigheter ökar hela tiden. Nu-
mer hör man ofta argument som grundar sig 
på mänskliga rättigheter. Det gäller framför 
allt argumentation utifrån principen om en 
fair trial och liknande konkreta ställningsta-
ganden. Däremot tror jag att det fortfarande 
finns en begränsning om insikten om vilken 
betydelse mänskliga rättigheter har genom 
EU-rätten och dess inverkan på framför allt 
straffrätten, säger Thomas Olsson.

stort intresse
Enligt Christian Åhlund har också intres-
set för att arbeta med mänskliga rättigheter 
ökat bland advokaterna de senaste åren.

– Jag började med den här typen av arbete 
på 1980-talet, och jag minns att vi besökte 
Advokatsamfundet å SIDA:s vägnar för 
att höra om samfundet ville engagera sig i 

kampen mot apartheid. Men man avböjde 
och menade att det internationella enga-
gemanget låg utanför samfundets uppdrag. 
Det har ju ändrats helt. Idag är det jättelätt 
att engagera advokater i vår typ av verksam-
het utan att de sneglar på ekonomin, säger 
han, och fortsätter:

– Jag tror att det beror på att juridiken bli-
vit mycket mer global under den här tiden. 
Många av dem som är advokater idag har 
utbildats i andra länder. De inser att rätts-
systemen inte längre är isolerade från varan-
dra utan hänger ihop.

Michael Karlsson har samma erfarenhet.
– En stor grupp yngre jurister brinner 

verkligen för dessa frågor. På anställnings-
intervjuer händer det att vi får frågan ”vad 
gör byrån pro bono?”. Det är väldigt nytt i 
Sverige, och inget vi är vana vid. Men det 
visar att folk tycker det är en viktig fråga, 
säger han.

Även Advokatsamfundet och dess leda-
möter är starkt engagerade. Sedan många 
år arbetar ett stort antal advokater pro bono 
inom de så kallade Advokatjourerna. Sam-
fundet är dessutom engagerat i flera inter-
nationella projekt för att stödja mänskliga 
rättigheter och stärka rättsstaten, bland an-
nat i Palestina och Vietnam.

Sveriges advokatsamfund är medlem i 
IBA och Anne Ramberg ingår i styrelsen 
för IBA:s Human Rights Institute.

hopp trots allt
Ökat intresse, internationella domstolar och 
ett genomslag för mänskliga rättigheter i de 
nationella domstolarna. Utvecklingen tycks 
trots allt ge skäl att hoppas. Men slaget är 
inte vunnet.

– Det hoppfulla är att mänskliga rättighe-
ter kommit in i den allmänna diskussionen, 
inte minst i Sverige. Även i Kina diskuterar 
man mänskliga rättigheter intensivt och liv-
aktigt, åtminstone på akademisk nivå. Vi ser 
en del förbättringar och en del försämringar. 
Men vi är bara i början av arbetet. Ser man 
till Sverige så finns det stora brister även här, 
sammanfattar Bo Klasén. n

ARTIKEL 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och 

yttrandefrihet. Denna rätt innefattar fri-

het att utan ingripande hysa åsikter samt 

söka, ta emot och sprida information och 

idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och 

oberoende av gränser.
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Det var i slutet av augusti som EG-domsto-
len ändrade förstainstansrättens beslut om 
det informella nätverket Al-Barakaat och 
ogiltigförklarade frysningen av organisatio-
nens tillgångar.

Målen i EG-domstolen handlade dels om 
Al-Barakaat i Stockholm, dels om en sau-
disk affärsman. Båda hade fått sina tillgångar 
frysta efter beslut av FN eftersom pengarna 
påstods ha använts till att stödja terrorism. 
Men de anklagade gavs inte någon möjlighet 
att försvara sig. 

EG-domstolen var kritisk till att det inte 
gavs någon möjlighet för Al-Barakaat och 
den saudiske mannen att bemöta anklagel-
serna. Domstolen ogiltigförklarade därför 
EU:s förordning om frysning av tillgångar 
för terroristmisstänkta. 

håller ögat på mänskliga rättigheter
Advokat Thomas Olsson har tillsammans 
med kollegan Leif Silbersky företrätt Al-
Barakaat och de tre Somaliasvenskarna som 
har koppling till nätverket. Efter Al-Bara-

kaat-ärendet och processen i EU-domstolen 
har Olsson blivit uppmärksammad på den 
betydelse de mänskliga rättigheterna kan 
ha. 

– Numer har jag alltid ett öga på de 
mänskliga rättigheterna när jag gör en ju-
ridisk analys av ett mål eller en problem-
ställning. Mitt arbete består av att försöka 
föra in de mänskliga rättigheterna i den 
juridiska argumentationen så fort det finns 
relevans för sådana argument, säger Olsson, 
som menar att EG-domstolen har fastställt 
att de grundläggande fri- och rättigheterna 
även gäller när man använder sig av den här 
typen av sanktionslistor och åtgärder för att 
bekämpa terrorismen.

I fallet med de tre Somaliasvenskarna och 
organisationen Al-Barakaat har Olsson och 
Silbersky arbetat pro bono. Hittills har de 
tillsammans lagt ner 1 500–2 000 timmar. 

 – De som drabbas av den här typen av 
kränkningar är ofta medellösa. De här kil-
larna hade aldrig kommit till sin rätt om inte 
någon hade varit beredd att ställa upp. De tre 

kom upp till oss med ett papper där det stod 
att en bank inte betalade ut pengar till dem 
med hänvisning till en EU-förordning. 

strider mot allt som är viktigt
Olsson trodde först att det rörde sig om nå-
gon form av beslag. 

– Jag började nysta och ju mer jag tittade 
desto märkligare såg det hela ut. När jag 
fick den första inblicken i hur systemet med 
sanktioner fungerar fick i varje fall jag en 
ryggmärgskänsla av att det här är fel. Det 
är i grunden fel och det strider mot allt det 
som är viktigt och som har betydelse för den 
roll som man har i ett rättssystem som advo-
kat. Då bestämde jag mig för att hjälpa dem. 
Det var i grunden helt fel och det berörde så 
pass viktiga grundläggande rättsprinciper att 
det kändes angeläget att som advokat hjälpa 
dem. 

Ännu är inte målet slutligt avgjort. Den 
miljon kronor som Al-Barakaat fått frysta 
har de inte återfått. EU:s institutioner har 
tre månader på sig att göra sanktionssyste-
met rättssäkert genom att uppfylla kravet på 
rätt till domstolsprövning. Om det inte sker, 
skall pengarna omedelbart återbetalas. n

Eg-domstolens beslut om det informella nätverket Al-Barakaat tidigare  

i år innebar ett genombrott för tillämpningen av de mänskliga rättigheterna.

Mål i EG-domstolen blev vändpunkt
FEl FrySA Al-BArAkAAtS pENgAr

Abirisak Aden, en av dem som tidigare utpekades för terroristsamröre av FN, EU och den svenska staten, håller presskonferens 
tillsammans med advokat thomas Olsson med anledning av att EU:s domstol förklarat åtgärderna mot dem ogiltiga.
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Tanken på en uppsättning grundläggande 
fri- och rättigheter växte fram ur naturrät-
ten, och fick sitt ursprungliga uttryck med 
den engelska Bill of Rights från 1689. Sam-
ma tankar fördes vidare i såväl den franska 
Förklaring av människans och medborga-
rens rättigheter från 1789 som i den ame-
rikanska självständighetsförklaringen från 
1776. 

Folkrätten sysslar normalt inte med in-
divider, utan med stater. Det är staterna 
som är rättsliga subjekt. De interna ange-
lägenheterna lämnades åt staterna själva, de 
var suveräna. Men efter andra världskrigets 
fasor och folkmord var det tydligt att sta-
ten inte alltid skyddade sina medborgare. 
Samtidigt stod det klart att den ekonomiska 
och politiska makten höll på att förskjutas. 
Europa var inte längre världens självklara 
maktcentrum.

I detta läge skapades FN. I FN-stadgans 
portalparagraf nämns de mänskliga rättig-
heterna, ” Vi, de förenade nationernas folk, 
beslutna (…) att ånyo betyga vår tro på de 
grundläggande mänskliga rättigheterna, på 
den enskilda människans värdighet och vär-

de, på lika rättigheter för män och kvinnor 
samt för stora och små nationer”.

Därefter inleddes arbetet med den all-
männa förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna, ett dokument som stod klart och 
antogs av generalförsamlingen 1948. För-
klaringen har överlevt åren, och stått modell 
till de flesta nationella och internationella 
rättighetsförklaringarna.

kalla kriget påverkade
Den allmänna förklaringen var tänkt som 
ett första steg för att skydda de mänskliga 
rättigheterna, ett inspirations- och målsätt-
ningsdokument utan egentlig juridisk kraft. 
Omedelbart efteråt inleddes arbetet med att 
skapa rättsligt bindande konventioner.

Men det tog tid och var inte konfliktfritt. 
En planerad konvention blev till sist två, 
Konventionen om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter, och Konventionen om eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Båda låg färdiga 1966. Uppdelningen i två 
konventioner berodde på oenighet om vad 
som egentligen är att definiera som mänsk-
liga rättigheter. Den allmänna förklaringen 

Under de senaste 60 åren har mänskliga rättigheter gått från att vara ett filoso-

fiskt begrepp till konkreta rättigheter som individer kan utkräva av sina stater. Det 

tydligaste exemplet på detta i vår del av världen är Europakonventionen.

Dokument som visar vägen

innehåller i och för sig ekonomiska rättig-
heter, som rätt till bostad och en skälig lev-
nadsstandard. Men många stater, däribland 
USA, var ovilliga att förbinda sig till sådana 
förpliktelser i en konvention. Den andra si-
dan i det kalla kriget hade å sin sida dubier 
mot vissa av de medborgerliga och politiska 
rättigheterna.

Det tog tio år innan de båda konventio-
nerna ratificerats av tillräckligt många stater 
för att träda i kraft. Samtidigt fortsatte ar-
betet med att skapa konventioner om vissa 
specifika rättigheter, som tortyrkonventio-
nen, och om särskilda grupper, i form av 
barnkonventionen och kvinnokonventionen. 
Det senaste tillskottet är Konventionen om 
rättigheter för personer med funktionshin-
der, som antogs 2006 och som Sverige helt 
nyligen beslutat att ratificera.

lag, men ingen polis
Konventioner är till skillnad från dekla-
rationer rättsligt bindande  för de länder 
som ratificerat dem– de är folkrättens lagar. 
Problemet är att det saknas internationella 
organ med makt att tvinga staterna att följa 
de regler man skrivit under. 

Till var och en av de grundläggande FN-
konventionerna om mänskliga rättigheter 
finns visserligen en kommitté knuten för att 
granska efterlevnaden och lämna rapporter. 
Men de stater som begår de grövsta brotten 
mot de mänskliga rättigheterna påverkas säl-
lan på något avgörande vis av kritik från en 
FN-kommitté. 

Kanske kan risken att hamna inför en in-
ternationell eller nationell domstol verka mer 
avskräckande. Det senaste decenniet har den 
risken ökat för krigsherrar och diktatorer, 
genom utvecklingen av den internationella 
straffrätten och internationella domstolar.

Den internationella brottmålsdomstolen, 
ICC, skapades genom Romstadgan 1998. 
2002 trädde stadgan i kraft, och året efter 
kunde domstolen inleda sitt arbete. Redan 
1993 hade dock FN:s säkerhetsråd inrättat 
en tillfällig tribunal för att utreda brott be-
gångna under krigen i före detta Jugosla-
vien och 1994 inrättades en likadan tribunal 
för folkmordet i Rwanda. Men genom ICC 
fick världssamfundet sin första permanenta 
brottmålsdomstol med säte i Haag. 

ICC har mandat att döma för brotten 
folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. Domstolen ska vara ett 
komplement till nationella domstolar och 
ta vid när en nationell domstol inte klarar 
att fullgöra sin uppgift. 

Haagdomstolen kan döma enskilda per-

Eleonor roosevelt var pådrivande i arbetet för de mänskliga rättigheterna.
här med den allmänna förklaringen på spanska.

fokus MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
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soner, förutsatt att de är medborgare i en 
stat som ratificerat Romstadgan. Bland dem 
som gjort det finns samtliga västeuropeiska 
stater, men varken USA eller Ryssland. För-
utom ICC finns också flera specialdomsto-
lar som utreder grova människorättsbrott i 
bland annat Kambodja och Sierra Leone.

regionalt och nationellt arbete
Även om den internationella straffrätten 
vässats under de senaste åren får människor 
fortfarande i första hand lita till sina egna 
stater när det gäller att kräva sina rättighe-
ter. Den stat som ratificerar en konvention 
är skyldig att på något sätt införliva konven-
tionen i sin egen lagstiftning. I Sverige finns 
rättigheterna dels i några av grundlagarna, 
dels i vanlig lag. 

I Europa spelar också regionala rättig-
hetsdokument och domstolar en allt större 
roll. Europakonventionen om de mänskliga 
rättigheterna och Europadomstolen för 
mänskliga rättigheter skapades på initiativ 
av Europarådet 1950. 1959 inledde Euro-
padomstolen sitt arbete, den första domen  
kom 1960. Efter Berlinmurens fall och 
utvidgningen av Europarådet har Europa-
domstolen fått en allt större betydelse.

Även EU:s och EG-domstolens betydelse 
för de mänskliga rättigheterna har ökat, nå-
got som inte minst al Barakaat-domen vi-
sar (se separat artikel). EU:s nya planerade 
grundlag Lissabonfördraget innebär också 
att den stadga om grundläggande rättigheter 
som antogs år 2000 blir bindande för med-
lemsstaterna.

populärt begrepp
Google ger 1 690 000 träffar på sökorden 
mänsklig rättighet. Bland rubrikerna finns 
”abort en mänsklig rättighet”, ”tillgäng-
lighet en mänsklig rättighet”, ”vatten en 
mänsklig rättighet” och ”att sälja sex är 
en mänsklig rättighet”. Begreppet är up-
penbarligen populärt. Men vilka är då de 
mänskliga rättigheterna enligt den allmänna 
förklaringen?

I mångt och mycket är de desamma som i 
de allra första rättighetsdokumenten. Bland 
dem finns yttrandefrihet, religionsfrihet 
mötes- och föreningsfrihet, skydd för pri-
vatlivet och skydd mot diskriminering.

Rätten till liv är kanske den mest grund-
läggande. Folkrätten förbjuder dock inte 
dödstraff, så länge rättssäkerhet garanteras 
under processen och vissa andra begräns-

ningar iakttas. På senare år har man kunnat 
se en tydligare önskan inom FN om att strä-
va mot dödsstraffets totala avskaffande. År 
2007 antog FN:s generalförsamlings tredje 
utskott en resolution mot dödsstraffet, som 
uppmanar alla stater att tillfälligt sätta stopp 
för avrättningarna.

Andra rättigheter är ovillkorliga. Lika fullt 
bryter många stater mot dem. Förbudet mot 
tortyr är en sådan. Sedan USA inledde sitt 
”krig mot terrorismen” har man fått kritik 
för att använda kränkande och plågsamma 
förhörsmetoder bland annat på Guantána-
mobasen.

Också Sverige har kritiserats. I maj läm-
nade FN:s tortyrkommitté en rapport om 
läget i Sverige. Kommittén berömmer den 
svenska regeringen för arbetet för att skydda 
de mänskliga rättigheterna. Men man fram-
för också en hel del kritik, bland annat för 
att det saknas garantier för att häktade får 
tillgång till advokat och läkare när de öns-
kar det. Kommittén tar också upp bristen 
på regler för hur länge asylsökande som ska 
utvisas kan hållas i förvar. Redan tidigare har 
tortyrkommittén kritiserat avvisningen av 
de båda egyptierna Ahmed Agiza och Mo-
hammad Alzery. n

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Nya utredningar från Justitiedepartementet!
Straff i proportion till brottets 
allvar  SOU 2008:85
Slutbetänkande av 
Straff nivå utredningen. 

BEST.NR  978-913823064-0
PREL.PRIS  430:- exkl.moms

Stalkning – ett allvarligt brott  
SOU 2008:81
Föreslår bl.a. annat en krimi na-
li se ring av stalkning och möjlig-
het att övervaka kontaktförbud 
(nuvarande besöksförbud) elek-
troniskt. Före slår även ett ökat 

skydd för personuppgifter och andra åtgärder 
för att skydda hotade och förföljda samt att ett 
nytt brott, olaga förföljelse, införs.

BEST.NR  978-913823057-2   ·   PRIS  336:- exkl.moms

Utvärdering av lagen om 
grupp rättegång  Ds 2008:74

BEST.NR  978-913823071-8   ·   PREL.PRIS  242:- exkl. moms

Beställ direkt på
www.fritzes.se

Tel. 08-690 91 90     Orderfax 08-690 91 91
order.fritzes@nj.se      www.fritzes.se

Åklagarväsendets 
brotts bekämpning. 
Integritet – 
Effektivitet  
SOU 2008:87

Översyn av sådan behandling av 
person uppgifter som sker inom 
åklagarväsendets brottsbekäm-
pande verksamhet. Utgångspunkten 
för uppdraget var att åklagarväsen-
dets brottsbekämpande verksamhet 
ska kunna bedrivas så effektivt 
som möjligt med bl.a. användning 
av moderna och ändamålsenliga 
IT-system samtidigt som enskilda 
personers integritetsintressen till-
varatas.

BEST.NR  978-913823066-4
PRIS  275:- exkl.moms
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USA
I USA har diskussionen om mänskliga rät-
tigheter fått en ny aktualitet de senaste sju 
åren, efter terrorattackerna den 11 septem-
ber 2001.

– Många av hoten mot de mänskliga rät-
tigheterna har en koppling till den nuvaran-
de regeringens strategi för att hindra terro-
rism. Människor hålls i förvar utan rättslig 
prövning, och det rapporteras om tortyr och 
förnedrande behandling. Regeringens hand-
lande undergräver respekten för mänskliga 
rättigheter och konstitutionens skydd för 
dessa, säger Karen Mathis.

Hon är före detta ordförande i American 
Bar Association, ABA, och vd för det obero-
ende utbildningsinstitutet CEELI i Prag. 

– Advokatkåren måste fortsätta kämpa för 
mänskliga rättigheter överallt och på alla 
tänkbara sätt, säger Mathis.

Många amerikanska advokater har en-
gagerat sig för rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter. En rad stora byråer har, utan 

De mänskliga rättigheterna är trängda 

i många av världens länder, på olika 

sätt i olika stater. här är några nedslag.

Kamp mot terrorism ”motiverar” brott mot  mänskliga rättigheter
UtBlICk

Institutet grundades 1995, 

med syftet att ”främja, 

skydda och upprätthålla 

mänskliga rättigheter i 

rättsstaten”. IBAHRI sysslar 

särskilt med frågor om dom-

stolarnas och advokatkårens 

oberoende, och ger stöd till 

framväxten av advokator-

ganisationer i länder som 

Afghanistan. I IBAHRI:s råd 

ingår Advokatsamfundets 

generalsekreterare Anne 

Ramberg liksom ambassadör 

Hans Corell.

FAKTA/IBA Human Rights Institute

att debitera något för det, lagt ner tusentals 
timmars arbete för att företräda personer 
som hålls i förvar på Guantánamo-basen. 

Satsningen har börjat krönas med fram-
gång. I två domar har högsta domstolen nu 
fastslagit att Guantánamofångarna har rätt 
att få sin sak prövad i amerikansk domstol, 
i stället för de specialdomstolar som Bush-
administrationen inrättat.

Ryssland
Rysslands ekonomiska styrka och makt i 
världssamfundet växer stadigt. Men intres-
set för mänskliga rättigheter tycks inte tillta 
i samma takt.

Europadomstolen har de senaste åren 

fällt Ryssland 34 gånger för försvinnanden, 
tortyr och olagliga avrättningar i delrepu-
bliken Tjetjenien. Liksom i USA anges ofta 
kampen mot terrorism som en förklaring till 
övergreppen.

Regeringen och myndigheterna försöker 
också på olika sätt hindra oppositionella 
från att nå ut med sina budskap. En lag som 
förbjuder extremism används för att stoppa 
människorättsorganisationer och regimkri-
tiker. Även grupper som kämpar för homo-, 
bi- och transpersoner stoppas, eftersom 
myndigheterna anser det vara extremism att 
tala om rättigheter för dessa grupper

Polen
Även i Europa förekommer kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Situationen 
i Polen har förbättrats sedan EU-inträdet, 
men fortfarande finns problem, inte minst 
med diskriminering. HBT-personer rap-
porterar negativa attityder hos myndigheter 
och regeringsföreträdare. Bland annat har 
riksåklagaren, utan grunder, uppmanat flera 
åklagarkammare att utreda förekomsten av 
pedofili bland homosexuella. Kvinnohan-
deln är utbredd, liksom våld mot både kvin-
nor och barn, enligt svenska utrikesdeparte-
mentets rapport.

Under 2007 besökte en delegation från 
IBA och CCBE Polen. Granskningen visade 
att en rad nya och planerade lagar hotade 
att urholka såväl domstolarnas som advo-
katkårens oberoende ställning. I en uppfölj-
ning i år kunde de båda organisationerna 
konstatera att det skett förbättringar, men 
att en del åtgärder fortfarande behövs för 

Barn har rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation enligt barnkonventionen.

fokus MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
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Översättningar till och från alla språk 
 
Semantix översätter juridiska texter till och från 
alla språk. Vi anpassar leveranstiderna till era 
behov, och levererar kortare texter samma dag.

Telefon 077-440 05 50
www.semantix.se  info@semantix.se

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ   
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER
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Kamp mot terrorism ”motiverar” brott mot  mänskliga rättigheter
att säkra domstolarnas och advokatkårens 
oberoende.

Singapore
I Singapore har de flesta en hög levnadsstan-
dard, och många fri- och rättigheter garan-
teras i lag. Men i praktiken är rättigheterna 
kringskurna, ofta med hänvisning till landets 
säkerhet eller behovet av att upprätthålla 
harmoni i landet. Det är vanligt med fri-
hetsberövanden utan rättslig prövning, och 
medier och politiska partier kontrolleras 
noga av regeringens företrädare. 

I juli 2008 publicerade International Bar 
Association’s Human Rights Institute en rap-
port om situationen i Singapore. Där pekas 
bland annat på bristen på yttrandefrihet och 
pressfrihet och att domstolarnas oberoende 
inte garanteras tillräckligt. Rapporten väckte 
mycket ogillande hos regeringen.

Somalia
Enligt många bedömare är Afrika den konti-
nent där de mänskliga rättigheterna är mest 
åsidosatta. Somalia präglas av politiskt våld, 
klanstrider och en flyktingkatastrof. Den 
övergångsregering som finns kontrollerar 
inte hela territoriet, och kan därför inte 
skydda medborgarna eller upprätthålla de-
ras rättigheter. Både regeringens företrädare 
och motståndarsidan begår övergrepp mot 
befolkningen i form av våld mot civila, våld-
täkter, avrättningar och frihetsberövanden 
utan rättslig prövning, kidnappning, för-
drivning av civilbefolkningen och begräns-
ningar av yttrandefriheten. Något enhetligt 
rättssystem existerar inte. n

Se 
annorlunda
på ditt kontorsbehov

• Flexibla, möblerade kontor 

• Drop-in kontor och lounger 

• Support när du jobbar hemifrån 

• Mötesrum och utbildningslokaler

• Datarum 

4 kontorshotell i Stockholm, 
2 i Göteborg och 
950 över hela världen.
 

Ring 0200 33 33 01 
eller besök regus.se

AP_Advocaten Q4 SE   1 4/08/08   16:01:03

Avtal kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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HD-domar
Fråga om enskilds rätt till skadestånd av staten 

för att brottsmisstankar mot honom inte prö-

vats i rättegång inom skälig tid

NJA 2005 s 462 – Mål nr: T 72/04

Sedan misstanke uppkommit om att barn 

utsatts för brott har barnen läkarundersökts 

efter beslut av polismyndighet. Beslutet har 

saknat lagstöd och ingreppet har ansetts strida 

mot artikel 8 Europakonventionen. Staten har 

befunnits vara skadeståndsskyldig mot barnen 

och deras föräldrar  

NJA 2007 s 584 – Mål nr: T 672-06

En person som uppsåtligen huggit en annan 

i bröstet med kniv och åtalats för mord har 

invänt att han handlat i nödvärn eftersom han 

angripits av den andre med kniv. Fråga om 

gärningen varit uppenbart oförsvarlig och om 

den tilltalade svårligen kunnat besinna sig. Även 

fråga om den som hade ett fast förhållande och 

fått barn med den avlidne skall anses ha stått 

den avlidne särskilt nära och därför är berätti-

gad till skadestånd för personskada enligt 5 kap. 

2 § första stycket 3 skadeståndslagen 

NJA 2005 s 237 – Mål nr: B 4456-04

I en predikan har gjorts nedsättande uttalanden 

om homosexuella. Åtal för hets mot folkgrupp 

har ogillats med hänvisning till Europakonven-

tionens artiklar 9 och 10

NJA 2005 s. 805 – Mål nr: B 1050-05

EG-domstolen
Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat Internatio-

nal Foundation mot rådet och kommissionen 

(EG-domstolen)

De förenade målen C-402/05 P 

och C-415/05 P

Europadomstolen
Weber och Saravia mot Tyskland, 29 juni 2006 

(Application no. 54934/00)

Liberty mot Förenade konungariket, 1 juli 

2008 (Application no. 58243/00)

 

Domar och lästips om mänskliga rättigheter
här följer några viktigare avgöranden från svenska, internationella och 

amerikanska domstolar som rör mänskliga rättigheter samt lästips.

fokus MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

US Supreme Court
Rasul v. Bush, 542 U.S. 466_ 124 S. Ct. 2686; 

159 L. Ed. 2d 548; 2004 U.S. LEXIS 4760; 72 

U.S.L.W. 4596; 2004 Fla. L. Weekly Fed. S 457

Boumediene v. Bush, 553 U.S. ___; 2008 WL 

2369628; 2008 U.S. LEXIS 4887

Lästips
Regeringens webbplats om mänskliga 

rättigheter: www.manskligarattig -

heter.gov.se

International Bar Association’s Human 

Rights Institute: www.ibanet.org/human-

rights/headerpage.cfm

Rådet för advokatsamfunden i Europa, 

CCBE: www.ccbe.org

Human Rights Watch: www.hrw.org

Amnesty International: www.amnesty.se

Advokater utan gränser: www.advokater-

utangranser.se

Svenska Helsingforskommittén för  

mänskliga rättigheter: www.shc.se

Svenska avdelningen av Internationella 

Juristkommissionen: www.icj-sweden.org

Stockholm Svanströms, Sveavägen 17, 
Tel 08-789 16 82

Göteborg Wettergrens, Olof Asklundsgatan 25, V:a Frölunda, 
Tel 031-706 25 62

Malmö Killbergs, Skomakaregatan 9, 
Tel 040-97 03 03

Linköping Svanströms, Barhällsgatan 10 
Tel 013-24 56 60 

Skaffa dig mer minne  
och några timmar extra
Testa smidiga Olympus DS-2400. En ny standard 
i effektiv minneshantering som ger dig lite extra 
tid över. Utvecklad för advokatbyråer med högt 
tempo. Oändligt minne med SD-minneskort.  
Medföljande 1GB räcker till 158 timmars diktat av 
avtal, brev, pm och minnesanteckningar. Snabbt 
och enkelt skickar du diktaten via e-post eller  
nätverket för utskrift med programvaran DSS 
Player som medföljer. 

Introduktionspris 
DS-2400 Voice recorder 

2.390:- 
(ord.pris 2.800:-) 

AS-2400 Utskriftspaket 

1.440:-
(ord.pris 1.600:-)order@svanstroms.com

Tel kundservice 020-560 560

Alla priser är exkl. moms och erbjudandet gäller endast hos Svanströms t.o.m. 2008-12-31.

• Inspelning i högkomprimerat 
HQ DSS Pro ljudformat

• Redigering (Infoga/Skriv över/
Delradera

• Robust konstruktion i metall

• USB 2.0 

• Bekväm och lätt (105 g 
och113x50x17 mm)

• AS-2400 Utskriftspaket  
för effektiva utskrifter (extra 
tillbehör)



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

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

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

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?
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FFrån flera håll höjs för närvarande röster 
för att polisen i sitt brottsbekämpande 
arbete ska få friare tyglar. Regeringen har 
nyligen utsett en särskild utredare som har 
i uppdrag att lämna förslag till lagänd-
ringar rörande vissa polisiära arbetsmeto-
der såsom provokativa åtgärder. Förutom 
frågan om polisen ska få provocera fram 
brott för att därefter ingripa har till och 
med röster höjts för att polisen själv ska få 
begå brott i syfte att bekämpa än allvarli-
gare brottslighet. Innan man tar beslut om 
att ge polisen utökat spelrum kanske man 
ändå bör fråga sig vilka friheter polisen tar 
sig idag inom ramen för gällande regel-
verk.

en av polisens arbetsmetoder som för 
närvarande används benämns "interi-
mistisk passivitet". Med detta menas att 
polisen avvaktar att ingripa mot en person 
som har begått eller kommer att begå 
brott i syfte att ännu allvarligare brotts-
lighet kan utredas. Justitiekanslern har 
den 8 oktober 2008 i beslut gjort vissa 
uttalanden om denna arbetsmetod utifrån 
ett konkret domstolsavgörande (JK. dnr 
6030-08-21).

Något förenklat var sakomständigheter-
na följande. I slutet av juni 2005 efterlystes 
J för att avtjäna ett längre fängelsestraff. 
Den 19 december 2005 häktades J 
i sin utevaro misstänkt för grov kvinno-
fridskränkning. Som särskilda häktnings-
grunder angavs bland annat flyktfara och 
risk för fortsatt brottslighet. Under januari 
2006 får polis kännedom om J:s adress och 
hans telefonnummer. Den 25 januari 2006 
beställer polisen tömning av J:s telefon. 
Man påbörjar också spaning mot J och J 
iakttas vid något tillfälle. Ungefär en och 
en halv månad senare, den 7 mars 2006 
begär polisen domstols tillstånd att få 
avlyssna J:s telefon. Till tingsrätten anför 
man då att misstanke om grovt narkotika-
brott uppkommit i samband med att tips 
inkommit de senaste veckorna. Den 17 
mars 2006 grips J och så småningom döms 

han och andra personer till 
ansvar för grovt narkotika-
brott.

Ingen av de domstolar 
som meddelat beslut om att 
J skulle häktas informerades 
om polis och åklagares beslut att underlåta 
att gripa J. Inte heller informerades den 
åklagare som framställt yrkandet om att J 
skulle häktas och slutligen informerades 
inte heller den målsägande som utsatts för 
allvarlig brottslighet och till vilkens skydd 
beslutet om häktning meddelats.

polisens och åklagarens agerande väcker 
i vart fall följande frågor. Hur ska polisens 
och åklagarens beslut att inte gripa J ses i 
relation till det brottsoffer som utsatts för 
allvarlig brottslighet från J:s sida och till 
vilkens skydd häktningsbeslut meddelats? 
Vad skulle ha hänt om J under de månader 
polisen underlät att ingripa på nytt gjort 
sig skyldig till allvarligt brottslighet riktad 
mot denna målsägande? Vad skulle ha 
hänt om J gjort sig skyldig till annan 
allvarlig brottslighet än den som polisen, 
så småningom, kom att misstänka honom 
för? Hur skulle polisen ha agerat om J, 
av misstag, blev stoppad av annan polis 
exempelvis i samband med trafikkontroll? 
Ska således slumpen spela in huruvida ett 
häktningsbeslut blir verkställt eller ej uti-
från vilken polis som kommer att konfron-
teras med J? Hur ser man från häktande 
domstols och häktande åklagares sida på 
agerandet att i det fördolda underlåta att 
gripa J? Hur ska man ur rättssäkerhetssyn-
punkt behandla frågan om J under den tid 
polisen underlåter att verkställa häktnings-
beslut involverar andra personer i den 
planerade brottsliga verksamheten? 

Den stora frågan är ändå om polisens 
uppgift inte är att verkställa de beslut som 
meddelas från domstols sida. Detta särskilt 
då beslutet är meddelat till skydd för andra 
medborgare och beslutet är meddelat i 
syfte att förebygga fortsatt brottslighet. 
Det torde väl vara en av polisens hu-

vuduppgifter att förebygga 
brottslighet och att ingripa 
för att avbryta planerad 
brottslighet. Den så kallade 
interimistiska passiviteten re-
ser således inte bara en mängd 

frågetecken utan synes även innebära att 
polisen får förlita sig på försynen att något 
annat inte inträffar än just det som polisen 
förmodar. Det är också förvånande att de 
domstolar som haft att pröva agerandet ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv inte har reage-
rat. Detta kanske beror på att ”det gick ju 
väl den här gången”.

Till sist vill jag ställa ett par öppna 
frågor till de aktörer inom rättsväsendet 
som berörs av polisens interimistiska 
passivitet. Vad tycker domarna om att en 
åklagare kan sätta sig över deras beslut om 
häktning? Vad tycker ”den andre” åkla-
garen om att hans beslut inhiberas? Vad 
tycker företrädare för målsägarintressena 
om att målsägandens säkerhet offras under 
principen att ändamålet får helga medlen? 
Är slutligen lagstiftaren införstådd med att 
interimistisk passivitet tillämpas på detta 
sätt och finns det då skäl att agera? n

Brottsbekämpning
– till vilket/varje pris?

DEbATTÖR

STEFAN ROSELL

Advokat
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söker advokat 
till kontoret i Göteborg

Kontakta:
Anders Lysén 031-176287
Ylva Rossing 031-176283
Bengt Tarre 031-176281

www.swedbergs.se
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EEn kollega har anmält mig för att jag för 
min klient kritiserat att hon i ett vårdnads-
mål för sin klient baserat yrkanden på fal-
ska uppgifter samt att hon efter klientens 
anmälan till samfundet åter lämnat falska 
uppgifter. Jag har motanmält kollegan för 
en opåkallad anmälan eftersom jag anser 
det vara advokatens centrala uppgift att för 
klienten genom argument och bevisning 
visa att omständigheter som i en rättstvist 
åberopats är falska, och att den part som 
använder falska uppgifter har att finna sig i 
att avslöjas som lögnare.

Till min fasa finner jag nu ett beslut 
av Disciplinnämnden som innebär att 
man tillåter advokat att föra process för 
sin klient på basis av lögner och tomt 
förtal men varnar den som för sin klient i 
explicita ordalag avslöjar det. Fasa inte för 
egen del, utan för att det innebär ett totalt 
etiskt moras om nämndens värdering skall 
utgöra norm för advokaters verksamhet.

vad min kritik i sak gäller är använd-
ningen av två olika sorters falska uppgifter 
i processföring.

Den första gruppen är tomt förtal, det 
vill säga påståenden som är direkt ägnade 
att nedsätta rättens aktning för motparten 
utan varje faktabas.

I detta fall gäller det påståenden om att 
motparten skulle vara ”psykiskt störd” och 
vara ”läkemedelsmissbrukare”. Sådana på-
ståenden är uppenbart förtalsgrundande. 
Förtalsgrundande uppgifter får enligt lag 
inte ens i tryckt skrift anföras med mindre 
det är försvarligt att lämna uppgift i saken 
och man visar att uppgiften var sann el-
ler har skälig grund för den. Det gäller 
självfallet även för en part i rättegång och 
därmed för hans advokat.

Psykisk störning eller missbruk är ett 
värderande omdöme som aldrig är sant 
och som man endast kan nå fram till ge-
nom en hållbar slutledning baserad på en 
verifierbart sann faktabas. Utan faktabas 
eller slutledning har man inte skälig grund 
för värderingen och det är därmed alltid 

förbjudet att anföra vad som 
då är tomt förtal.

Kollegan har inför sam-
fundet försvarat sig med att: 
”I mål av ifrågavarande slag 
brukar parterna ömsom anklaga varandra 
för misshandel, våldtäkt, incest, psykisk 
sjukdom och annat utan att detta slutli-
gen går att leda i bevis. Därmed behöver 
uppgifterna inte vara felaktiga. Dylika 
påståenden är av väsentlig betydelse vid 
bedömningen av en förälders lämplighet 
som vårdnadshavare. En advokat måste för 
att tillvarata sin klients intressen få lov att 
i mål framföra detta”.

Jag menar att detta är ohållbart och 
att tillåtligheten av tomt förtal inte bör 
vara större bara för att det gäller immate-
riella värden som barn i stället för pengar, 
och det vore otänkbart i en affärstvist. 
Tvärtom måste vårdnadsmål kräva ett 
särskilt ansvar av advokater eftersom falska 
uppgifter riskerar oskyldiga barns bästa.

Den andra gruppen är medvetet eller 
culpöst åberopande av falska fakta. För-
utom det ovan nämnda förtalet baserades 
faderns talan på en mängd bestridda och 
obestyrkta och bevisligen falska sakpåstå-
enden. 

om man tillåter att advokater vidhåller 
falska påståenden i strid med utredningen, 
skapas förutom ohanterliga rättegångar 
uppenbart risken att domstolen på grund 
av vad som blir ett rent vilseledande fattar 
felaktiga beslut. Om så sker främjas orätt 
vilket är förbjudet för advokat.

Disciplinnämnden säger genom sitt 
beslut att det är fritt fram för advokater att 
komma med ogrundade påståenden som 
psykisk störning et cetera och falska sak-
påståenden utan stöd eller i strid med för 
advokaten kända fakta. Det är tillräckligt 
anmärkningsvärt, men det är fullständigt 
obegripligt hur nämnden kan anse det 
opåkallat för motpartsombudet att avslöja 
och påtala dessa förhållanden till grund för 
bestridanden och överklaganden.

Om nämnden må säga 
sig att advokaten bara är 
språkrör för sin klient 
och därför kan häva ur sig 
hiskeliga förtalsomdömen 

om motparten måste därtill detsamma 
gälla motpartens ombuds fördömanden 
av detta. Det måste inte bara vara påkallat 
för en advokat att angripa tomt förtal och 
lögner som åberopats av motparten utan 
varje advokats skyldighet. Var och en som 
inte vill bli avslöjad som en lögnare får 
undvika att lämna falska uppgifter och bär 
själv ansvaret för att man tvingar motpar-
ten att avslöja dem. n

Disciplinnämndens bedömning och beslut, 

nr 12 redovisades i Advokaten nr 5, 2008.

Utredningen visar inte att A:s kränkande 

uppgifter varit opåkallade. Hon har därför inte 

brutit mot god advokatsed. X:s anmälan föran-

leder med hänsyn härtill ingen åtgärd.

är det fritt fram att komma
med ogrundade påståenden? 

DEbATTÖR

ULF LUNDMAN

Advokat

debatt

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

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

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se
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tällBErgDAgArNA 2008

tällberg TEXT oCh FoTo ULRIKA BRANDBERG

kg Ekeberg, lagman i Norrtälje tingsrätt.

Erik Brattgård och Erik lempert från Uppsala tingsrätt.

Statssekreteraren och före detta advokaten Magnus graner. lerduveskytte stod traditionsenligt på programmet.

Den 19–20 september höll Mellersta av-
delningen av Sveriges advokatsamfund sina 
årliga studiedagar i Tällberg. Ett 50-tal ad-
vokater och biträdande jurister samlades för 
utbildning på Hotell Dalecarlia.

Årets förste föreläsare var lagmannen Per 

Grevesmühl från Örebro, som behandlade 
lagen om omvandling av fängelse på livstid 
(se separat artikel).

lagmannen i Norrtälje tingsrätt K G Eke-
berg talade om processreformerna i ”En mo-

”Lägg ner mer möda
på pläderingen”
”En modernare rättegång”, ”likgiltighetsuppsåt” och ”omvandling av livstidsstraff” 

var årets ämnen vid studiedagarna i tällberg. lagmannen Erik lempert talade 

om att pläderingen blivit allt viktigare vid brottmål.

dernare rättegång”, som träder i kraft den 
första november 2008. Ekeberg var en av ut-
redarna som lämnade förslag till reformen.

– Det viktigaste med reformen är att den 
bryter upp den heliga muntlighetsprincipen, 
genom att det blir möjligt att hänvisa till 
processlägesöversikter eller till egna inla-
gor. Det som ska vara muntligt i framtiden 
är muntlig bevisning och pläderingar, sa  
K G Ekeberg, som dock inte är odelat posi-
tiv till vissa av förändringarna.

På lördagen medverkade statssekreteraren 
i Justitiedepartementet Magnus Graner, och 
berättade om de satsningar som planeras. 
Regeringen kommer enligt Graner att foku-
sera på ungdomsbrott under det kommande 
året. Dessutom pågår en rad utredningar, 
inte minst straffnivåutredningen.

”likgiltighetsuppsåtet” var rubriken på 
lagmannen Erik Lemperts och rådmannen 
Erik Brattgårds föreläsning. De båda pre-
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per grevesmühl är lagman i örebro tingsrätt.

– Livstidsstraffets existens har varit ifrågasatt 
i det här landet i många herrans år. Många 
har anfört att det är ett inhumant straff, sa 
Per Grevesmühl.

Han är lagman i Örebro tingsrätt som 
ansvarar för prövningen av omvandling av 
livstidsstraff. I Tällberg presenterade han 
lagen om omvandling av livstidsstraff och 
gav en bakgrund till lagändringen.

Tidigare har livstidsdömda haft möjlighet 
till frigivning efter att regeringen beviljat 
nåd. Men i början av 2000-talet fick hov-
rättslagmannen Staffan Levén i uppdrag att 
föreslå ett mer rättssäkert system, som också 
skulle vara mer förutsebart för den dömde 
och kriminalvården. 

Levéns förslag, som gick ut på att skapa 
en möjlighet till villkorlig frigivning, bear-
betades i Justitiedepartementet, och fick i 

StOrt INtrESSE För OMVANDlINg AV lIVStIDSStrAFF

Hälften får 
tidsbestämt straff
lagen om omvandling av livstidsstraff börjar få genomslag. Många livstidsdömda 

sköter sig nu noga för att öka möjligheten att få straffet omvandlat. Och hittills 

har mer än hälften av dem som fått ansökan prövad fått straffet tidsbestämt. Det 

berättade per grevesmühl vid tällbergdagarna.

senterade de teoretiska huvudelementen i 
denna nya form av uppsåt, och inbjöd till 
diskussion om hur man kan tolka och an-
vända dessa. Erik Lempert påpekade bland 
annat att pläderingen på senare år blivit allt 
viktigare i brottmålsprocessen, inte minst 
med EG-rättens inträde.

– mitt tips är: lägg ner möda på pläde-
ringen, och glöm inte att det är lika höga 
beviskrav för uppsåtet som för gärningen! 
sa han.

Erik Lempert beklagade också att det inte 
finns någon forskning om hur svenska dom-
stolar egentligen dömer.

– Jag kan önska att Domstolsakademin 
(Domstolsverkets nya domarutbildning i 
Jönköping) hade fått koppling till någon 
etablerad läroanstalt och blivit just ett forsk-
ningscentrum, sa han.

Som traditionen bjuder hölls också land-
skapstävlingar i boule och lerduveskytte. n

slutänden en lite annan utformning. I stäl-
let för villkorlig frigivning får domstolen 
omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt 
fängelsestraff.

Omvandlingslagen trädde i kraft den för-
sta november 2006. En ansökan kom in re-
dan innan lagen trätt i kraft, berättade Per 
Grevesmühl.

fritt val av biträde
Inför lagändringen utbröt en diskussion om 
var frågan om omvandling skulle prövas. 
Valet föll på Örebro tingsrätt som första in-
stans.

– Det är en intressant men grannlaga upp-
gift att vara specialdomstol för en sådan här 
uppgift, säger Per Grevesmühl som har haft 
de flesta ärendena.

Han delar numera ansvaret med en råd-
man. Motpart till den livstidsdömde vid 
prövningen är åklagaren. Idag fördelas 
uppdragen bland åtta åklagare i Mellan-
sverige.

Huvudregeln är att den livstidsdömde 
själv ska ansöka om omvandling.

– Syftet är att få dessa personer att enga-
gera sig, sa Grevesmühl, som också förkla-
rade att det inte finns några formella krav 
på ansökan.

När en ansökan har inkommit förordnar 
tingsrätten ett offentligt biträde för den 
dömde och tar in livstidsdomen och ytt-
randen från Kriminalvården och Rättsme-
dicinalverket. Därefter får den dömde och 
åklagaren tillfälle att yttra sig.  

– Vi har inga restriktioner alls för de of-
fentliga biträdena i dessa mål. Begär man en 
advokat från en annan del av landet får man 
honom eller henne, förklarade Per Greves-
mühl.

Den dömde har rätt att begära en muntlig 
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förhandling, en förhandling som huvudsak-
ligen består av förhör med den dömde och 
ibland vittnen.

En av de viktigaste frågorna för domsto-
len att ta ställning till när en ansökan om 
omvandling prövas, är enligt Per Greves-
mühl risken för återfall. 

– Finns det en konkret och beaktansvärd 
risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag 
ska det enligt förarbetena bli avslag. Det har 
tillämpats i några fall redan, berättade han.

I de allra flesta fall tar tingsrätten hjälp av 
Rättsmedicinalverket när man ska bedöma 
återfallsrisken. Utredningen görs av en 
grupp med psykolog, rättspsykiater, kurator 
och skötare, som normalt träffar den dömde 
två gånger. Förutom ett utlåtande lämnar 
gruppen också förslag till åtgärder som kan 
minska risken för återfall.

En annan bedömningsgrund som lagstif-
taren särskilt tryckt på är hur den dömde 
uppträtt under tiden i fängelse. Det handlar, 
enligt Per Grevesmühl inte om att bädda 
sängen och passa tider, utan om det före-

kommit allvarlig misskötsamhet, som hot 
eller våld mot medintagna eller personal, 
eller rymningar.

– Det är inte alltid så lätt för tingsrätten att 
avgöra denna fråga utifrån det underlag som 
Kriminalvården förser oss med. Vi vet inte 
alls vilken utredning som ligger till grund 
för en disciplinär åtgärd mot den dömde, sa 
Per Grevesmühl, som tyckte att det fanns en 
del att förbättra på detta område.

hälften bifölls
När domstolen väl fattat ett beslut om om-
vandling av livstidsdomen kommer uppgif-
ten att tidsbestämma straffet. Enligt lagen 
ska det bland annat göras utifrån hur lång tid 
som avtjänats och vilken tid som kan behövas 
för utslussningen i samhället. Kriminalvår-
den rekommenderar ofta mellan ett och två 
års utslussning, en period som kan användas 
till att skapa kontakter och bostad utanför 
fängelset och återskapa sociala nätverk. 

Av de 31 ärenden som avgjorts i sak hittills 
har 17 bifallits, alltså mer än hälften.  Ge-
nomsnittstiden för dem som fått sina straff 
tidsbestämda är med det nya systemet cirka 
22 år. Den tiden blir dock längre om man 
räknar in de fall där den dömde vid tiden 
för prövningen redan har avtjänat 24 år el-
ler mer. Då måste ju tingsrätten i händelse 
av bifall bestämma tiden till tider som klart 
överstiger genomsnittstiden; tingsrätten har 
vid tidsbestämningen att ta hänsyn till reg-
lerna om villkorlig frigivning. 

Eftersom den som fått avslag kan ansöka 
igen när ett år har gått från det att avslags-
beslutet vann laga kraft börjar nu Örebro 
tingsrätt få den andra omgången ansökning-
ar, berättade han också.

väcker intresse
Brott och straff är stora frågor i medierna, 
och behandlingen av ansökningar om om-
vandling av livstidsstraff väcker ofta in-
tresse. 

– Det är ett stort tryck kring domstolen 
inför förhandlingar, vid förhandlingar och 
när besluten kommer, sa Per Grevesmühl.

Också i fängelserna följer många omvand-
lingsmålen.

– Intresset från livstidsdömda i Sverige 
på hur utfallet blivit i varje beslut är också 
stort. Många rekvirerar besluten för att läsa 
igenom och se om beslutet är tillämpligt på 
det egna fallet, förklarade Grevesmühl.

Intresset för det nya systemet med om-
vandling av livstidsstraff har, enligt Greves-
mühl, fått en positiv bieffekt.

– Från Kriminalvården tycker man sig ha 
märkt att många livstidsdömda har ändrat 
sitt beteende numera. De har blivit mycket 
skötsamma och samarbetsvilliga, och intres-
serade av programverksamhet, sa han.

straffskalan – en aktuell fråga
Straffskalan för grova brott är alltjämt en 
aktuell fråga. Per Grevesmühl berättade 
i Tällberg lite om riksåklagaren Anders 
Perklevs utredning om straffnivåerna. Det 
är så gott som uteslutande mord som lett till 
livstidsstraff i Sverige.

Efter en HD-dom 2007, som fastslog att 
livstid bara ska utdömas för de allra allvar-
ligaste fallen av mord, fick Perklev tilläggs-
direktiv att också utreda straffskalan för 
mord. Straffnivåutredningens förslag blev, 
efter ett rekordsnabbt arbete, att påföljden 
för mord ska vara mellan 10 och 18 års fäng-
else, eller livstid.

– Vi får se vad lagstiftaren kommer att 
säga. Det blir i alla fall inte någon föränd-
ring till den 1 januari 2009 som förslaget är, 
eftersom man ännu inte fattat beslut om en 
lagrådsremiss, sa Per Grevesmühl. n

FAKTA
Lag (2006:45) om omvandling 

av fängelse på livstid

FAKTA
Livstidsstraffets historia

Lagen tillämpas på livstidsdömda som 

avtjänar sitt straff i Sverige. Den är inte 

tillämplig på personer som dömts av vissa 

internationella domstolar.

Ansökan om omvandling av livstidsstraffet 

får göras av den som är livstidsdömd, eller 

om det finns särskilda skäl av kriminalvår-

den. Motpart är åklagaren. (2 §)

Ansökan om omvandling av livstidsstraff 

får göras tidigast när man avtjänat tio år 

av sitt straff. Efter ett avslag ska minst ett 

år gå innan en ny prövning kan göras. (3 §)

Vid prövningen ska domstolen ta hänsyn 

till den tid som avtjänats, vilka omstän-

digheter som legat till grund för straff-

mätningen, om det finns risk för återfall 

i allvarliga brott, om den livstidsdömde 

”åsidosatt vad som gäller för verkställighe-

ten” och om han medverkat till att främja 

sin återanpassning i samhället. (4§)

Hittills har 54 ansökningar om omvandling 

kommit in till Örebro tingsrätt. 39 av dem 

är avgjorda, varav 31 avgjorda i sak. Totalt 

har 17 bifallits, varav några efter prövning i 

hovrätt och Högsta domstolen.

Livstidsstraffets historia är knappt 500 år. 

På 1570-talet benådade Johan III döds-

dömda, som i stället fick tillbringa livet på 

fästning. På 1600-talet började hovrät-

terna på eget initiativ omvandla dödsstraff 

till livstidsstraff. Först med 1734 års lag 

lagfästes påföljden för vissa brott, om än 

ganska få i jämförelse med de 68 brottsty-

per som ledde till dödsstraff. I strafflagen 

från 1865 var dödsstraff fortfarande van-

ligt, men i praktiken omvandlades straffet 

ofta till livstids fängelse.

Vid sekelskiftet fanns ungefär 100 livs-

tidsdömda i Sverige, en siffra som sedan 

minskade fram till slutet av 1980-talet. 

Som lägst fanns tio livstidsdömda. Sedan 

ändrades reglerna för rättspsykiatrisk vård. 

Dessutom blåste nya vindar, och man 

fokuserade rätt mycket på brottsoffer. 

Antalet livstidsdömda ökade dramatiskt.

Idag sitter runt 160 personer på livstid. 

Siffran kan jämföras med Danmark, där 

färre än 20 personer är dömda till livstids-

straff. KäLLA: PER GREvESmühL
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Konsulter ska förkorta asylsökandes väntetid
Migrationsverket gör en stor satsning för att förkorta väntetiden för den 

asylsökande. En genomgripande översyn av hela asylprocessen pågår med 

stöd av ett externt konsultföretag. Idag får en asylsökande räkna med att 

vänta i snitt nio månader på ett beslut från Migrationsverket.

Utredare vill skärpa straff för våldsdåd
Straffnivåutredaren Anders Perklev föreslår en rad förändringar i straffska-

lorna. Bland annat vill han skärpa straffen för allvarliga våldsbrott genom 

att domstolen särskilt ska beakta om brottet har inneburit ett allvarligt 

angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person. Perklev föreslår 

också att rätten ska ta större hänsyn till om det finns försvårande eller 

förmildrande omständigheter när straffet bestäms. Återfall i brott ska leda 

till strängare straff. (Läs mer på sidan 14)

 SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar 

Ökade anslag till rättsväsendet
Regeringen utlovar en fortsatt satsning på rättsväsendet. Totalt ökar man 

anslagen med 785 miljoner kronor i årets budget. Av dem går totalt knappt 

140 miljoner konor till Åklagarmyndigheten, 100 miljoner kronor till 

Kriminalvården och 100 miljoner till Säkerhetspolisen. För att domstolarna 

ska kunna hantera den ökande tillströmningen av brottmål får domstolar-

na ett tillskott om 35 miljoner kronor för innevarande år och 130 miljoner 

kronor för 2009. Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad har 

tidigare begärt en förstärkning om minst 300 miljoner. Regeringen ökar 

också anslagen till rättsliga biträden med 300 miljoner kronor.

En av tre återfaller i brott
Av 100 personer som döms till fängelse, skyddstillsyn, kontraktsvård, sam-

hällstjänst, villkorlig dom eller som avtjänar fängelsestraffet med fotboja 

är det 37 som återfaller inom mätperioden tre år. Det visar en rapport 

från Brottsförebyggande rådet, Brå. Rapporten visar också att de som får 

alternativa påföljder till fängelse återfaller i betydligt mindre omfattning 

än de som får fängelsestraff.

Ny organisation på Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten har infört en ny organisation för att ytterligare ef-

fektivisera ekobrottsbekämpningen. Förändringen innebär att antalet eko-

brottskammare minskas från tolv till sju. Utöver två kammare i Stockholm, 

Göteborg respektive Malmö kommer en nationell ekobrottskammare att 

inrättas med säte i Stockholm. Den nationella ekobrottskammaren ska 

hantera särskilt komplicerade internationella ärenden samt ekobrottsären-

den från hela landet som kräver myndighetens specialistkompetens.
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zenit

Hilda har fått webbplats

Nätverket Hilda för yrkesverksamma kvin-
nor i rättsväsendet och advokatkåren har fått 
en egen webbplats. Tanken är att skapa en 
portal med information om Hilda, Hildas 
medlemmar och Hildas projekt. 

På webbplatsen finns information och 
nyheter om situationen för kvinnor i rätts-
väsendet och advokatkåren. I en krönika, 
”Månadens Hilda”, delar en av Hildas med-
lemmar med sig av sina erfarenheter och 
tankar. 

Ett av syftena med satsningen är att kvinn-
liga jurister som funderar över sin karriär 

Snart tre år efter starten har nu 

kvinnonätverket Hilda fått sin egen 

plats på nätet.

ska kunna få kontakt med Hildas medlem-
mar. Alla de så kallade Storhildorna finns 
därför listade på webbplatsen.

Hilda är ett nätverk för att stödja kvin-
nor i deras professionella utveckling inom 
advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att 
skapa förutsättningar för kvinnor att utveck-
las i respektive yrke och därmed öka antalet 
kvinnliga chefer och delägare.

Hilda skapades vid ett möte på Advokat-
samfundets kansli den 18 januari 2006 och 
fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. 
Initiativtagare var Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg.

Så här ser den ut – hildas nya webbplats.

Hildas webbplats har adressen

www.advokatsamfundet.se/hilda

Claes Beyer ny gästprofessor
Advokat Claes Beyer, före detta ordförande 

i Advokatsamfundet, blir gästprofessor vid 

Juridiska institutionen, Handelshögskolan i 

Göteborg. Gästprofessuren har inriktning mot 

publik affärsjuridik, särskilt associationsrätt och 

aktiemarknadsrätt, och gäller i upp till tre år.

Årets mentorsprojekt inlett
Hildas mentorsprojekt Sofia 2008/2009 består 

av elva mentorer och elva adepter. Deltagarna 

träffades vid ett första möte den 22 oktober 

2008, och projektet avslutas i maj 2009. Men-

torerna är kvinnliga chefer från olika delar av 

rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna som 

har valts ut kommer från polisen, åklagarväsen-

det, domstolarna, advokatbyråerna och Justitie-

departementet. De har alla uttryckt intresse för 

ledarskapsfrågor.

Advokat-SM och Jurist-VM i skidor 
2009 kommer Advokat-SM i storslalom och 

längdåkning att äga rum under Skilex Interna-

tionals kongress i Åre 1-8 mars 2009. Skilex 

International är en organisation för jurister från 

Europa och Nordamerika.

Mer information finns på Advokatsamfundets 

hemsida.

Stort intresse för Hildary i Malmö
Över 90 personer samlades på Hildary-lunch 

i Malmö den tredje oktober. De fick höra 

domaren i Europadomstolen och före detta 

advokaten Elisabeth Fura Sandström berätta om 

Europadomstolen och sitt arbete där.

Uthyres
för internutbildning, 

konferens etc.
Kursgård i mycket trivsam miljö,  

spatiösa utrymmen med stora öppna 
spisar och jakttroféer, bibliotek, bastu, 

spa, vedeldad badtunna, tennisbana.

Belägen nära fjällen med åtföljande 
möjligheter till t ex skidåkning och ripjakt.

Vi har även eget kursutbud med ett 
nätverk av föreläsare

Åre Kursgård
Advokat Jan-Åke Nyström AB

0647-107 50
Karolinervägen 8, 830 05 Järpen
se närmare www.advokat-jan.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!

Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!

www.kats.se
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juridiska biblioteket

Tvistemålsprocessen 1: en handledning för 

förberedelsen

Författare: Thore Brolin, Åke Rehnström, 

Magnus Widebeck

Upplaga: 4

Förlag: Norstedts juridik, 2008

Del 1 går igenom reglerna om förberedelsen 

i tvistemål - från ansökan om stämning till 

huvudförhandling.  

Tvistemålsprocessen 2: en handledning för 

huvudförhandlingen

Författare: Thore Brolin, Åke Rehnström, 

Magnus Widebeck

Upplaga: 3

Förlag: Norstedts juridik, 2008

Del 2 går igenom huvudförhandlingen från 

planering och kallelse till meddelande av dom. 

Delarna innehåller ett flertal exempel och 

återger i stor utsträckning innehållet i förar-

betena.

De nya upplagorna har tillkommit främst på grund av den reform 

som träder i kraft 1 november 2008, ”En modernare rättegång – 

reformering av processen i allmän domstol”. 

Flera förändringar av regelverket för handläggningen i allmän 

domstol syftar till att effektivisera och modernisera förfarandet. Bland 

annat ska förhören i tingsrätten dokumenteras med ljud- och bild-

upptagning, inspelningar som sedan ska kunna användas i hovrätten 

i stället för nya vittnesförhör. Ökade möjligheter att delta i rättegång-

en per telefon eller videolänk och att åberopa skriftliga berättelser 

införs. Parterna får större ansvar för att målet drivs framåt och det 

blir strängare krav på domstolarna att använda tidsplaner.

Lästips

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns  

på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Aktiebolagslagens minoritetsskydd / Carl Svernlöv, red. (Jure. 144 s.  

Stockholm Centre for Commercial Law; 7) 

Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt (7. uppl. Norstedts juridik. 242 s. Institutet 

för rättsvetenskaplig forskning; 193)

Bogdan, Michael: Svensk internationell privat- och processrätt (6. uppl. 

Norstedts juridik. 374 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 146)

Brolin, Thore: Tvistemålsprocessen 1: En handledning för förberedelsen / 

Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck (4. uppl. Norstedts juridik. 

217 s)

Brolin, Thore: Tvistemålsprocessen 2: En handledning för huvud-

förhandlingen / Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck (3. uppl. 

Norstedts juridik. 90 s)

BRÅ-rapport 2008:18: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse (BRÅ. 

54 s)

Börs: regelsamling. 2008/2009 (FAR SRS. 1597 s)

Carlsson, Mia: Arbetsskada: samspelet mellan skadestånd och andra 

ersättningsordningar (Jure. 807 s) Akademisk avhandling

Clevesköld, Lars: När socialnämndens beslut överklagas – handbok för 

socialtjänsten / Lars Clevesköld, Anders Thunved (Norstedts juridik. 88 s)

Dahlström, Mats: Brott och påföljder /Dahlström, Nilsson, Westerlund 

(3. uppl. Stockholm: Bruun. 517 s)

Ebervall, Lena: Ers Majestäts olycklige Kurt – en roman med verklighets-

bakgrund / av Lena Ebervall och Per E Samuelson (Stockholm: Piratförlaget. 

435 s)       

Ekelöf, Per Olof: Rättegång I-V, Supplement till Rättegång 1–5 (10.uppl. 

/ Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam (Norstedts juridik. 51 s. Institutet för 

rättsvetenskaplig forskning; 79)

Eriksson, Anders: Arv och testamente (Thomson. 291 s)

Festskrift till Lars Heuman / Jan Kleineman, Peter Westberg och Stephan 

Carlsson, red. (Jure. 621 s)

Gearty, Conor: Essays on human rights and terrorism – comparative 

approaches to civil liberties in Asia, the EU and North America (London: 

Cameron May. 732 s)

God sed med koden – självreglering eller lag? (Studentlitteratur. 110 s)

Göransson, Håkan: Diskrimineringslagen – en sammanfattning av 2008 års 

lag (Norstedts juridik. 138 s)

Handbok i rättspsykologi / Pär Anders Granhag, Sven Å. Christianson, red. 

(Liber. 542 s)

Jareborg, Nils: Mening, värde och rationalitet: Cuvée 1974 i ny tappning 

(Iustus. 557 s. De lege; 2008)

Jensen, Ulf: Panträtt i fast egendom (8. uppl. Iustus. 250 s)

Lehrberg, Bert: Köprätt – enligt 1990 års köplag (Uppsala: Institutet för 

bank- och affärsjuridik. 517 s)        

Lehrberg, Elisabeth: Elektronisk fullgörelse (Uppsala: Institutet för bank- och 

affärsjuridik. 368 s)

Martinger, Sven: Norstedts juridiska ordbok: juridik från A till Ö (6. uppl. 

Norstedts juridik. 215 s)

Nordell, Per Jonas: Marknadsrätten (4. uppl. Norstedts juridik. 162 s)

Kontakta biblioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie. Telefon: 08-4590320

E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Nordh, Robert: Spridda tankar – reflektioner kring talerätt, rättskraft, 

bevisfrågor m.m. (Iustus. 198 s)

Qviström, Jörgen: Vattentjänstlagen – en handbok (Norstedts juridik. 300 s)

Regulating competition in the EU / Bent Iversen m.fl (København: Jurist- og 

Økonomforbundets forl. 791 s)

Svanberg, Jan: Rättssociologi – en introduktion (Studentlitteratur. 116 s)

Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen 

(14. uppl. Studentlitteratur. 285 s)

Tegnander, Hans: Fastighetsskatt och fastighetsavgift (2. uppl. Norstedts 

juridik. 261 s)

Wasenden, Odd-Harald: EU market abuse regulation in energy markets 

(Oslo: Cappelen akademisk forl. 243 s)

Värdepapper – regelsamling. 2008/2009 (FAR SRS. 1436 s)

Biblioteket öppet igen!
Nu har biblioteket öppnat igen efter att ha varit stängt på grund av 

omfattande renoveringsarbeten sedan slutet av maj. Man har bland annat 

åtgärdat fuktskador i väggar och tak, målat om och lagt nytt golv. 
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samfundet

Nya ledamöter 10 oktober  2008
Marcus Ateva, Advokatfirman Konsultbyrån för 

Marknadsrätt AB, Stockholm

Henrik Bellander, Advokatfirman Lindahl KB, 

Uppsala

Ann Bergström, Advokat Lena Isaksson AB, 

Umeå

Magnus Berterud, Bird & Bird Advokat KB, 

Stockholm

Anna Björkman, Hamilton Advokatbyrå Göte-

borg AB, Göteborg

Erik Boberg, Advokatfirman Abersten HB,

Östersund

Sverker Bonde, Advokatfirman Delphi KB, 

Stockholm

Natalie Bretz, Mannheimer Swartling Advokat-

byrå AB, Stockholm

Joakim Brännström, Gernandt & Danielsson 

Advokatbyrå KB, Stockholm

Anna Cavalli-Björkman, Advokat AB Liljeblad 

Ryberg, Göteborg

Fredrik Dock, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm

Sara Edlund, G Grönberg Advokatbyrå AB, 

Stockholm

Fredrik Ehrnford, Advokaterna Nyblom & Sarvik 

AB, Malmö

Jon Ericson, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm

Henrik Fieber, Roschier Advokatbyrå AB, 

Stockholm

Hild Forsberg, Advokatbyrån Mark-Andersch AB, 

Göteborg

Eva Forslund, Ängagårdskonsulterna, Kågeröd

Anders Fredriksson, Juristpanelen Advokatbyrå 

KB, Göteborg

Emma Fällman, Advokatbyrån Kaiding Handels-

bolag, Gällivare

Caroline von Heidenstam, Advokatfirman 

Cederquist KB, Stockholm

Magnus Hermansson, Adacta Advokatbyrå AB, 

Malmö

Åke Hjelm, Advokatfirman PreCollector AB, 

Stockholm

Petter Holm, Gärde Wesslau Advokatbyrå, 

Stockholm

Elisabeth Hermanrud Inch, Hellström Advokat-

byrå KB, Stockholm

Terés Jonsson, Advokatbyrån Hellgren Linander 

KB, Stockholm

Martin Karlsson, Advokatbolaget Norman Söder-

berg & Co HB, Uppsala

Fredrik Lanneborn, Advokaterna Liman  

& Partners AB, Stockholm

Patric Lindblom, Borgström & Bodström  

Advokatbyrå HB, Stockholm

Kristoffer Löf, Mannheimer Swartling Advokat-

byrå AB, Stockholm

Anne-Catherine Matsson, Advokatfirman Wigert 

& Placht AB, Uppsala

Fredrik Mörner, Gernandt & Danielsson 

Förteckning över remissärenden,  
i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2008/0549  Betänkandet Människohandel 
och barnäktenskap – ett förstärkt straffrätts-
ligt skydd (SOU 2008:41)
R-2008/0552  Domstolsverkets rapport 
Länsrättsutredningen
R-2008/0578  Delbetänkandet Frågor om 
hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47)
R-2008/0696  Promemorian Konflikt-
lösning vid offentlig säljverksamhet på 
marknaden
R-2008/0699  Promemorian Direktivet om 
aktieägares rättigheter – förslag till genom-
förandeåtgärder (Ds 2008:46)
R-2008/0700  Betänkandet Kustbevakning-
ens rättsliga befogenheter (SOU 2008:55)
R-2008/0714  Promemoria med utkast till 
lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen, 
m.m.
R-2008/0717  Boverkets rapport Utvär-
dering av förköpslagen
R-2008/0802  Departementspromemorian 
Sammansättningsreglerna i Högsta domsto-
len och Regeringsrätten (Ds 2008:50)
R-2008/0811  Departementspromemorian 
Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare 
i en ordningsstörande folksamling m.m. (Ds 
2008:54)
R-2008/0812  Betänkandet Förstärkt skydd 
för företagshemligheter (SOU 2008:63)
R-2008/0983  Ändring av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2006/116/EG om 
skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstå-
ende rättigheter

Advokatbyrå KB, Stockholm

Anders Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, 

Stockholm

Henrik Nilsson, Bird & Bird Advokat KB,  

Stockholm

Morvarid Dorkhan Nilsson, Baker & McKenzie 

Advokatbyrå KB, Stockholm

Marcus Nivinger, Gernandt & Danielsson 

Advokatbyrå KB, Stockholm

Carl Näsholm, Setterwalls Advokatbyrå, 

Stockholm

Mats Ohlén, Time Advokatbyrå KB, Stockholm

Merit Persson, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, 

Stockholm

Toni Radtke, Juristfirman Toni Radtke, Värnamo

Gustav Sandberg, Advokatfirman Glimstedt 

Stockholm KB, Stockholm

Andreas Stéen, Mannheimer Swartling Advokat-

byrå AB, Stockholm

Mårten Steen, Advokatfirman Lindahl KB, 

Uppsala

Jonas Tamm, Sju Advokater KB, Stockholm

Anders Uhnér, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, 

Stockholm

Sara Ulfsdotter, Bird & Bird Advokat KB, 

Stockholm

Göran Vejmarker, G Vejmarker Advokatbyrå, 

Landskrona

Jonas Westerlund, Advokatbyrån Kaiding 

Handelsbolag, Luleå

Jessika Vilhelmsson, Advokatfirman Wigert  

& Placht AB, Enköping

Registrerade EU-advokater
Alain Farana, fransk advokat, Linklaters Advokat-

byrå AB, Stockholm

utträdda ledamöter
Niklas Adler, Stockholm, 1 oktober 2008

Åsa Borgardt, Stockholm, 4 september 2008

Anna Byström, Stockholm, 4 augusti 2008

Kaarli H Eichhorn, Bryssel, 1 oktober 2008

Jan K A Eriksson, Uppsala, 10 oktober 2008

Markus Granlund, Göteborg, 1 september 2008

Petra Jansson, Stockholm, 1 september 2008

Bengt Johansson, Växjö, 25 september 2008

Lena Johansson, Helsingborg, 15 september 2008

Tobias Kempas, Stockholm, 1 oktober 2008

Axel Lidbeck, Stockholm, 10 oktober 2008

Elisabeth Gustafsson Lövgren, Stockholm,  

28 september 2008

Anders Ohlsson, Stockholm, 19 september 2008

Henrik Sandell, Stockholm, 10 oktober 2008

Göran Y:son Sjöberg, Stockholm, 10 oktober 2008

Camilla Walander, Hässleholm, 1 september 

2008

Torbjörn Widemar, Stockholm, 14 september 

2008

Johan Wigh, Stockholm, 22 september 2008

Upphävning av EU-registrering
Charlotta Furuhjelm, Stockholm, 10 oktober 

2008

Avlidna ledamöter
Staffan Krüger, Uppsala, 30 september 2008

Per-Håkan Skoog, Limhamn, 14 september 2008

Thomas V Tullin, Landskrona, 30 juli 2008

PRENUMERERA
PÅ ADVoKATEN

Kontaktuppgifter
finner du på sidan 3



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

Johnny Herre, professor i rättsvetenskap och en 
av författarna till kommentarerna till köplagen, 
konsumentköplagen och internationella köplagen 
(CISG) – numera även delar av Zeteo.

För mer information ring 08-690 96 80
kundservice@nj.se   www.nj.se

Juristens bästa vän växer  
på djupet och bredden.     

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

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

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

ZeteoTM
 

hinner mer.
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