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Ledare Generalsekreteraren

Globaliseringen och     advokatyrket
advokatyrket har undergått dramatiska förändringar 
sedan 1990-talet. Den ekonomiska utvecklingen har, oaktat 
de senaste årens ekonomiska kriser, varit enastående i 
framförallt BRICS-länderna, liksom i andra utvecklingslän-
der. Detta kan förmodas vara ett resultat främst av att de 
ekonomiska marknaderna har öppnats upp och liberalise-
rats. Statligt ägande har övergått i privat. Utländska direkt-
investeringar har ökat markant. Detta har lett till ett ökat 
behov av reglering och behov av inrättande av institutioner 
med uppgift att övervaka och reglera marknaderna, liksom 
samspelet mellan de nationella och globala ekonomierna. 
Detta medför att det behövs fler jurister med kunskap och 
förmåga att verka inom de globala företag och institutioner 
som växer fram tillsammans, i delvis nya juridiska system. 
Advokaterna har här en viktig roll att spela som stöd till 
företagen och deras juristavdelningar. Advokatbyråerna 
står inför betydande utmaningar av lite skiftande slag.

Den tidigare nationella juridiken som begränsades av 
nationell lag, kultur och personlig service har ersatts av 
en i det närmaste gränslös verklighet, som i hög grad 
påverkas och styrs av teknikutvecklingen. Teknologin 
kommer fortsätta att starkt påverka den traditionella juri-
diska tjänstemarknaden. Detta leder till att ökade och mer 
komplexa krav ställs på advokatbyråerna. Företag kräver i 
växande grad tillgång till expertis med kunskap inom flera 
olika områden. Därtill kommer ökade krav på kostnadsef-
fektivitet att resas i framtiden. Detta kan komma att kräva 
andra tekniker och arbetssätt än vad dagens advokatby-
råer erbjuder.

sedan länge kan en växande konkurrens från de globala 
konsultbyråerna märkas. Dessa bygger globalt upp stora 
juristavdelningar och på sina håll även advokatbyråer. I 
takt med utvecklingen av standardiserade lösningar och 
en tydlig produktifiering av de efterfrågade tjänsterna, 
har konsultbyråerna fått större möjligheter att konkur-
rera med advokatbyråerna. Även om inte storleken är den 
enskilt avgörande framgångsfaktorn är storleken en viktig 
förutsättning för att kunna möta framtidens krav på en 
global marknad. 

En annan påtaglig förändring är att bolagsjuristernas 
status inom företagen har stärkts väsentligt de senaste 
trettio åren. Denna trend är särskilt tydlig i USA och i öv-
riga västvärlden. I Sverige bygger företagen upp allt större 
juristavdelningar. Detta sammanhänger med globalise-
ringen och den ökade komplexiteten i relevanta regelverk. 
Det finns anledning att förutsätta att samma utveckling 
kommer att äga rum i Afrika och andra utvecklingsländer.

Bolagsjuristen blir en alltmer sofistikerad köpare av 
advokattjänster och kan härigenom bland annat bidra 
till ökad kostnadseffektivitet för företaget. Bolagsjuristen 
får på detta sätt också en alltmer integrerad funktion i 
företagets styrning med ett övergripande ansvar som inte 
är begränsat bara till juridik i strikt mening. Bolagsjuristen 
har i allmänhet även ett ansvar att övervaka att bolagets 
policy och övriga åtaganden inom CSR-området efterlevs.

de legala strukturerna och de professionella regelver-
ken skiljer sig betydligt åt mellan olika länder. En tydlig 
skillnad råder till exempel mellan, å ena sidan, common 
law-länder och, å andra sidan, civil law-länder. En av olik-
heterna gäller just bolagsjuristernas roll. I vissa länder är 
bolagsjuristen medlem i det nationella advokatsamfundet 
och omfattas av advokatregleringen. I Sverige och ett antal 
andra länder får  bolagsjurister inte vara medlemmar i 
advokatsamfunden. I dessa länder anser man inte att det 
är möjligt att upprätthålla oberoendet som anställd av an-
nan än advokat med åtföljande lydnads- och lojalitetsplikt 
gentemot arbetsgivaren. I vissa länder åtnjuter bolagsju-
risten så kallat client privilege, i andra inte. Det betyder 
bland annat att bolagsjuristens interna kommunikation 
inom företaget inte är skyddad mot edition inom ramen 
för en tvist. Även bolagens hemmamarknader skiftar be-
tydligt i vad avser allt från bolagsrättslig och skatterättslig 
lagstiftning till graden av reglering. Alla dessa omständig-
heter påverkar givetvis bolagsjuristernas roll och infly-
tande. Och därmed även advokatbyråernas möjligheter att 
verka.

Det torde vara rätt att påstå att bolagsjuristernas status 
och inflytande ökat på många plan. Denna process synes 
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ha lett till en ökad popularitet för bolagsjuristens arbete 
hos unga jurister. De yngre juristerna lockas ofta av att få 
delta i verksamheten och i ledarskapet. Hos Advokatsam-
fundet ser vi en tydlig tendens att biträdande jurister och 
unga advokater lämnar advokatyrket för att bli bolagsju-
rister. Det är givetvis en stor utmaning för advokatbyråer-
na att kunna behålla kompetenta personer inom advokat-
yrket. Advokatbyråerna måste därför kunna konkurrera 
med företagen när det gäller villkor och arbetssätt. En 
särskild utmaning ligger i förmågan att kunna behålla 
kvinnor i advokatkarriären. 

av den skisserade utvecklingen följer, i kombination med 
bolagsjuristernas ökade kompetenser och resurser, att 
kraven på advokatbyråerna kommer att öka inte minst 
när det gäller transparens. Detta gäller alltifrån formerna 
för samarbetet inom byråerna till byråns förväntningar på 
juristerna och karriärvägarna. Kraven på öppenhet vad 
gäller advokatbyråernas sätt att ta betalt kommer inte att 
minska. Behovet av högt professionaliserade advokatby-
råer kommer givetvis att kvarstå.

Det ökade antalet jurister från utvecklingsländer som 
utbildas i väst för att sedan arbeta i sina hemländer kan 
förväntas höja graden av sofistikation hos sådana köpare 
av advokattjänster. Därtill kan man anta att bolagsjurister-
nas roll kommer att ytterligare förändras och förstärkas. 
Denna utveckling leder till ökade krav från köparna av 
advokattjänster. Det är för övrigt intressant att notera hur 
advokater alltmer sällan anlitas som styrelseledamöter i 
de större företagen. Samtidigt kan man notera framväx-
ten av starka och inflytelserika globala organisationer för 
bolagsjurister, som ACCA och ACC. 

Den internationella lagstiftaren och regleraren bidrar 
till framväxten av standardiserade lösningar som ökar 
bolagsjuristens kontroll. Samtidigt får bolagsjuristen en 
allt tydligare roll i skapandet och upprätthållandet av rule 
of law, lokalt, regionalt och  globalt. Detta innefattar allt 
från pro bono-arbete och CSR-arbete till implementering 
av hållbarhetsmål, liksom ett starkt ökat MR-perspektiv. 
Bolagsjuristen har genom sin position härigenom unika 

möjligheter att kunna påverka och förhålla sig till den 
förändrade normbildningen. I detta arbete har advokatby-
råerna en viktig uppgift att fylla.

förändringarna i den juridiska professionen måste 
förstås ses i ljuset av de globala ekonomi- och samhällsför-
ändringarna. Dessa kräver att alla produkt– och tjäns-
televerantörer är beredda att leverera mer för mindre. 
Som advokatbyrå förutsätts man också i ökad grad, på 
objektiva och transparenta grunder, kunna förklara hur 
och varför just advokattjänsten leder till ett mervärde för 
klientföretaget. Det är därför angeläget att advokatby-
råerna vinnlägger sig om att upprätthålla advokatyrkets 
kärnvärden och samtidigt förmår att förmedla varför 
dessa grundläggande principer är viktiga för klienten. Att 
kraven på oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frihet 
från intressekonflikter skiljer advokatens klient från andra 
konsulters klienter, förtjänar inte bara att upprepas, utan 
också att pedagogiskt förklaras. Advokatens klienter intar 
nämligen en särställning. Den ökade konkurrensen från 
konsultbyråer, som inte är underkastade advokatetik och 
tillsyn av Advokatsamfundet, i kombination med bolags-
juristernas ökade inflytande, kan enligt min mening bara 
mötas med ökade satsningar på effektivitet, vidareutbild-
ning och engagemang. Och – åter igen: Vården av advoka-
tens yrkesroll är viktig. Inte som ett uttryck för skråanda 
och skyddande av oberättigade privilegier. Advokatyrkets 
kärnvärden motiveras främst av klientens intressen och 
hög etik i allmänhet. Som advokater har vi mer att erbjuda 
än ”konsulter”. Detta kvalitativa mervärde bör nog kunna 
förklaras och säljas bättre.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”De legala 
struktu-

rerna och 
de profes-
sionella re-
gelverken 
skiljer sig 
betydligt 
åt mellan 

olika 
länder.”
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Asyladvokaterna slipper ligga 
ute med pengar åt staten
Migrationsverket ändrar sig i 
frågan om förskott till offentli-
ga biträden i migrationsmålen.

Från och med den 1 november 
tillämpar Migrationsverket nya 
rutiner när det gäller förskott på 
ersättning till offentliga biträden 
i migrationsmål. Det innebär att 
biträdena inte längre ska behöva 
ligga ute med stora belopp 
under lång tid, i väntan på att 
Migrationsverket ska fatta ett 
slutligt beslut i de ärenden där 
biträdena är förordnade.

Efter att Advokatsamfundet 
och enskilda advokater har vänt 
sig till Migrationsverket och på-
talat det orimliga i att advokater 
ska ligga ute med stora belopp åt 
staten, har verket nu beslutat att 
ändra sin praxis för utbetalning 
av ersättning. Advokaten skrev i 
nr 7/2015 om hur flera asylrätts-
advokater har fordringar på Mig-
rationsverket på 1 miljon kronor 
eller ännu högre belopp.

Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
välkomnar det nya beslutet.

I sitt beslut om en ny standard 
för hantering av begäran om 
förskott på kostnadsräkning 
fastställer Migrationsverket att 
de offentliga biträdena i mig-
rationsmålen i fortsättningen 
ska kunna få förskott på sina 
kostnadsräkningar.

Migrationsverket ska kunna 
bevilja förskott, om det inte kan 
antas den slutgiltiga ersätt-
ningen till det offentliga biträdet 
kommer att bli fastställd inom 
sex månader. En förutsättning 
är också att biträdets arbete 
omfattar mer än åtta timmar.

Migrationsverket ska fatta be-
slut inom sju dagar efter det att 
biträdets begäran om förskott på 
en kostnadsräkning har kommit 
in. Utbetalningen av ersätt-
ningen ska vara det offentliga 

biträdet tillhanda inom sju dagar 
efter beslut om bifall. Liksom 
tidigare kan Migrationsverket 
bevilja förskott för mindre be-
lopp i de fall där det återstår en 
mycket lång tid till den slutliga 
prövningen av ärendet.

dessutom har Migrationsverkets 
ledning i Västsverige uttalat sig 
om hur den nya standarden 
ska tillämpas. Enligt uttalandet 
har asylprövningscheferna i 
Västsverige uppmanats att ska 
se välvilligt och generöst på 
förskottsyrkanden. I ett med-
delande till Migrationskollegiet 
i Göteborg ber Migrationsverket 
också offentliga biträden, som 
ändå stöter på problem och 
tveksamma bedömningar, att i 
så fall informera Migrationsver-
kets ledning om den saken.

Enligt de handläggningsru-
tiner som har gällt hittills, har 
förskott normalt beviljats bara 

om arbetet omfattar mer än 18 
timmar och ersättningen inte 
antas bli fastställd inom sex 
månader. Förskott har också 
kunnat beviljas om arbetet 
omfattar mer än nio timmar 
och ersättningen inte väntas bli 
fastställd inom ett år.

Asylrättsadvokater har där-
med i regel tvingats vänta ett år 
eller mer på att ersättning i asy-
lärenden betalas ut. Under den 
tiden har de fått ligga ute med 
kostnader för exempelvis tolk-
arvoden, och betala in moms på 
den ersättning de ännu inte har 
fått utebetald.  

migrationsverket ändrade sin 
policy 2008 och slutade att 
rutinmässigt betala ut förskott 
till offentliga biträden för arbete 
och utlägg. Konsekvenserna för 
advokaterna har blivit större i 
takt med att Migrationsverkets 
handläggningstider ökat. 

Advokatsamfundet har 
alltsedan rutinerna ändrades 
riktat skarp kritik mot de långa 
kredittiderna för asyladvoka-
ter hos Migrationsverket och 
ifrågasatt att ”advokater ska 
agera bank åt ett statligt verk”. 
Advokatsamfundet har uppre-
pade gånger påtalat problemen 
för Migrationsverket och begärt 
en förändring.

syftet med migrationsverkets 
nya standard anges vara att ”sä-
kerställa att begäran om förskott 
på kostnadsräkningar handläggs 
snabbt, effektivt och rättsäkert”. 
Ett av målen för standarden 
är att med reviderad praxis ge 
förutsättningar för att fler yr-
kanden om förskott ska bifallas, 
skriver Migrationsverket.

Migrationsverket fattade be-
slutet redan den 28 september, 
men det ska alltså tillämpas från 
och med den 1 november. MA

Asylsökande som just anlänt till centralstationen i Malmö.
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Kritik mot betänkande om terrorismresor

Medverka inte till medicinsk 
åldersbedömning

advokatsamfundet är kritiskt 
till flera punkter i betänkandet 
”Straffrättsliga åtgärder mot ter-
rorismresor”.  I ett remissyttran-
de skriver samfundet att bristen 
i klarhet vad gäller definitionen 
av terrorism och vilka rekvisit 
som konstituerar terroristbrott 
är särskilt besvärande.

Advokatsamfundet anser även 
att lagstiftningen som syftar till 
att bekämpa terrorism framstår 

som oöverskådlig, snårig och 
många gånger tveksam utifrån 
ett legalitetsperspektiv. Lag-
stiftningen riskerar därför att 
bli ineffektiv och svårtillämpad, 
enligt samfundet.

Samfundet avstyrker bland 
annat den föreslagna lagföränd-
ringen om kriminalisering av 
finansiering av personer eller 
sammanslutningar av personer 
som grundar sig på rekommen-

dationer från den mellanstatliga 
organisationen Financial Action 
Task Force (FATF).

”Förslaget innebär en syn-
nerligen omfattande krimina-
lisering av transaktioner som, 
normalt sett, betraktas som helt 
naturliga och till och med väl-
lovliga. Det handlar om allt från 
gåvor mellan anhöriga till bidrag 
till humanitära projekt”, skriver 
samfundet i remissyttrandet.

Asylbiträden bör inte medver-
ka till medicinsk åldersbedöm-
ning. Det är innebörden av ett 
vägledande uttalande.

Advokatsamfundets styrelse har 
gjort ett vägledande uttalande 
om att en advokat som är offent-
ligt biträde i ett asylärende inte 
bör medverka till att klienten 
genomgår medicinsk åldersbe-
dömning, om inte synnerliga 
skäl föreligger.

En fråga har uppkommit 
om huruvida en advokat som 
är förordnad som offentligt 
biträde i ett ärende enligt utlän-
ningslagen ska medverka till att 
klienten genomgår en medi-
cinsk åldersbedömning. Frågan 
om en asylsökande är vuxen 
eller barn har stor betydelse vid 
prövningen av skyddsskälen och 
de övriga grunder för uppehålls-
tillstånd som åberopas. Därför 
kan den asylsökandes ålder vara 
avgörande för rätten att beviljas 
uppehållstillstånd.

Den 3 september 2015 antog 
Migrationsverket en ny rättslig 
kommentar angående bedöm-
ning av ålder i asylärenden, där 
det framgår att Migrationsverket 
inte är skyldigt att erbjuda medi-
cinska åldersundersökningar. 
I stället är Migrationsverket 

skyldigt att informera den 
sökande om att han eller hon 
kan använda medicinsk ålders-
bedömning eller någon annan 
läkarbedömning som bevisme-
del för sin ålder. Det innebär att 
det ankommer på advokaten att 
inhämta sådan bevisning och 
göra utlägg för kostnaderna.

socialstyrelsen har uttalat att 
det finns stora osäkerheter med 
medicinska åldersbedömningar, 
vilket kan leda till att ett barn 
nekas det skydd det har rätt till 
enligt nationell lagstiftning och 
internationella konventioner. 
Svenska barnläkarföreningen 
anser att radiologiska åldersun-
dersökningar av asylsökande 

barn i övre tonåren är oveten-
skapliga och har uppmanat 
sina medlemmar att inte göra 
sådana.

Advokatsamfundets styrelse 
konstaterar i sitt vägledande 
uttalande att resultatet av en 
medicinsk åldersbedömning 
är svårbedömbart och att det 
också kan tala till klientens 
nackdel. Mot denna bakgrund 
uttalar styrelsen att en advokat 
som förordnas som offentligt 
biträde i ett asylärende inte 
bör medverka till att klienten 
genomgår medicinsk åldersbe-
dömning, om det inte föreligger 
synnerliga skäl.

Läs det vägledande uttalandet 
i sin helhet på sidan 59.

Ersättning från staten 
vid frihetsberövande
Den som har varit frihetsber
övad, men som sedan inte blir 
åtalad eller som blir frikänd av 
domstolen, har i regel rätt till 
ersättning av staten. Rätten till 
ersättning regleras i frihetsbe
rövandelagen (1998:714). Den 
som har varit anhållen i minst 
24 timmar i sträck, eller som har 
varit häktad, kan ansöka om er
sättning hos Justitiekanslern, när 
förundersökningen har avslutats 
utan att åtal har väckts eller när 
frikännande dom har meddelats 
för den brottsmisstanke som 
frihetsberövandet avsåg. Ersätt
ning kan sökas också i vissa 
andra fall.

På JK:s webbplats finns en 
blankett för ansökan om ersätt
ning, som kan användas av den 
som har blivit frihetsberövad 
själv eller av juridiska ombud.

Två domstolar 
börjar twittra
Kammarrätten i Stockholm, 
inklusive Migrationsöver
domstolen, har nyligen lanserat 
ett twitterkonto. På kontot 
publicerar domstolen nyheter, 
pressmeddelanden och infor
mation om uppsläppta mål där 
kammarrätten eller Migrations
överdomstolen är slutinstans. 
Det kommer att finnas informa
tion om måltyp, uppsläppande
mening, målnummer och datum 
för uppsläppandet.

Häktet i Norrköping. Personerna är inte 
intagna (bilden är arrangerad).

Migrationsverket inte är skyldigt att erbjuda medicinska åldersundersökningar.

https://twitter.com/KammarrattSthlm
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Tingsstället i Kiruna blir kvar

Hög ändringsfrekvens
i brottmål i hovrätten

tingsstället i kiruna läggs inte 
ned, vilket medier tidigare rap-
porterat. Men från och med 
årsskiftet begränsas verksam-
heten. 

Färre brottmål och brist på 
domare har gjort att det har 
funnits planer på att stänga 
tingsstället i Kiruna och flytta 
verksamheten till Gällivare.

Advokater i Kiruna har varit 
kritiska till förslaget. 

De har bland annat sett en 

risk för att vittnen inte instäl-
ler sig på grund av den långa 
resvägen mellan Kiruna och 
Gällivare. 

Advokaterna får nu medhåll 
av Gällivare tingsrätt som har 
fattat beslut om att inte lägga 
ner tingsstället i Kiruna.

– Vi har kommit fram till att 
nackdelarna skulle bli för stora 
om vi stängde. Det skulle bli för 
mycket resande för parter och 
vittnen, säger Niklas Lind, dom-

stolschef vid Gällivare tingsrätt, 
till tidningen NSD.

Men från och med årsskiftet 
kommer huvudförhandlingar 
som i dag hålls varje vecka 
bara att hållas varannan vecka. 
Videoteknik ska också användas 
oftare än i dag.

– I vissa mål där inga vittnen 
är åberopade kan den tilltalade 
sitta i Kiruna medan vi är i Gäl-
livare. Tiden får utvisa hur det 
fungerar, säger Niklas Lind.

Nästan hälften av alla brott-
målsdomar ändras i hovrätten, 
visar en ny undersökning.

Nästan hälften, 44 procent, av 
de brottmålsdomar som över-
klagas till hovrätten och prövas 
ändras. Påföljden ändras oftast i 
en lindrigare inriktning, visar en 
undersökning från Svea hovrätt.

Det vanligaste skälet till att 
hovrätten ändrar tingsrättens 
dom är att hovrätten gör en 
annan bevisvärdering. Den näst 
vanligaste anledningen till att 
domar ändras är att nya omstän-
digheter, som har betydelse för 
vilken påföljd som ska väljas, 
har framkommit i hovrätten. 
Det kan till exempel handla om 
nya uppgifter angående den 
tilltalades ekonomiska förhål-
landen eller att ett nytt yttrande 
från frivården har inhämtats.

När hovrätten ändrar i på-
följden sker det i en lindrigare 
inriktning i 61 procent av fallen. 
I 36 procent av fallen skärps 
straffet.

Hovrättspresidenten Fred-
rik Wersäll anser att det finns 
anledning att diskutera om 

prövningstillstånd bör införas i 
brottmål.

– Bland de mål där domen 
inte ändras finns ett betydande 
antal där det tidigt står klart att 
tingsrättens avgörande är rik-
tigt. I sådana fall skulle det vara 
en fördel för parterna att få ett 
snabbt avgörande, säger Fredrik 
Wersäll i ett pressmeddelande.

svea hovrätt har under perio-
den januari–april 2015 granskat 
932 domar. Undersökningen är 
en uppföljning av den gransk-
ning som färdigställdes 2011.

I ett twitterinlägg kommente-
rade Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
undersökningen:

– Detta visar tydligt att kravet 
på generellt prövningstillstånd i 
hovrätt och kammarrätt inte är 
rättssäkert.

samfundets ordförande Bengt 
Ivarsson kommenterade också 
undersökningen på twitter:

– Tur att vi i Sverige inte 
straffar underrättsdomare som 
dömt ”fel”. Lär vara fallet i bl a 
Vietnam. 

Snart dags för Stockholm 
Human Rights Award
Stockholm Human Rights 
Award delas ut vid en ceremoni 
i Berwaldhallen i Stockholm 
den 24 november i närvaro av 
DD.MM. kung Carl Gustaf 
och drottning Silvia. Årets 
prismottagare är Zeid Ra‘ad 
alHussein, FN:s högkommis
sarie för mänskliga rättigheter. 
Advokater och biträdande juris
ter är välkomna att delta vid ce
remonin. En inbjudan skickades 
per epost den 30 september 
med kontaktuppgifter med mera. 
Anmälan görs till kat.berglund@
advokatsamfundet.se

Stefan Lindskog utsedd 
till ordförande i HD
Justitierådet 
och Advokat
samfundets före 
detta ordförande 
Stefan Lindskog 
utnämndes den 
24 september 
till ordförande i 
Högsta domstolen.

Stefan Lindskog är i dag justi
tieråd i Högsta domstolen och 
sedan 2011 även ordförande på 
en av domstolens två dömande 
avdelningar. Mellan 2000 och 
2007 var Stefan Lindskog först 
vice ordförande och sedan ord
förande i Sveriges advokatsam
funds styrelse. Under perioden 
1977–2007 var han verksam som 
advokat.

Han blev juris doktor vid 
Stockholms universitet 1985 
och docent i civilrätt vid samma 
universitet 1987. Vidare har 
han varit adjungerad professor 
i kredit och obeståndsrätt vid 
Göteborgs universitet.

Stefan Lindskog har medver
kat i flera statliga utredningar. 
Han har även skrivit artiklar och 
böcker i huvudsakligen civil och 
processrättsliga ämnen, skriver 
regeringen i ett pressmedde
lande.

Stefan Lindskog tillträder sin 
anställning den 1 maj 2016.

Fredrik Wersäll.
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Endast ringa höjning av 
timkostnadsnormen föreslås

Anne Ramberg blir juris hedersdoktor vid Uppsala universitet

Advokatsamfundet: Rättssä-
kerheten riskerar att urhol-
kas som en följd av den låga 
timkostnadsnormen.

Domstolsverket föreslår att 
regeringen ska besluta att tim-
kostnadsnormen för ersättning 
till rättsliga biträden för 2016 
räknas upp med 21 kronor eller 
1,61 procent från timkostnads-
normen för 2015. Det innebär 
att timkostnadsnormen skulle 
bli 1 323 kronor exklusive moms 
för rättsliga biträden med 
F-skattsedel. Det innebär en 
höjning med 21 kronor jämfört 
med den nuvarande timkost-
nadsnormen.

Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
kommenterar förslaget:

– Advokatsamfundet konsta-
terar i likhet med tidigare år att 
timkostnadsnormen är för låg. 
Den täcker inte alla advokatens 
kostnader och medger i många 
fall inte skälig ersättning för 
nedlagt arbete.

– Ett samhälle som inte kan 

attrahera de duktigaste ad-
vokaterna att vilja företräda 
enskilda riskerar att urholka 
rättssäkerheten. Den ska inte 
vara förbehållen de rika. De 
utsatta i samhället ökar, inte 
minst i takt med den dramatiska 
flyktingströmmen. Det är inte 
bara frågan om en låg timkost-
nadsnorm. Det handlar om bris-
tande tillgång till rättshjälp och 
att advokaterna för månader 
och år fungerar som bank till 
staten i asylärenden, säger Anne 
Ramberg.

När Domstolsverket har 
beräknat timkostnadsnormen 
för 2016 har verket liksom tidi-
gare år utgått från de grunder 
som regeringen fastställde år 
2000 och 2007. Det innebär att 
timkostnadsnormen fortfarande 
baseras på normen för år 2000 
– som byggde på kostnaderna 
hos de statliga allmänna advo-
katbyråerna, som fanns till år 
2000 – och att den debiterbara 
tiden ligger fast på 72,5 procent. 
Vid beräkningen av timkost-
nadsnormen ska Domstolsver-

ket enligt regeringens beslut ta 
hänsyn till den genomsnittliga 
kostnadsutvecklingen de tre 
senaste åren.

Timkostnadsnormen styr 
ersättningen till bland andra 
rättshjälpsbiträden, offentliga 
försvarare och målsägandebiträ-
den. Regeringen fastställer den 
varje år utifrån Domstolsverkets 
beräkningsunderlag.

Under november kommer 
Domstolsverket att fastställa 
taxor grundade på timkostnads-
normen.

Anne Ramberg, generalsekre-
terare i Sveriges advokatsam-
fund, har utsetts till heders-
doktor vid juridiska fakulteten 
vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet skriver i ett 
pressmeddelande om utnäm-
ningen: ”Anne Ramberg är sedan 
år 2000 den första kvinnliga 
generalsekreteraren i Sveriges 
advokatsamfund. Hon är en pi-
onjär på många sätt och genom 
hennes ledarskap i samfundet 
har hon satt advokatens roll i 
rättssamhället på kartan på ett 
helt nytt sätt. Som generalse-

kreterare har hon i alla sam-
manhang oförtrutet framhållit 
rättsstatliga värden och tron på 
rättsskydd och grundläggande 
rättigheter för enskilda. Detta 

har skett inom ramen för såväl 
hennes arbete inom samfundet 
som i den rättsvetenskapliga 
debatten. Anne Ramberg har 
därtill under åren visat stort en-

gagemang för utbildningsfrågor 
för både yngre studenter och bli-
vande advokater i ämnen som till 
exempel konstitutionell rätt. Ge-
nom sitt initiativ till Hilda-,  Sofia- 
och Ruben-programmen har 
hon också visat hur jämställd-
het och mentorsprogram kan 
genomföras i praktiken på ett 
mycket framgångsrikt sätt. I alla 
sammanhang där Anne Ramberg 
verkar lyfter hon fram juridikens 
centrala roll i förverkligandet av 
rättsstaten och ett fungerande 
samhälle där de grundläggande 
värderingarna och demokratin 
ska stå i förgrunden.”

Domstolsverket föreslår höjd timkostnadsnorm med 21 kronor.

Anne Ramberg 
har ”oförtrutet 

framhållit 
rättsstatliga 

värden” 
skriver 

Uppsala 
universitet.
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Advokatsamfundet och Rekon 
reagerar kraftigt mot Krono-
fogdemyndigheten nya praxis 
för schabloniserad konkurs-
förvaltarersättning.

Advokatsamfundet och Rekon-
struktörs- och konkursförval-
tarkollegiet i Sverige (Rekon) 
uppmärksammade i oktober att 
Kronofogdemyndighetens kon-
kurstillsyn från och med den 1 
november ska tillämpa schablo-
ner vid bedömningen av skäligt 
arvode till konkursförvaltare, 
när det gäller konkursförvalta-
rens arbete med bokföring och 
övrig ekonomisk administration.

Den nya principen framgår av 
information i informationsbla-
det Tillsynsnytt nr 3/2015.

Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson har sänt 
en skrivelse till Kronofogde-
myndigheten och påtalat att det 
inte finns något stöd i lag för 
att bestämma ersättningen till 
konkursförvaltare enligt en av 
myndigheten ensidigt upprättad 
taxa.

Advokatsamfundet konsta-
terar i sin skrivelse att myndig-
heten på nytt vill införa rutiner 
som inte har stöd i lag. Bengt 
Ivarsson skriver: ”Advokatsam-
fundet kan inte tycka annat än 
att det är anmärkningsvärt att 
en myndighet går utanför sitt 
uppdrag på detta sätt och i strid 
mot gällande lagstiftning. Med 
anledning därav förutsätts att 
Tillsynsmyndigheten inte inför 
den aviserade schablonise-
ringen.”

advokatsamfundet påpekar att 
myndigheten inte har någon 
lagstiftningsrätt eller förord-
ningsrätt mot domstolar eller 
mot konkursförvaltare som 
självständiga näringsidkare. 
Om myndigheten vill ha en 

ändring av lagstiftningen åligger 
det myndigheten att göra en 
framställan om det till lagstifta-
ren, skriver Bengt Ivarsson, och 
fortsätter: ”Vill Tillsynsmyndig-
heten att praxis 
ska ändras har 
myndigheten 
möjlighet att 
försöka uppnå 
detta genom 
sin partsroll i 
arvodesproces-
serna och de 
yttranden som 
avges till dom-
stolarna.”

Rekon, där 
advokat Odd 
Swarting är 
ordförande, 
är förvånat 
över och 
kritiskt till att 
myndigheten 
inte samrådde med Rekon inn-
an förändringen verkställdes.

I sina skrivelser påminner 
Advokatsamfundet och Rekon 
om att arvodet enligt konkursla-

gen 14 kap. 4 § ska bestämmas 
till ett skäligt belopp utifrån det 
arbete som uppdraget har krävt, 
den omsorg och skicklighet med 
vilken arbetet har utförts samt 
boets omfattning. Det innebär i 

sig ett hinder 
mot att 
schablonisera 
ersättningen, 
menar Advo-
katsamfundet, 
som också 
framhåller 
att önskan att 
effektivisera 
det interna 
arbetet inte 
får leda till att 
myndigheten 
tar fram rutiner 
som strider mot 
lagstiftningen.

Rekon anser 
likaså att en mer 

eller mindre automatiserad 
användning av schabloner på 
det sätt som skisseras i Till-
synsnytt strider mot såväl lag 
och förarbeten som tillgänglig 

praxis. Enlig Rekon kan scha-
bloner aldrig utgöra huvudregel 
när arvodet bestäms – de kan 
på sin höjd vara ett hjälpmedel 
för att utvärdera vad som är 
skälig ersättning i den aktuella 
konkursen.

Myndigheten avser enligt 
Tillsynsnytt att tillämpa en scha-
blonersättning per verifikation 
på 100 kronor. 

Advokatsamfundet framhåller 
att de arbetsmoment som myn-
digheten innefattar i begreppet 
bokföring är vida mer omfat-
tande än vad som är gängse. 
Verifikationsrelaterad ersättning 
kan bara avse det arbete som 
avser bokföring av den aktuella 
verifikationen, medan övrigt 
arbete med bokföring och eko-
nomisk administration måste 
ersättas utifrån bestämmelsen i 
konkurslagen, skriver Advokat-
samfundet.

rekon påminner om att ett 
verifikat kan innehålla ett 
flertal transaktioner, beroende 
på verksamhetens art och hur 
man bokför. Därför framstår 
antalet verifikat som mått på 
det nedlagda arbetet som ett 
undermåligt instrument vid 
bedömningen av skäligt arvode, 
menar Rekon, som också anför 
att den teknik som krävs för 
en advokatbyrås hantering av 
konkurser innefattar betydande 
investeringar.

Dessutom skiljer sig bokföring 
i konkurs på ett avgörande sätt 
gentemot traditionell bokföring: 
Transaktionerna ska behandlas 
och konteras på ett sådant sätt 
att de olika förmånsrätterna 
särredovisas. I jämförelse med 
traditionell redovisning innefat-
tar alltså bokföring i konkurs 
tillkommande element som 
kräver ett större mått av special-
kunskaper, slår Rekon fast. MA

Nyheter

Bengt Ivarsson, ordförande Advokatsamfundet, och Odd Swarting, ordförande i 
Rekon.

Tillsynsnytt 3/2015.

Schablonersättning till konkurs- 
förvaltare strider mot lagen

Tillsynsnytt 
nr 3/2015

Enhetschefen har ordet 
Alla medarbetare på konkurstillsynen samlades nyligen i Göteborg i två dagar för ett erfarenhets-utbyte. Bland diskussionsämnena fanns vårt nya verksamhetstöd Kontiki – som en möjliggörare för ett mer riksbaserat arbetssätt. Vidare fick vi jobba med jävsfrågor – som är en del av ett större arbete rörande 7:3-frågor, vilket är under avslutande. Som alltid, diskuterades också arvodesfrågor. Vi kunde glädjande nog konstatera att vi har en gemensam och enhetlig syn i många frågor, men att vissa skillnader alltjämt förekommer.

Kontiki med sina digitala akter ger oss som sagt möjligheter att jobba mer gränslöst och på så sätt också jämna ut arbetsbelastningen mellan teamen. Det är viktigt för oss att göra det då vi på grund av en något reducerad budget kommande år inte har möjlighet att fullt ut återrekrytera efter pensions-avgångarna i Eskilstuna. I och med att vi börjar jobba mer över teamgränserna kan det i framtiden innebära att det inte alltid är en medarbetare från det lokala tillsynsteamet som till exempel slut-granskar konkurserna.  

Flytten från Eskilstuna till Sundbyberg respek-tive Göteborg har gått bra. Jag har full förståelse för att det tar tid att arbeta upp nya kontaktytor för konkursförvaltare och tingsrätter, så finns det frågetecken kring förändringen tveka inte att kontakta oss på konkurstillsynen. 
Inflödet av konkurser är fortsatt lågt. Ett lägre inflöde brukar generera fler avslutade konkurser, vilket är fallet även den här gången. I januari 2014 fanns det 10 730 pågående konkurser i landet, i augusti 2015 var siffran nere i 9 418.

Per-Olof Lindh 
Enhetschef

Information
Förändrade tillsynsområden
Den 1 augusti flyttades de tillsynsområden som tillhört Kronofogdens Eskilstunakontor till Göte-borgsteamet respektive Östra teamet. 

Konkurser beslutade av Värmlands, Västmanlands och Örebro tingsrätt handläggs numera i Göteborg medan konkurser från Eskilstuna, Nyköpings och Uppsala tingsrätt handläggs av Östra tillsynstea-met. 

Konkursförvaltararvode för arbete med  bokföring och övrig ekonomisk administration Arvode till förvaltare bestäms enligt 14 kap. 4 § konkurslagen. Av bestämmelsen följer att arvodet ska bestämmas till ett skäligt belopp utifrån det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg och skicklighet varmed arbetet har utförts samt boets omfattning. Trots att omständigheterna i den en-skilda konkursen är avgörande vid bedömningen av vilket arvode som är skäligt, anser konkurstill-synen att det för vissa förvaltningsåtgärder bör vara möjligt att som utgångspunkt använda en i förväg bestämd schablon. De förvaltningsåtgär-der som kan bli aktuella är sådana där arbetet till övervägande del är rutinartat och de kvalitativa momenten är av underordnad betydelse. 
Konkurstillsynen anser att förvaltarens arbete med bokföring och övrig ekonomisk administra-tion är en sådan förvaltningsåtgärd där bedöm-ningen av arvodets skälighet kan utgå från givna schabloner och kommer därför fr.o.m. 1 november 2015 tillämpa nedan angivna schablon vid bedöm-ningen av skäligt arvode. 

Bokföringsschablonen är endast en huvudregel och skäligt arvode kan i det enskilda fallet bedö-
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LÄS MER

Läs mer på Advokatsamfundets 
hemsida.

Moderna hjälpmedel gör att man kan arbeta

Ska företags ombudskostnader 
bedömas enligt brottmålstaxan?

Ett målsägandebiträde bevil-
jas inte ersättning för spilltid 
på morgonen före förhand-
lingen eftersom moderna 
hjälpmedel gör att man kan 
arbeta ändå.

I en dom meddelad av hovrätten 
för Nedre Norrland beviljas inte 
ett målsägandebiträde ersätt-
ning för en timmes spilltid på 
morgonen före hovrättsförhand-
lingen. Biträdet bodde på hotell 
och förhandlingen var utsatt till 
kl. 9.00 och hon yrkade ersätt-
ning för en timmes spilltid före 
förhandlingen.

Domstolen skriver: ”Enligt  
5 § lagen om målsägandebiträde 
och 27 § rättshjälpslagen har ett 
målsägandebiträde rätt till skälig 
ersättning av allmänna medel 
för bland annat sådan tidsspil-
lan som uppdraget har krävt. 
Enligt 2 § i Domstolsverkets 
föreskrifter angående beräk-
ning av ersättning för tidsspillan 
definieras tidsspillan som tid då 
produktivt  arbete med något 

uppdrag inte kan utföras, trots 
att den ersättningsberättigades 
arbetstid tas i anspråk.

målsägandebiträdet kände till 
att huvudförhandlingen skulle 
påbörjas först kl. 9.00. Hovrät-
ten anser därför att hon med 
de hjälpmedel som numera 
används kunde ha utfört arbete 
så att det inte var nödvändigt 

att vara sysslolös  mellan kl. 
8.00 och 9.00. Hovrätten avslår 
därför hennes begäran om er-
sättning för tidspillan mellan kl. 
8.00 och 9.00 tisdagen den 26 
maj 2015. Sammantaget ska hon 
alltså tillerkännas ersättning 
för tidsspillan motsvarande sex 
timmar. Mot hennes kostnads-
anspråk i övrigt finns ingen 
erinran.”  TK

Högsta domstolen ska pröva 
frågan om nivån på ersättning 
för ombudskostnader i mål om 
företagsbot. Ska timkostnads-
normen för offentliga försva-
rare i brottmål tillämpas även 
på företags ombud?

I ett mål om arbetsmiljöbrott 
efter en arbetsplatsolycka med 
dödlig utgång yrkade åklagaren 
att sågverksbolaget skulle åläg-
gas att betala företagsbot. Men 
tingsrätten och hovrätten avslog 
åklagarens talan. Eftersom talan 
om företagsbot ogillades, hade 
sågverksbolaget rätt till ersätt-
ning av allmänna medel för 
sina rättegångskostnader. Men 
hovrätten satte ned det belopp 

som bolaget yrkade för ombuds-
kostnader. Bolaget hade yrkat 
ersättning för 25 timmars arbete 
med en timkostnad om 3 500 kr 
och för 5 timmars tidsspillan 
med en timkostnad om 2 500 kr.

Hovrätten fann att målet vis-
serligen var av relativt kompli-
cerad karaktär och att bolagets 
advokat hade utfört uppdraget 
på ett noggrant och grundligt 
sätt. Men hovrätten menade att 
målet inte innehöll så ovanliga 
eller svårbedömda rättsfrå-
gor att det motiverade högre 
ersättning än vad en offentlig 
försvarare skulle ha fått enligt 
brottmålstaxan. Därför mins-
kade hovrätten timersättningen 
till 1 276 kr per timme för arbete 

och till 1 170 kr per timme för 
tidsspillan.

Sågverksbolaget överklagade 
beslutet om rättegångskostna-
den till Högsta domstolen och 
hänvisade till att det behövs 
vägledande avgöranden när 
det gäller frågan om huruvida 
juridiska personers ombuds-
kostnader i mål om företagsbot 
ska bedömas enligt timkostnads-
reglerna för offentliga försvarare 
och frågan om vilka sakliga skäl 
som ska godtas för avsteg från 
brottmålstaxan.

Högsta domstolen meddelade 
prövningstillstånd.  MA

Högsta domstolens beslut 
den 31 augusti 2015 
(mål nr Ö 6027-13)

Förändringar på 
Kronobergshäktet
I oktober flyttade häktet Krono
berg in i nyrenoverade lokaler. I 
samband med flytten börjar nya 
rutiner att gälla. 

Advokatsamfundet hänvisar 
samtidigt till den handbok som 
tagits fram av Kriminalvården 
och Advokatsamfundet om 
advokaters besök på häkten. 
När det gäller inpasseringskon
troll framgår tydligt av 4 kap. 
11 § häkteslagen (2010:611) 
bland annat att allmän inpas
seringskontroll inte får utgöra 
ett permanent inslag för de in
passerande. Av bestämmelsen 
framgår att kroppsvisitation 
endast får beslutas om det anses 
nödvändigt för att säkerheten 
vid häktet ska kunna upprätthål
las. Syftet får bara vara att söka 
efter otillåtna föremål; skriftliga 
handlingar får inte granskas och 
ett beslut om inpasseringskon
troll får gälla i högst tre månader. 

Det bör även erinras om den 
lagstadgade tystnadsplikt och 
skydd för information mellan 
advokat och klient som råder 
(bland annat 8 kap. 4 §, 36 kap. 
5 § och 27 kap. 2 § rättegångs
balken) och att inpasserings
kontroll av advokater alltid ska 
göras med beaktande av denna 
tystnadsplikt och med respekt 
för advokatens yrkesroll och per
sonliga integritet.

Tidaholmsanstalten (bilden är 
 arrangerad).

Hovrätten menade att med modern utrustning, som bärbar dator och mobiltelefon, 
så går det att utföra arbete även under spilltid.

Schablonersättning till konkurs- 
förvaltare strider mot lagen
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met. Där brister det på många ställen, 
sa Elisabet Fura. 

När det gäller skyddsvisitationer 
visar Opcat-enhetens inspektioner att 
män visiterade kvinnor på en kvin-
noavdelning vilket föranledde JO att 
göra ett kritiskt uttalande. Ett vanligt 
förekommande problem som Fura 
tog upp är bristande information till 
de häktade.

– Vi får ibland höra av intagna att de 
får höra av andra intagna om vilka rät-
tigheter de har, sa Fura och berättade 
att på mindre häkten har Opcat-en-
heten noterat att kvinnor riskerar att 
bli avskilda trots att de inte har några 
restriktioner, utan det sker av ”prak-
tiska skäl” eftersom personalen inte 
vill att könen blandas. JO har uttalat 
att det kan vara bättre att blanda kön 
än att hålla kvinnor avskilda. I Växjö 
har man visat att det går genom att 
arbeta aktivt med isoleringsbrytande 
åtgärder för just kvinnor.

Fura berättade att få häktade får 
samsittning (med samsittning avses 
att en intagen under viss tid på dag-
tid vistas tillsammans med någon an-
nan eller andra intagna i ett bostads-
rum). Nu har åklagarna sjösatt ett nytt 
 arbetssätt som innebär att åklagar- 
na ska vara mer aktiva i den här frå-
gan, bland annat genom att använda 
en ny blankett som innebär att man 

säkrar rutinerna. JO kommer att följa 
utvecklingen.

det tillfälliga häktet i Östersund, 
som finns sedan 2006, uppmärksam-
mas särskilt. Elisabet Fura har vid flera 

Sedan 2011 har Justitieombuds-
mannen, JO, en särskild enhet, 
Opcat-enheten, med uppgift 

att bevaka att människor som är fri-
hetsberövade inte utsätts för grym, 
omänsklig, eller annan förnedrande 
behandling eller bestraffning. Op-
cat-enheten inspekterar platser där 
människor kan hållas frihetsberö-
vade, rapporterar från besöken och 
deltar i det internationella samarbetet 
inom området.

Under de fyra första åren har när-
mare 120 inspektioner utförts som 
har lett till att ett 20-tal särskilda ini-
tiativärenden öppnats av JO som för-
delas enligt följande:

l 10 Kriminalvården
l 3 Polisen
l 5 Statens institutionsstyrelse (SIS)
l 2 Psykiatriska tvångsvården.

chefs-jo elisabet fura konstaterade 
på JO:s seminarium i Stockholm den 
1 oktober att trots att Sverige flera 
gånger kritiserats för förhållandena 
på landets häkten så fortsätter det att 
finnas brister.

– Det är lite deprimerande att det är 
samma brister på häktena som kom-
mer upp igen och att det inte har blivit 
bättre. Att det fortfarande handlar om 
brister i ljusinsläpp, och att den häkta-
de måste kunna se ut från häktesrum-

Många brister i behandlingen av frihetsberövade människor i Sverige.  
Det visar inspektioner från JO:s Opcat-enhet.

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: TOM  KNUTSON OCH KRIMINALVÅRDEN

Brister i behandlingen     av frihetsberövade

På seminariet som 
arrangerades av 
JO i Stockholm i 

början av oktober 
diskuterades 

frågor om Sveriges 
skyldigheter att ta 

sig an och förebygga 
tortyr och annan 

grym och omänsklig 
eller förnedrande 

behandling av 
personer.

Chefs-JO 
Elisabet Fura.
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tillfällen påpekat att det är svårt att be-
driva en verksamhet som når upp till 
lagstiftningens krav i lokalerna. Häktet 
präglas bland annat av att där är en 
hög isoleringsgrad, dåligt med ljus och 
att det saknas lokaler för motion. 

– Man kanske ska överväga att 
stänga det här stället, kommenterade 
Elisabet Fura.

Fura tog även upp en händelse 
som handlade om behandlingen av 
äldre där hon riktat allvarlig kritik i ett 

ärende som rörde en 73-årig förvir-
rad rullatoranvändande kvinna, som 
fraktades från sin bostad till häktet i 
Jönköping och vidare till anstalten i 
Ystad. Dagen efter ankomsten till an-
stalten påträffades kvinnan på golvet i 

Brister i behandlingen     av frihetsberövade
Reportage JO:s Opcat-enhet

» 

”Det är lite deprimerande att 
det är samma brister på häk-

tena som kommer upp igen och 
att det inte har blivit bättre. 
Att det fortfarande handlar 
om brister i ljusinsläpp, och 

att den häktade måste kunna 
se ut från häktesrummet. Där 
brister det på många ställen.”  

Elisabet Fura
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de. Vid ett tillfälle hade en flicka, som 
hade placerats avskilt, som behövde 
gå på toaletten fått gå in i ett rum utan 
fungerande belysning och fått en hink 
för att utföra sina behov. På rummets 
vägg var det kladdat i blod eller annan 
kroppsvätska: ”DÖ”.

På seminariet diskuterades en rad 
frågor om Sveriges skyldigheter att ta 

sig an och förebygga tortyr och annan 
grym och omänsklig eller förnedran-
de behandling av personer.

silvia casale, före detta ordförande 
för Europarådets antitortyrkom-
mitté, CPT, och FN:s underkommitté 
mot tortyr, SPT, betonade hur viktigt 
det är med nationella förebyggande 
mekanismer/nationella besöksorgan 
(NPM), är inte bara för det egna landet 
utan också för hela världen som följer 
utvecklingen på området.

– Världen ser till Europa för att 
visa vägen, och Europa visar vägen, 
fastslog Silvia som underströk att de 
nationella besöksorganen måste vara 
oberoende. Något som inte alltid är 
fallet. Hon beskrev också hur viktigt 
det är att arbeta systematiskt och ana-
lytiskt och inte planlöst ränna runt 
som ”headless chicken” och genom-
föra hundratals inspektioner.

i det förebyggande arbetet tog Silvia 
Casale särskilt upp betydelsen av fri-
villigorganisationer, som har värde-
fulla kunskaper, och advokatorgani-
sationer, vars advokater har klienter 
som kan vara frihetsberövade under 
bristande villkor. Hon menade att 
samarbetet mellan olika aktörer kan 
förbättras och att det förebyggande 
arbetet på det sättet kan stärkas. n

JO inte bara rapporterar till riksdagen 
utan även direkt till ett internationellt 
organ, säger Elisabet Fura som beto-
nar att Opcat-enheten har en uttalad 
människorättsvinkel.

– Opcat-enhetens arbete är mer pro-
aktivt än JO:s klassiska klagomålshan-
tering, säger hon och tillägger:

– Opcat-enheten behöver inte invän-
ta klagomål om att något har gått snett 
utan kan se framåt och förebygga så 
långt det är möjligt att kränkningar 
överhuvudtaget förekommer av män-
niskors grundläggande mänskliga rät-
tigheter.

opcat-enheten inspekterar regelbun-
det platser där människor kan hållas 
frihetsberövade, rapporterar från be-

söken och deltar i det internationella 
samarbetet inom området. Opcat-en-
heten arbetar för att skapa en dialog 
med de granskade myndigheterna för 
att komma till rätta med de brister man 
upptäcker vid inspektionerna. Vid in-
spektionerna samtalar man med de 
frihetsberövade personerna men även 
med ledningen för verksamheten.

skyldigheten att förebygga uppkom-
sten av tortyr är anledningen till att 
Sverige regelbundet får ta emot besök 
av särskilda expertkommittéer i Euro-
parådets och FN:s regi. Besöken har 
haft stor betydelse för diskussion av 
förekomsten av bland annat isolering 
av häktade i kombination med långa 
häktningstider. n

sitt bostadsrum. Läkare konstaterade 
förvirring och uttorkning och kvinnan 
fick föras akut till sjukhus.

– Eftersom vi lever allt längre lär det 
bli vanligare med äldre människor 
som frihetsberövas, konstaterade 
Fura och fortsatte:

– Då måste det finnas en beredskap 
för det. I det aktuella fallet hade alla 
inblandade myndigheter följt sina 
protokoll ganska bra. Men inte någon 
hade frågat sig om det var rimligt att 
spärra in en liten, gammal och förvir-
rad person som saknade begrepp om 
var hon fanns.

opcat-enheten har ett tematiskt arbets-
sätt. Under 2015 är temat frihetsberö-
vade kvinnor. Elisabet Fura frågade sig 
om det finns anledning att tro att kvin-
nor som frihetsberövas behandlas an-
norlunda än män? Det pågående arbe-
tet kommer att utmynna i en rapport. 

Opcat-enhetens arbete har också 
visat på brister hos flera polismyndig-
heter i kravet på att informera frihets-
berövade om deras rättigheter. Det fö-
rekom även skillnader mellan tillgång 
och utformning av rastgårdar samt 
brister i utbildning av arrestvakter.

Efter besök på LVU- och LVM-hem 
har JO uttalat att de intagna inte ska 
utsättas för behandling som kan upp-
fattas som förnedrande eller kränkan-

Opcat-enheten arbetar proaktivt 
för att förebygga att kränkningar 
inte förekommer av människors 
grundläggande mänskliga rättig-
heter.

Opcat-enhetens arbete baseras på 
2002 års fakultativa protokoll till 
FN:s konvention mot tortyr och an-
nan omänsklig behandling (Opcat). 
Protokollet kräver att staterna har ett 
nationellt system, National Preventive 
Mechanism (NPM) – på svenska kallat 
Nationellt besöksorgan – för att över-
vaka frågan.

– Man kan konstatera att JO:s man-
dat har förändrats på ett banbrytande 
sätt när JO fick tilläggsuppdraget 2011. 
Det är en viktig principiell skillnad att 

LÄS MER

www.jo.se

Opcat-enheten arbetar mer proaktivt

Reportage JO:s Opcat-enhet

Elisabet Fura.

Silvia Casale, före 
detta ordförande 
för Europarådets 
antitortyrkom-

mitté, CPT, och FN:s 
underkommitté mot 

tortyr, SPT.

» 



Memorera aldrig saker 
som du kan slå upp

    Albert Einstein var en smart man. Bland det smartaste han gjorde var att aldrig 

memorera saker som tog mindre än 2 minuter att slå upp. Vi tror att du är lika 

smart. Det är därför dina klienter anlitar dig.

Läs mer på www.karnovgroup.se/360
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Världen

”Safe Harbor är ogiltigt”
USA är inte tillräckligt bra på 
att skydda europeiska med-
borgares personuppgifter. Det 
är innebörden av ett beslut 
från EU-domstolen som har 
ogiltigförklarat de så kallade 
”safe harbor”-principerna.

Den 6 oktober ogiltigförkla-
rade EU-domstolen ett tidigare 
beslut där EU-kommissionen 
fann att USA:s så kallade ”safe 
harbor”-principer säkerställer 
ett adekvat skydd för överförda 
personuppgifter. EU-domstolens 
beslut har stora konsekvenser 
för hur personuppgifter kan 
överföras till USA. Domen har 
uppmärksammats stort och ska-
pat oro hos många företag.

Artikel 29-gruppen (Article 
29 Working Party), som består 
av representanter från Europas 
samtliga dataskyddsmyndighe-
ter, understryker i en gemen-
sam kommentar till domen att 
frågan om massövervakning och 
urskiljningslös övervakning är 
en nyckelfråga i EU-domstolens 
analys. Tills vidare kan stan-
dardkontraktsklausuler och 
så kallade binding corporate 
rules fortfarande, enligt Artikel 
29-gruppen, användas men det 
hindrar inte dataskyddsmyn-

digheterna från att granska 
överföringar i enskilda fall och 
att utöva sina tillsynsbefogen-
heter för att skydda enskilda 
personers rättigheter.

Safe Harbor-
avtalen är en sorts 
dataskyddsavtal 
som EU-kom-
missionen slöt 
med USA runt 
millennieskiftet. 
Regelsamlingen 
hamnade i blåsväder efter Ed-
ward Snowdens avslöjanden om 
NSA:s massövervakning. Målet 
som ställde allt på sin spets är 
ett rättsfall där den österrikiske 

juridikstudenten Maximillian 
Schrems stämt Facebook för 
att de fört över hans uppgifter 
till amerikanska servrar, och 
därmed gjort dem tillgängliga 

för den amerikan-
ska underrättel-
setjänsten. Safe 
Harbor-avtalet gav 
Facebook och an-
dra internetföretag 
rätt att överföra 
sina europeiska 

användares personuppgifter 
till sina hemservrar i USA. Det 
pågår dock redan förhandlingar 
mellan EU och USA om ett nytt 
avtal. TK

Tunisiska advokatsamfundet prisas
Tunisiska advokatsamfundet 
får Nobels fredspris.

Norska Nobelkom-
mittén har beslutat 
att Nobels fredspris 
för 2015 tilldelas den 
tunisiska ”kvartetten 
för nationell dialog” för dess 
avgörande bidrag till uppbygg-
naden av pluralistisk demokrati 
i Tunisien. Kvartetten kom till 
stånd 2013.

Det tunisiska advokatsam-
fundet (Ordre National des 
Avocats de Tunisie) är en av de 

fyra organisationer i det tuni-
siska civilsamhället som utgör 

kvartetten. De övriga 
är den fackliga rörelsen 
UGTT (Union Générale 
Tunisienne du Travail), 
arbetsgivarorganisa-
tionen UTICA (Union 

Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat), 
människorättsorganisationen 
LTDH (La Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits de 
l’Homme).

Nobelkommittén skriver i sin 
motivering:

”Kvartetten kom till stånd 
sommaren 2013 då demokra-
tiseringsprocessen riskerade 
att bryta samman till följd av 
politiska mord och omfattande 
social oro. Den etablerade en 
alternativ och fredlig politisk 
process då landet stod på ran-
den till inbördeskrig. På så sätt 
bidrog den till att Tunisien på 
ett fåtal år har kunnat etablera 
ett konstitutionellt styresskick 
med grundlagsfästa rättigheter 
för hela befolkningen, oberoen-
de av kön, politisk övertygelse 
och religiös tro.”

Advokat dödad 
i terrorattack

Vid terrorattacken mot 
en fredsdemonstration 
i Ankara den 10 oktober 

dödades ett hundratal personer, 
och ytterligare flera hundra per
soner skadades. Ett av dödsoff
ren vid attacken var advokat Uy
gar Coşgun, ledamot av Ankaras 
advokatsamfund.

I ett brev till Sveriges advo
katsamfund uttalar Turkiets för
enade advokatsamfund sin över
tygelse att den mest effektiva 
motkraften till terrorism ligger i 
att staten omfattar demokratins 
och rättsstatens principer, och 
förklarar att den brutala terrorat
tacken inte rubbar advokatsam
fundens inställning till rättvisa, 
demokrati och mänskliga rät
tigheter.

Mer omfattade 
rättshjälp efterlyses

Europaparlamentet an
ser att det är viktigt att 
EU antar ett starkt och 

omfattade direktiv om rättshjälp.
”Europaparlamentet beklagar 

bristen på tillgång till rättshjälp 
i många medlemsstater och det 
faktum att det påverkar rätten 
att få tillgång till rättslig prövning 
för den som saknar tillräckliga 
tillgångar. ”

Det skriver Europaparlamen
tet i en resolution som antogs i 
början på september om läget 
vad gäller de grundläggande rät
tigheterna i EU.

Tusentals företag flyttar kunddata mellan Europa och USA. Men nu gäller inte 
längre avtalet som gjort det mesta av verksamheten möjlig.

LÄS MER

l http://curia.europa.eu/
l  Dom i mål C362/14 

Maximillian Schrems 
mot Data Protection 
Commissioner

I Advokaten nr 5 beskrevs hur den 
turkiska advokatkåren kämpar för 
demokrati och mänskliga rättigheter.

TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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Politisk tillhörighet påverkar

nämndemäns dömande
Peter Wolodarski 

får journalistpris

”Jag gillar nämndemän! Men just nomineringssystemet eller urvalssystemet 

fungerar inte.”  Hjalmar Forsberg, hovrättslagman

Gästkrönikör: 
Mona Sahlin

Fokus:

20 år med
EU-rätten
och Europa-
konventionen
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Reportage Turkiet

Turkiet. Och det är därför regeringen inte erkänner advokaternas röst och inte heller lagen som sådan, säger han och tillägger:
– Istanbuls advokatsamfund är den starkaste rösten mot regeringens olika typer av rättsstridiga ageranden och olagligheter. Och vi är den enda orga-nisationen som på allvar vidtar åtgär-der mot det som äger rum i Turkiet. Det är därför som den politiska mak-ten hela tiden vidtar olika åtgärder mot advokatkåren och advokatyrket. 

regeringens kamp mot Istanbuls ad-vokatsamfund illustreras med all tyd-lighet av att det för närvarande pågår tre brottmålsprocesser mot Istanbuls advokatsamfunds ledamöter. Aydeniz Alisbah Tuskan berättar att det inte handlar om att advokaterna inte full-gör sina uppdrag. Utan det handlar om ett uttryck för ett politiskt ställ-ningstagande mot Istanbuls advokat-samfund, betonar hon.
I ett av målen är styrelseledamöter för Istanbuls advokatsamfund åtalade för att de ska ha försökt påverka en 

Den inrikespolitiska scenen i 
Turkiet är mycket komplex. 
Starka krafter vill vrida sam-hället i islamistisk riktning. Företrä-darna för att stat och religion ska skilj-as åt och att staten ska vara sekulär kämpar i hård motvind. En av de vikti-gaste förkämparna för rättsstaten och dess institutioner är advokatkåren. Och en av de allra starkaste rösterna bland advokaterna är Istanbuls advo-katsamfund som representerar cirka 33 000 advokater av landets 80 000 advokater. Turkiets regering och Istan-buls advokatsamfund har hamnat på kollisionskurs och utgången är oviss.Aydeniz Alisbah Tuskan, advokat, skattmästare och styrelseledamot i Is-tanbuls advokatsamfund, är djupt be-kymrad över tillståndet och tenden-serna i dagens Turkiet. Enligt henne angrips de olika advokatsamfunden liksom advokaterna häftigt av den po-litiska ledningen i Turkiet.

– Under senare år har advokater och advokatsamfunden tvingats att kämpa emot rättsstridigheter i hela Turkiet. I hela landet angrips advokater och advokaternas roll ifrågasätts av reger-ingen och politiker. Vi som advokater och advokatsamfunden attackeras av politiska makthavare, säger Aydeniz Alisbah Tuskan som tillägger att Istan-buls advokatsamfund är extra utsatt eftersom det representerar så många advokater och inte tvekar att uttala sig i centrala rättspolitiska frågor.
– De uttalanden som Istanbuls advo-katsamfund och dess ordförande gör uppmärksammas nogsamt av Turki-ets politiska ledning. Landets presi-dent har i en rad uttalanden gjort ord-föranden i Istanbuls advokatsamfund till måltavla. Samtidigt noterar vi att vi har ett starkt stöd från det civila sam-

hället, säger Aydeniz Alisbah Tuskan som konstaterar att med jämna mel-lanrum kritiseras Istanbuls advokat-samfund för att vara politiserat.
– Men det är vi inte. Vi är inte emot olika politiska åsikter i sig. Utan vi vill skydda rättsstaten, och då den attack-eras kritiserar vi dem som angriper den, förtydligar hon.

cengiz yaka, advokat och styrelsele-damot av Istanbuls advokatsamfund, konstaterar att landets politiska led-ning ser sitt agerande som legitimt och att det inte strider mot de mänsk-liga rättigheterna och Europakonven-tionen.
– När det gäller turkiska advokater och Istanbuls advokatsamfund så an-ser regeringen att vi har en hållning som är emot den politiska makten i 

Turkiet vid vägskäl

» 

Den turkiska advokatkåren agerar vakthund för att skydda den turkiska rättssta-ten som är hårt ansatt av landets politiska ledning. Det pågår en maktkamp med en oviss utgång mellan regeringen och advokatkåren.TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

Sedan början 
av 2000-talet 
har det islamba-
serade liberala 
Rättvise- och 
utvecklings-
partiet (AKP) 
dominerat tur-
kisk politik. Efter 
partiets tredje 
valseger 2011 
har det kommit 
att anklagas för 
att bli allt mer 
auktoritärt. Det 
religiösa inslaget 
i AKP innebär 
en markant av-
vikelse från det 
sekulära arvet 
som känneteck-
nat landets styre 
under större de-
len av 1900-ta-
let. AKP har 
återkommande 
hamnat i konflikt 
med militären, 
rättsväsendet, 
den statliga by-
råkratin och de 
etablerade parti-
erna som förval-
tat det sekulära 
arvet och som 
misstänker AKP 
för att försöka 
smygislamisera 
Turkiet.

Valet i Turkiet 
som avgjordes 
i början av juni 
blev ett nederlag 
för president 
Erdoğans dröm 
om ett presi-
dentstyre. AKP 
tvingas nu istäl-
let att regera i 
minoritet.

Källor: Ut-
rikespolitiska 

institutet, Utrikes-
departementet

KONFLIKT MED 
SVÅRA MOT-
SÄTTNINGAR

Turkiet går en oviss 
framtid till mötes där 
rättsstatens roll är 
allt annat än tryggad.

Advokatsamfundets 
styrelse mötte Istan-
buls advokatsam-
fund i april 2015.

Aydeniz Alisbah 
Tuskan, advokat, 
skattmästare och 
styrelseledamot i 
Istanbuls advokat-
samfund.
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Mörk bild av Syrien
Rysslands vill tvinga Väst att 
välja mellan Assad-regimen 
och IS skräckvälde. Den 
analysen gjorde Mellanöstern-
kännaren Bitte Hammargren 
när hon talade om Syrien på en 
Hildary-lunch.

– Avsikten med de tidigare Ge-
nève-samtalen om Syrien var att 
de skulle leda fram till ett över-
gångsstyre i Damaskus. Ryssland 
har varit konsekvent med att 
Assad-regimen måste sitta kvar, 
vilket USA har gått emot. Nu 
kan vi se hur Ryssland med sin 
militära insats vill tvinga fram 
en situation där Väst tvingas 
välja om man vill ha regimen 
eller IS, sa Bitte Hammargren, 
en av Sveriges främsta Mellan-
östernkännare som arbetar som 
frilansjournalist, författare och 
föreläsare.

Hennes föredrag på Advokat-
samfundet i Stockholm den 12 
oktober lockade 95 personer, 
vilket är rekord för Hildary-
luncherna, som denna gång 
hade samordnats med ”Advokat 
i framtiden”.

Bitte Hammargren menar 
att Rysslands strategi förvärrar 
flyktingkrisen eftersom majori-
teten av syrierna är sunniaraber 
som normalt inte har sympatier 
för IS, men som å andra sidan 
inte heller vill ha kvar Assad-
regimen, vilken har orsakat flest 
dödsoffer i kriget och är ökänd 
för sina tortyrceller.

– Ryssland 
vill in i Mel-
lanöstern 
och få infly-
tande. Rys-
sarna har en 
väldigt aktiv 
diplomati, 
de vill sälja 
vapen och 

de är skrupelfria. Samtidigt har 
vi ett problem eftersom västvärl-
den saknar en klar strategi. Det 
är ingen ljus framtid.

Bitte Hammargren menar 
att en övergångslösning, som 
den stora syriska oppositionen, 
sunniaraberna, kan tänkas ac-
ceptera, förutsätter att regimens 
ytterst ansvarige, president Bas-
har al-Assad, tvingas gå medan 
stommen av statsapparaten 
finns kvar.

–Regimen har en armé, en 
struktur och institutioner. En 
övergångslösning måste ske i 
samförstånd mellan stormakter-
na och mäktiga stater i regionen. 
Iran har inget behov av att just 
Bashar al-Assad sitter kvar. Det 
viktigaste för Iran är att ha en al-
lierad i Damaskus som fungerar 
som Teherans brohuvud där.

Grundproblemen för att 
uppnå en sådan lösning är enligt 
Bitte Hammargren att Ryssland 
har starka band till Assad och 
Saudiarabiens vägran att släppa 
in Iran i Genèvesamtalen. 

bitte hammargren summerade 
det kaotiska läget i Syrien där 
Gulfstaterna stödjer sunnire-
beller, allt från olika islamis-
tiska grupperingar till Fria 
syriska armén, vilka krigar mot 
Assad-regimen. Den får i sin tur 
stöd från Iran, Hizbollah och 
Ryssland. Natolandet Turkiet 
bombar främst den kurdiska 
PKK-gerillan, vars syriska gren 

PYD fun-
gerar som 
marktrupp 
åt USA 
under dess 
flygan-
grepp mot 
IS i norra 
Syrien. Men 
USA vacklar 

samtidigt fram och tillbaka utan 
någon tydlig strategi i övriga 
frågor.

– Obama sa tidigare att USA:s 
röda linje går vid användningen 
av kemvapen. Sommaren 2013 
användes kemvapen. Även om 
FN:s utredare inte tilläts klargö-
ra vem som använt dem pekade 
det mesta mot Assad-regimen. 
Gulfstaterna trodde att det 
amerikanska bombanfallet mot 
regimen var nära förestående. 
Men det kom aldrig, vilket är ett 
skäl till att arabvärlden inte litar 
på Obama i dag. Men regimen, 
som får stöd från Moskva, vet 
att Putin är konsekvent.

Bitte Hammargren visade 

också en karta från BBC där man 
såg att de ryska bombanfallen 
som skett nyligen framför allt 
syftat till att stärka regimens 
kontroll. IS-områdena har inte 
varit primära bombmål. Det har 
däremot andra rebellgrupper 
varit, allt från Nusrafronten (en 
gren av al-Qaida) till rebeller som 
USA har varit med och utbildat.

– Nu finns amerikanskt 
flyg i luften för att slå mot IS, 
samtidigt som det finns ryskt 
flyg i luften och därför finns risk 
för en konfrontation mellan 
supermakterna. Det finns ju 
inga koordinerade stridsinsatser 
mellan dem.

Mats Cato

HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Bitte Hammargren lockade rekordmånga på Hildary-lunchen i oktober.
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– Vårt syfte är att ge riktig informa-
tion till de nyanlända om den svenska 
asylprocessen och förhindra felaktig 
information och ryktesspridning, sä-
ger Sait Umdi. Det är en viktig del av 
rättssamhället att de som kommer hit 
får korrekt juridisk rådgivning. Från 
början var det kaosartat med väldigt 
många nyanlända och många frågor. 
Nu är det lite lugnare.

Flyktingarna frågar bland annat 
om hur lång tid det tar att få ett asyl-
beslut, vilken praxis som gäller för 
asylsökande från olika länder och hur 
det fungerar med boende, pengar och 
arbete. Några undrar också hur de tar 
sig vidare till Finland och Norge för att 
söka asyl där. Jourens uppgift är dock 
enbart juridisk rådgivning.

– De som säger att de vill söka asyl 
hänvisar vi till Migrationsverket. Och 
när vi får frågor från ensamkomman-
de barn sätter vi dem i kontakt med 
socialtjänsten, säger Sait Umdi.

i malmö har staden sedan början 
av oktober upprättat en permanent 
mottagningsplats vid Posthusplatsen 
intill Centralstationen, där även Advo-
katjouren flyttat in tillsammans med 
bland annat Röda korset och andra 
frivilligorganisationer.

– De nyanlända är tacksamma för 
den hjälp vi ger dem, och även kom-
munen och Röda korset är glada att 
vi är på plats. Vi blir kvar så länge vi 
bedömer att det finns ett behov och vi 
kan göra nytta, säger Sait Umdi. 

Även om den största tillström-
ningen är över även på Stockholms 
central, så är aktiviteten fortfarande 

Advokatsamfundet var snabbt 
igång med sin jourverksamhet 
när flyktingströmmarna till Sve-

rige tilltog i mitten av september. Sait 
Umdi samordnar de frivilliga samfunds-
medlemmarna i Malmö. Han jobbar till 
vardags på Cityadvokaterna och är ord-
förande i Migrationskollegiet i Malmö. 
Advokatjouren finns på plats varje var-
dagkväll mellan klockan 18 och 20.

”Fantastiskt 
att vara delaktig 
och kunna hjälpa”
Ett 80-tal advokater och biträdande jurister har den senaste månaden hjälpt 
nyanlända flyktingar med gratis rådgivning på centralstationerna i Stockholm 
och Malmö. Jourverksamheten fortsätter så länge det finns ett behov.

TEXT OCH FOTO: HANS HELLBERG

Reportage Advokatjouren i flyktingkrisen

Bassam från Irak får hjälp av Volontärer för vård att se om sitt onda knä efter tårgasbeskjutningen i Ungern.

Sait Umdi.
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betydligt hög re än normalt. Utanför 
huvudentrén på Vasagatan hjälper or-
ganisationen Refugees Welcome nyan-
lända med tillfälliga boenden, mat och 
kläder. Här samlas de flesta flyktingar 
men också många av deras landsmän.

Innanför dörrarna samsas Advokat-
jouren om utrymmet med personal 
från Migrationsverket, Polisen och fri-
villiga från Röda Korset och andra fri-
villigorganisationer. Det är volontärer 
nästan överallt.

Denna måndagskväll i mitten av 
oktober består Advokatjouren av ad-
vokaterna Natalie Kojadinovic och 
Anuta Sjunghamn och biträdande 
juristerna Amir Amdouni och Viktor 
Banke. 

För Anuta Sjunghamn är det för-
sta gången i advokatjouren – hon har 
precis blivit ledamot i Advokatsam-
fundet. De andra har varit på plats 
flera gånger. För Amir Amdouni är det 
femte kvällen han besöker Centralsta-
tionen.

– Det känns otroligt bra att vara på 
plats och hjälpa till så mycket det går 
och utan att kräva något i gengäld, 
säger Amir Amdouni, som dessutom 
behärskar arabiska.

Redan efter en kort stund kommer 

en ung kille fram och berättar att han 
har en vän från Syrien utanför som 
vill höra hur han ska få asyl i Sverige. 
Vännen är 17 år, har kommit hit utan 
familjen och har tidigare sökt asyl i 
Tyskland, där hans pass finns kvar 
hos Migrationsmyndigheten. Men han 
vill helst stanna i Sverige där han har 
vänner och kan få studera.

Viktor Banke förklarar att Sverige 
som huvudregel inte skickar tillbaka 
minderåriga som kommit hit utan 
vårdnadshavare.

– Men du behöver förstås kunna 
visa att du är minderårig. Migrations-
verket bör kunna hjälpa dig att få hit 
ditt pass från Tyskland, säger Viktor 
Banke och pojken verkar nöja sig med 
det beskedet.

snart påkallar volontärer för vård 
Amirs uppmärksamhet. Volontärer-
na, som är sjuk- eller undersköterskor, 
har ett förråd med mediciner som de 
tillhandahåller de flyktingar som be-
höver. Bassam, som är från Irak och 
har ont i ett knä, behöver hjälp och 
vårdpersonalen vill ha Amirs hjälp att 
tolka.

– När jag var i Ungern för en vecka 
sedan blev vi beskjutna med tårgas 

och när jag sprang ramlade jag och 
slog i knäet, förklarar han.

Advokatjouren på Stockholms cen-
tralstation blir kvar så länge det finns 
behov.

– Det känns fantastiskt bra att vara 
delaktig och kunna dela med sig av de 
kunskaper man har, säger Natalie Ko-
jadinovic. Jag är tillbaka här om några 
dagar igen. n

Under perioden 6–12 oktober sökte 
drygt 9 600 personer asyl i Sverige. 
Drygt 3 000 av dessa kommer från 
Syrien, knappt 2 900 från Afghanistan 
och 1 900 från Irak. I början på oktober 
hade knappt 77 000 personer sökt asyl 
i Sverige i år. Mer än en tredjedel av 
dessa har flytt från Syrien. Nästan en 
femtedel av alla asylsökande är ensam
kommande barn. De flesta ensamkom
mande barn är från Afghanistan, men 
många kommer även från Syrien, Irak 
och Somalia. I fjol sökte totalt 81 300 
personer asyl i Sverige. 

Landets fyra migrationsdomstolar, 
som handlägger asylärenden som 
överklagas, räknar med en fördubbling 
av antalet asylmål de närmaste åren. 
Nya medarbetare ska anställas såväl i 
Stockholm som i Göteborg och Malmö.

9 600 ASYLSÖKANDE PÅ EN VECKA

Amir Amdouni, Anuta Sjunghamn, 
Natalie Kojadinovic och Viktor Banke 
är några av ett drygt 40-tal samfunds- 
medlemmar som driver advokatjouren 
på Stockholms central.

Anuta Sjunghamn besvarar frågor från en av många intresserade.

Reportage Advokatjouren i flyktingkrisen
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Reportage Hilda

Syriska
advokater
kämpar för
jämställdhet

workshops för att försöka skapa en 
medvetenhet om jämställdhet bland 
unga män och kvinnor i Syrien. Men-
taliteten måste förändras på alla ni-
våer i samhället, sade en av de syriska 
advokaterna. 

inom ramarna för ett FN-projekt ar-
betar Ibrahim Draji, professor i in-
ternationell rätt, också med att jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män ska 
genomsyra Syriens framtida konstitu-
tion. Han anser att i princip hela kon-
stitutionen måste skrivas om.

– Jag har en dotter och vill skydda 
henne. Varför ska hon inte kunna 
bli president eller ledare? Varför ska 
hon kontrolleras av en religiös sekt 
som kränker mänskliga rättigheter 
varje dag? Det är viktigt att det finns 
mekanismer för att implementera 
jämställdhet mellan män och kvinnor, 
inte bara teorier, säger han.

Till att börja med anser han att 
språket i lagen måste ändras, det 
måste tydligt framgå att lagen gäller 

både ”honom och henne”, inte bara 
”honom”.

Ibrahim Draji menar att Syrien har 
mycket att lära av Sverige och den 
svenska lagstiftningen när det gäller 
jämställdhet. 

– Lagarna är bra här. Samtidigt arbe-
tar ni kontinuerligt med att förbättra 
dem, säger han.

en av de syriska advokaterna und-
rade, under mötet med de svenska 
juristerna, vad förklaringen är till att 
den svenska lagstiftningen är betyd-
ligt mer jämställd än lagstiftningen i 
många andra länder. 

– Det har inte varit krig i Sverige 
på väldigt länge, vi lever i en välfärds-
stat och har en relativt homogen 
befolkning. Vi har inte haft samma 
problem som många andra länder 
med motsättningar mellan olika be-
folkningsgrupper, sade Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne 
Ramberg och tillade att lagar som till-
varatar kvinnors, barns och sexuella 

Tio syriska advokater, som alla 
arbetar med mänskliga rättig-
heter och kvinnors rättigheter, 

besökte i september Sverige inom ra-
men för ett Sida- och EU-finansierat 
projekt till stöd för övergången till 
demokrati i Syrien. Syftet med resan 
var att advokaterna skulle få en in-
blick i det svenska rättssystemet och 
hur arbetet med jämställdhet och att 
upprätta demokrati och rättsstaten 
fungerar i Sverige.

I samband med besöket träffade 
de syriska advokaterna ett fyrtiotal 
framstående kvinnliga jurister från 
advokatkåren och rättsväsendet/för-
valtningen, Hilda-nätverket, på Advo-
katsamfundet.

Under mötet berättade de syriska 
advokaterna att de arbetar för att 
skapa en konstitution där kvinnor har 
samma rättigheter som män. 

För närvarande görs en kartlägg-
ning av vilka lagar som diskriminerar 
kvinnor.

– Vi anordnar också bland annat 

Mitt i brinnande krig kämpar syriska 
advokater, med risk för sina egna liv, för 
jämställdhet mellan män och kvinnor. 

TEXT OCH FOTO: KAMILLA KVARNTORP

Ibrahim Draji, 
professor i internationell rätt.

”Alla som 
arbetar med 
mänskliga 
rättigheter i 
Syrien utsät-
ter sig för en 
risk. Och flera 
av de advo-
kater som är 
här i dag har 
gripits och 
förhörts flera 
gånger.”
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minoriteters rättigheter har antagit 
stegvis.

Att ändra den syriska konstitutio-
nen är inget lätt arbete. Under mötet 
med de svenska juristerna berättade 
en av de syriska advokaterna att det 
är riskabelt för advokater bara att träf-
fas och diskutera konstitutionen och 
andra rättsfrågor.

– I den region som kontrolleras av 
regimen kan ledarna få för sig att vi 
träffas av politiska skäl, i andra regio-
ner är det förbjudet att träffas och dis-
kutera rättsfrågor, det uppfattas som 
ett brott mot religionen. Alla som ar-
betar med mänskliga rättigheter i Sy-
rien utsätter sig för en risk. Och flera 
av de advokater som är här i dag har 
gripits och förhörts flera gånger, sade 
advokaten.

ibrahim draji vittnar också om att 
det är farligt att arbeta som advokat i 
Syrien. 

– Vissa extremistgrupper och par-
tier i Syrien anser att det strider mot 

religionen och är ”haram”, en synd, 
att verka som advokat, säger han.

Men det är även komplicerat att 
verka i de delar av landet som kontrol-
leras av regimen.

– Om du försvarar någon som an-
klagas för att motarbeta staten eller 
myndigheterna blir du hotad, säger 
Ibrahim Draji som har kolleger som 
har kidnappats och fängslats.

Själv har han förhörts på polissta-
tionen många gånger. Men tack vara 
att han arbetar för FN har han ett id-
kort som ger honom viss immunitet. 
Han har aldrig övervägt att lämna lan-
det, trots de faror han dagligen utsät-
ter sig för.

– Vi gör något som är till nytta för 
andra, som är till nytta för landet. Jag 
stannar även om det blir min död, sä-
ger han.

Enligt Ibrahim Draji är det omöjligt 
att verka som advokat i 70 procent av 
Syrien, de delar av landet som inte 
kontrolleras av regimen.

– I många regioner finns det inga 

domstolar längre. Finns det en dom-
stol är det svårt att verkställa dom-
stolens beslut, eftersom polisen inte 
tillåts åka in i området och göra ett 
gripande. Människor som till exempel 
har begått mord eller gjort sig skyldi-
ga till stöld, bedrägeri och andra brott 
behöver därför inte oroa sig för att 
ställas inför rätta, säger han.

antalet döda i inbördeskriget i Syrien 
växer för varje dag och Ibrahim Draji 
säger att våldet för länge sedan har 
passerat nivån för vad som är accep-
tabelt. Han ser inte ljust på framtiden 
– även om han försöker.

– Om jag ska vara realistisk är jag 
pessimistisk. Men för att inte förlora 
hoppet försöker jag att ljuga för mig 
själv och vara optimistisk hela tiden, 
säger han.

Anne Ramberg ger sina syriska kol-
leger sitt helhjärtade stöd.

– Man blir oerhört imponerad och 
gripen av dessa syriska advokaters 
integritet och mod, säger Ramberg. n

Tio advokater från Syrien 
besökte Advokatsamfundet i 

slutet av september i samband 
med höstens första Hilda-

möte. De syriska advokaternas 
besök anordnades av Euromed 

Feminist Initative (IFE-EFI), 
ett nätverk som arbetar med 

jämställdhetsfrågor och 
kvinnors rättigheter i Europa 

och Medelhavsområdet. 
Det var också IFE-EFI 

som arrangerade resan.

”Vissa extre-
mistgrupper 
och partier i 
Syrien anser 
att det strider 
mot reli-
gionen och 
är ’haram’, 
en synd, att 
verka som 
advokat.”
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To Give or Not to Give:

Three Things Swedish Can      Do to Combat Roma Poverty
i remember the scene. Christmastime in Manhattan. A 
frenzied day buying gifts. A busy street filled with bustling, 
bundled-up shoppers. “Where did Dad go?” I asked my 
mother, having lost sight of him. “He’s giving someone 
money to get drunk”, she said to my disbelieving, ten 
year-old ears. “What?!” When my father caught up with 
us, out of breath, my mother asked “How much did you 
give”. “Five bucks” he said, obviously lying. My mother 
said something to him I won’t repeat here.

As an American, the idea of someone begging was 
never synonymous with Roma for me; although as the 
years went by when I was living in London (from 2006 
to 2013) more and more people seemed to be Roma from 
the new Member States; now, in Budapest, most of the 
people asking me for money (at least once a day) seem to 
be down-on-their-luck Hungarians, Roma and non-Roma 
alike. But friends and colleagues in Sweden tell me that 
begging on the streets of Stockholm and other Swedish 
cities has become a Roma issue; a society that prided itself 
on eliminating poverty in their society now sees members 
of Europe’s largest minority, I’m told, bringing back what 
feels like Victorian scenes of street poverty.

If you are reading this article in order to find out 
whether the Legal Director of the European Roma Rights 
Centre gives money to Roma begging in the street, then 
the answer is no: twenty-five years later, I side with my 
mother. If that makes you feel better, I doubt the feeling 
will last long: unless you are a sociopath, it will never feel 
good walking by someone begging for money and giving 
them nothing. In any event, I don’t have a good reason 
why I don’t give, or why you shouldn’t. Maybe giving 

someone money will change her life; maybe it will go to a 
trafficker – I have no idea. My dad would say it is because I 
always listen to my mom, and that is probably it.

If you are a lawyer and you want to do something about 
the Roma poverty you see around you in Sweden, there 
are three things you can do. They are all harder than 
giving someone some money; they are also all more ef-
fective and satisfying.

1. bring a race discrimination case in the next twelve 
months, or get someone in your firm to bring one. Di-
rective 2000/43 – the EU’s Race Equality Directive – was 
introduced fifteen years ago. Despite the widespread seg-
regation of Roma in schools and residential communities, 
only one Roma discrimination case has made its way to 
the Court of Justice of the EU. There is very little case law 
under the Directive at European level (particularly outside 
the employment field). Likewise, out of the thousands of 
judgments delivered by the European Court of Human 
Rights every year, often fewer than ten involve a finding 
of discrimination – we are lucky if one or two of those 
are about Roma. Roma face discrimination constantly. I 
know very little about the experience of Roma in Sweden 
but I can guarantee it is the case there. Talk to an NGO or 
activist in your area and ask about what kind of treatment 
Roma (or members of another minority) are experiencing. 
Are there restaurants or shops that do not serve them? 
Have they been unable to register with the local job cen-
tre? Will landlords not rent to them? Take the case (pro 
bono if you can). Do not think the work is already being 
done by someone else. The ERRC, for example, can only 

GÄSTKRÖNIKÖR
ADAM WEISS
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take a limited number of cases. We currently have about 
80 cases pending in fourteen jurisdictions in Europe, all 
of them against public bodies. We need more cases to re-
verse centuries of anti-Roma discrimination. You can help.

2. make your time and expertise available to an NGO. You 
know something that is useful to people supporting Roma 
rights. Contact a local NGO supporting Roma and let them 
know you are available to do something (a few hours of 
legal advice to the NGO, holding advice sessions for the 
Roma they work with). Make sure you are on the email 
lists of European pro bono clearinghouses. If you think 
you can’t help, you’re wrong: Roma are underserved by 
the legal profession and need access to the kind of exper-
tise we have. You have something to offer.

3. change your attitude. Roma poverty is not really about 
poverty. It is also not about culture, nor is it about things 
happening “somewhere else”. It is about discrimination. 
On a lot of levels. Centuries of oppression and exclusion 
leave minorities poor, everywhere. Roma cannot get jobs, 
in Sweden or elsewhere, because of discrimination in 
hiring. Not only blatant racism (a boss who says “We don’t 
take gypsies”), but discrimination of the subconscious 
kind. Remember the last time you hired someone or got 
hired? When an employer and the prospective employee 
come from the same background (national, ethnic, ling-
uistic), it is more likely that employee will get hired. In a 
world where so few Roma are in a position to hire anyone, 
that makes for a lot of discrimination. I hear you grum-
bling as you read this. “I’ve heard it’s in their culture …” 

you want to say, and you want me to tell you whether beg-
ging is something that Roma do ( just like you wanted me 
to tell you whether you should give money in the street). 
Well, too bad. This is all I will tell you: you know nothing 
about Romani culture if you think begging is a part of it; I 
probably know a little more than you do about Romani so-
cieties and I wouldn’t dream of connecting what you see 
on the streets of Stockholm with anything anthropological 
or sociological – it’s about rights violations; and anyone 
who ascribes poverty, begging, or criminal activity to the 
culture of an ethnic group is being racist. 

Adam Weiss   
The author is the Legal Director of the European 

Roma Rights Centre, a Budapest-based NGO 

combating anti-Romani racism throughout Europe.  

You can reach him on adam.weiss@errc.org. 

To Give or Not to Give:

Three Things Swedish Can      Do to Combat Roma Poverty

“If you are reading this article in order to find out 
whether the Legal Director of the European Roma 
Rights Centre gives money to Roma begging in the 
street, then the answer is no: twenty-five years later, 
I side with my mother.”

23
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Rekordmånga ensamkommande barn söker 
nu skydd i Sverige. Det ställer stora krav på 
alla delar i asylprocessen, som redan före 

dagens flyktingvåg hade stora brister. 
Offentliga biträden, forskare och frivillig- 

organisationer beskriver en stressad 
asylprocess med flera allvarliga brister.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP, TOM KNUTSON, ANNIKA LARSSON SJÖBERG 

OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: TOM KNUTSON, TT-BILD, ISTOCK MED FLERA

Asyl- 
process
under
stress
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nbördeskriget i Syrien, hotet från terrorgruppen IS, ökat 
våld i Afghanistan och andra oroshärdar runt om i värl-
den får människor att förlora hoppet om en framtid i sitt 
hemland. Aldrig tidigare har så många människor sökt 
skydd i Europa. I början på oktober hade knappt 77 000 

personer sökt asyl i Sverige i år. 14 830 av dem var barn 
och unga under 18 år, som har kommit hit utan föräld-
rar eller en annan vårdnadshavare. Så många ensam-

kommande barn och ungdomar har aldrig tidigare kom-
mit till Sverige under så kort tid. 

För att kunna ta emot alla asyl-
ansökningar och registrera dem 
har Migrationsverket bett om för-
stärkning från Försvarsmakten, 
Kronofogden, Försäkringskassan, 
Skatte verket och CSN. 

– Migrationsverket klarar inte av 
det här själva. Det här är en fråga 
för hela landet. Myndigheterna 
ska nu se över på vilket sätt de kan 
hjälpa oss. Det gäller att hitta rätt 
personer med rätt profil, säger 
Carl Bexelius, biträdande rättschef 
på Migrationsverket.

Det kan inte uteslutas att inlå-
nad myndighetspersonal även kan behöva hjälpa till se-
nare i handläggningen. Frågan är då om kvaliteten på be-
sluten blir lidande, om personalen som kommer utifrån 
har rätt kompetens för att fatta beslut i asylärenden.

– Handläggare från Skatteverket kan inte utreda och 
fatta beslut i asylärenden. Vi måste säkerställa att den 
materiella kompetensen finns på något sätt. Det är möj-
ligt att seniora handläggare och beslutsfattare kan fung-
era som ett stöd inför utredning och beslutsskrivning, 
säger Carl Bexelius.

LÄNGRE HANDLÄGGNINGSTIDER

Migrationsverkets målsättning är att handläggningen för 
ett asylärende ska vara tre månader. Förra året var den 
genomsnittliga tiden för att handlägga ett ärende som 

rörde ensamkommande barn 143 dagar. Hittills i år ligger 
handläggningstiden på runt 200 dagar, men den kommer 
troligen att bli längre än så framöver.

– Det är inte bra. Vi vet att asylprocessen är väldigt 
jobbig och psykiskt påfrestande för barnen och ungdo-
marna. Det är ofta inte förrän de har fått uppehållstill-
stånd som de kommer in i samhället och börjar tänka på 
utbildning. Därför är det viktigt att processen är så snabb 
som möjligt. Samtidigt måste Migrationsverket utreda 

ärendena ordentligt, säger Mika-
ela Hagan, sakkunnig hos Rädda 
Barnen.

Trots att Migrationsverket har 
så många barnärenden att avgöra 
är inte Carl Bexelius orolig för att 
rättssäkerheten hotas och felak-
tiga beslut fattas.

– Vi fattar beslut när vi har ett 
tillräckligt gott beslutsunderlag. 
Det måste få ta tid att fatta beslut, 
säger han.

Offentliga biträden, frivilligor-
ganisationer och forskare som vi 
har intervjuat uttrycker däremot 
en oro för att kvaliteten på beslu-

ten kan komma att påverkas negativt när arbetsbördan 
växer för såväl Migrationsverkets handläggare som för de 
offentliga biträdena. 

– Det finns en stor fara för att ärendemängden gör att 
rättssäkerheten försämras. Det finns en risk som bygger 
på att vi har en begränsad förmåga att hantera många 
ärenden, säger advokat Petter Aasheim.

En annan aspekt på de långa väntetiderna som lyfts 
fram är att barnen under handläggningstiden kan hinna 
fylla 18 år och därmed gå miste om uppehållstillstånd i 
Sverige.

Migrationsverkets åldersbedömningar har genom 
åren fått mycket kritik från flera håll, vilket Advokaten 
har uppmärksammat. Att det inte finns något rättssäkert 
sätt att bedöma åldern på ett barn är också den största 

”Det finns en stor fara 
för att ärendemängden 
gör att rättssäkerheten 

försämras. Det finns 
en risk som bygger på 

att vi har en begränsad 
förmåga att hantera 

många ärenden.”
Petter Asheim

Torsdagen den 22 oktober nådde 
regeringen och allianspartierna en 
överenskommelse om migrations- 
och integrationspolitiken. 

Den blocköverskridande uppgörel
sen mellan samtliga riksdagspartier, 
utom Sverigedemokraterna och 
Vänsterpartiet, innehåller 21 punk
ter som syftar till att skapa ordning 
och reda i mottagandet, en bättre 
etablering och att dämpa kostnads

ökningarna. Tillfälliga uppehålls
tillstånd blir huvudregel under en 
treårsperiod. Ensamkommande 
barn, barnfamiljer och kvotflyktingar 
undantas dock från den tillfälliga 
lagändringen och ska även fortsatt 
som huvudregel få permanent up
pehållstillstånd. Placeringen och 
hanteringen av ensamkommande 
barn ska, enligt överenskommelsen, 
löpande ses över. Översynen ska 
omfatta alltifrån handläggningen 

hos socialtjänsten och Migrations
verket till systemet med gode män 
och tolkar. Friskolor ska ha samma 
möjligheter som kommunala skolar 
att ta emot asylsökande och nyan
lända elever. 

Migrationsverket får i uppdrag 
att korta handläggningstiderna för 
asylsökan. En plan för vilka åtgärder 
som ska vidtas ska redovisas till 
Regeringskansliet i samband med 
att verket lämnar sin prognos för 

februari 2016. Ett resultat av EU
förhandlingar är att avslag ska ges 
snabbare på ogrundade ansökningar 
och ansökningar från säkra länder.

De sex partierna är också eniga 
om att riksdagen ska stödja en pro
position om att kommunerna ska 
dela på ansvaret för mottagande av 
nyanlända. Den nya lagstiftningen 
ska träda i kraft den 1 mars 2016.

Uppgörelsen innebär även skärpta 
försörjningskrav för anhöriginvand

ENSAMKOMMANDE BARN UNDANTAS FRÅN LAGÄNDRING
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bristen i asylprocessen för ensamkommande barn, enligt 
flera bedömare. 

Om en ung person har hunnit fylla 18 år kan vara helt 
avgörande i ett asylärende. Medan vuxna skickas tillbaka 
till andra EU-länder som de har rest igenom prövas till 
exempel ett barns asylansökan i Sverige.

BARNET HAR BEVISBÖRDAN

Det är, enlig svensk lagstiftning och praxis, barnet som 
har bevisbördan för sin identitet. Har barnet inga identi-
tetshandlingar eller om de handlingar som finns bedöms 
vara otillförlitliga lyssnar Migrationsverket till barnets 
berättelse.

– Det kan finnas brister i tillförlitligheten i de muntliga 
uppgifterna, de kan vara motstridiga. Om det inte finns 
rimliga förklaringar till motstridigheterna har individen 
inte gjort sannolikt att han eller hon är ett barn, säger 
Carl Bexelius.

I det läget ger Migrationsverket den unga personen möj-
lighet att inkomma med en medicinsk åldersutredning. 
Det kan vara en tand- eller handledsröntgen. Det kan även 
vara en fullständig åldersutredning i enlighet med Soci-
alstyrelsens rekommendationer från 2012, som togs fram 
efter diskussioner med Migrationsverket för att minska 
risken för att barn felaktigt bedöms vara över 18 år. 

Socialstyrelsen rekommenderar att medicinska ålders-
bedömningar inleds med en läkarundersökning och vid 
behov kompletteras med röntgenundersökning av hand-
skelett och tänder. Men myndigheten anser att för stor 
vikt har lagts vid handleds- och tandröntgen för att be-
döma åldern på ensamkommande barn.

– Det är dålig precision i tand- och handledsröntgen, 
enbart röntgenundersökningar avråder vi därför ifrån. 
En individ kan ha en mer avancerad skelettmognad än en 
annan person som är av samma kronologiska ålder. Det 
finns skillnader beroende på vilken bakgrund man har. 
Det är ett huvudproblem i bedömningarna, säger Elis En-
vall, utredare på Socialstyrelsen.

De medicinska bedömningarna bör, enligt rekommen-
dationerna, genomföras av barnläkare. Men Migrations-

verket accepterade inte läkarnas utlåtande, utan krävde 
in deras underlag för att göra en egen bedömning. 

”De medicinska åldersbedömningarna som har läm-
nats in av läkare till Migrationsverket har ett lågt bevis-
värde, då det saknats tillräckliga förklaringar till slutsat-
serna”, skriver verket på sin hemsida.

– Vi måste kunna följa grunderna och resonemanget för 
utlåtandet i det enskilda fallet. Det innebär inte att Migra-
tionsverket ska göra en medicinsk bedömning eller att vi 
vill ha ut sjukjournal, säger Carl Bexelius.

Men läkarna har uppfattat det som att personer utan 
medicinsk kompetens skulle göra egna bedömningar 
utifrån läkarnas underlag. Både Barnläkarförbundet och 
Tandläkarförbundet har nu rekommenderat sina medlem-
mar att avstå från att göra medicinska åldersutredningar.

– Vi har förståelse för att barnläkarna inte vill lämna ut 
journalen med medicinskt material och att de anser att 
den samlade medicinska bedömningen ska göras av en 
medicinskt kunnig person, säger Elis Envall.

Läkarnas beslut innebär att det är svårt för den asyl-
sökande att få sin ålder bedömd genom en medicinsk 
undersökning.

– Vi får samtal från gode män, personal inom social-
tjänsten och skolan men även från ombud som undrar 
vart de kan vända sig för att få en pediatrisk undersök-
ning eller en röntgenundersökning. Men vi har inga för-
slag att ge. Ett antal barn riskerar att klassas som vuxna 
därför att de på andra sätt inte kan göra påståenden om 
sin ålder tillräckligt trovärdiga för Migrationsverket och 
migrationsdomstolen. Det är oerhört frustrerande, säger 
Elis Envall.

NYTT ARBETSSÄTT

I september ändrade Migrationsverket sitt arbetssätt 
kring medicinska åldersbedömningar. Ansvaret för att 
genomföra bedömningarna flyttades då från Migrations-
verket till den asylsökande. Bakgrunden till beslutet är en 
dom i Migrationsöverdomstolen från förra året, där det 
slås fast att Migrationsverket inte har någon skyldighet att 
erbjuda läkarundersökning. 

» 
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Carl Bexelius.

Petter Aasheim.

ring. Undantag från försörjningskrav 
tas bort vid anhöriginvandring för 
svenska medborgare, medborgare i 
annan EESstat eller Schweiz samt 
för dem som har bott i Sverige i mer 
än fyra år.

Vidare ska etableringen på ar
betsmarknaden underlättas genom 
att den befintliga modellen med 
yrkesintroduktionsanställningar 
(YAjobb) utvidgas.

Andra exempel på förändringar är 

att rätten till dagersättning för vux
na utan barn tas bort efter lagakraft
vunnet beslut om av eller utvisning. 
Rätten till anläggningsboende för 
vuxna utan barn med lagakraftvunn
net beslut om av eller utvisning 
upphör när fristen att lämna landet 
har löpt ut.

Sverige ska också successivt öka 
antalet kvotflyktingar till 5 000 per
soner och en utredning tillsätts för 
lagliga vägar att söka asyl i EU.

Totalt beräknas satsningen kosta 
tio miljarder kronor, varav cirka 200 
miljoner kronor går till civilsamhäl
lets organisationer.

LÄS MER
Läs hela överenskommelsen 
”Insatser med anledning av 
flyktingkrisen”
http://www.regeringen.se/ 
informationsmaterial/2015/10/insat-
ser-med-anledning-av-flyktingkrisen/
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» Katolska flyktingar 
från Mellanöstern 
på Keleti-stationen 
i Budapest den 
10 september.

Migrationsverket skrev i slutet av 
oktober upp prognosen för antalet 
ensamkommande barn som väntas 
komma till Sverige i år.

Enligt den senaste prognosen vän
tas mellan 29 000 och 40 000 en

samkommande barn söka skydd 
i Sverige i år. 

Det är nästan en tredubbling 
jämfört med prognosen från 
juli, då 12 000 ensamkommande 
barn beräknades söka asyl i 
Sverige. Prognosen för 2016 är 

16 000–33 000 ensamkommande 
barn.

Totalt beräknas mellan 140 000 
och 190 000 personer söka asyl 
i Sverige i år. Det är en avsevärd 
uppskrivning av progonsen sedan 
juliprognosen då det totala antalet 

asylsökande för 2015 beräknades 
till 74 000.

Migrationsverket betonar att 
osäkerheten i prognosen är stor och 
att det kan komma både fler och 
färre asylsökande än vad prognosen 
anger.

30 000 ENSAMKOMMANDE BARN VÄNTAS KOMMA TILL SVERIGE
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» 

I de undantagsfall då läkare fortfarande gör medicinska 
bedömningar sker de nu på advokatens initiativ. De biträ-
den som vi har intervjuat berättar att det är etiskt tvek-
samt om advokaten ska medverka till undersökningen.

– Om vi skulle ombesörja en utredning och få ett re-
sultat som är till nackdel för vår klient kan vi inte lämna 
in resultatet till Migrationsverket. I sådana lägen kan vi 
inte heller ta upp kostnaden för undersökningen i kost-
nadsräkningen till Migrationsverket, utan skulle själva få 
stå för den. Det blir helt orimligt, säger advokat Linn Öst 
Nori.

Socialstyrelsen ser nu över dels den forskning som 
finns om medicinsk åldersbedömning, dels nya och ak-
tuella metoder för att göra be-
dömningarna. 

– Målet är att kunskapsöver-
sikten ska vara färdig i april 
nästa år. När vi vet vad resul-
tatet av översikten blev tar vi 
ställning till om vi kan komma 
ut med nya rekommendatio-
ner, säger Elis Envall som efter-
lyser ett samarbete med Mig-
rationsverket för att hitta en 
lösning på hur barn och ungas 
ålder ska kunna bedömas på 
ett rättssäkert sätt.

– Någon form av samverkan 
om hur vi löser det gemensamt 
skulle vara mer fruktbart, säger 
han.

Flera advokater vittnar om 
att ett annat problem är att det 
förekommer att Migrationsver-
ket utgår från att den sökande 
är över 18 år om inte en läkar-
undersökning uppenbart visar att den sökande är under 
18 år. Detta trots att EU:s asylprocedursdirektiv säger att 
om det efter en läkarundersökning fortfarande råder tvi-
vel om den asylsökandes ålder ska i Sverige Migrations-
verket utgå från att den sökande är underårig.

– Om Migrationsverket är tveksamt till vilken ålder bar-
net har är min uppfattning att det regelmässigt sker en 
uppskrivning av åldern. Här måste regelverket stärkas 
upp. Det måste ges större spelrum för en åldersbedöm-
ning till barnets fördel, säger Petter Aasheim.

Migrationsverkets Carl Bexelius känner inte igen sig i 
berättelsen.

– Så vill jag inte beskriva hur vi arbetar. För att vi ska 
skriva upp åldern ska det finnas uppgifter i sökandes be-
rättelse som är avsevärt motstridiga. Sökanden kan till 
exempel ha lämnat uppgifter under asylprocessen hos 
Migrationsverket som skiljer sig åt, säger han.

I de fall åldern skrivs upp anser flera biträden att Mig-
rationsverket inte motiverar tillräckligt tydligt vad som är 
bakgrunden till beslutet.

– När vi frågar varför åldern ifrågasätts får vi sällan nå-
got konkret svar, säger Linn Öst Nori.

Carl Bexelius känner till viss del igen sig i kritiken och 
tycker Migrationsverket kan bli bättre på att motivera be-
sluten.

– Vi försöker vara väldigt tydliga med varför vi anser att 
den enskilda inte har gjort sannolikt den ålder han eller 
hon uppger. Men man kan hitta bedömningar där vi inte 
har motiverat det fullt ut eller tillräckligt bra, säger han.

Det finns i dag inget utrymme i utlänningslagen för att 
överklaga åldersbedömningar, 
trots att de kan få stor betydel-
se för Migrationsverkets beslut. 

– En åldersbedömning är 
inte ett enskilt beslut som går 
att överklaga. Det är en rättssä-
kerhetsfråga som är väsentlig, 
säger Daniel Hedlund, jurist 
och doktorand i barn- och ung-
domsvetenskap vid Stockholms 
universitet.

OLIKA BESLUT 

Migrationsverket får även kritik 
för att fatta olika beslut i lik-
nande ärenden, bland annat av 
Amnesty.

– Alla ärenden är olika. Men 
vi har sett att det i fall med lika-
dana grundförutsättningar blev 
bifall i ett fall och avslag i ett 
annat. Det är ett rättssäkerhets-
perspektiv som borde studeras 

närmare, säger Madelaine Seidlitz, jurist på den svenska 
sektionen av Amnesty.

Hon tror att en av flera anledningar till att det spretar i 
beslut i liknande ärenden hos Migrationsverket är att ar-
betsbördan gör att handläggarna och beslutsfattarna inte 
hinner stämma av med varandra mellan olika enheter 
hur de har resonerat i liknande ärenden.

Carl Bexelius understryker att utredningen ska avgöras 
av ärendets beskaffenhet.

– Det är lätt att dra slutsatsen att samma beslut ska fat-
tas för två personer som har samma bakgrund och kom-
mer från samma land. Men alla personer är olika och har 
lite olika ingångar. Två personer är involverade i hand-
läggningen, en handläggare och en beslutsfattare. Det 
säkerställer kvaliteten i våra beslut, att de materiellt inte 
ska skilja sig något åt, säger han.

Även landets fyra migrationsdomstolar får kritik för att 

”Om vi skulle ombesörja 
en utredning och få ett re
sultat som är till nackdel 
för vår klient kan vi inte 

lämna in resultatet till 
Migrationsverket. I såda

na lägen kan vi inte heller 
ta upp kostnaden för un
dersökningen i kostnads
räkningen till Migrations
verket, utan skulle själva 

få stå för den. 
Det blir helt orimligt.”

Linn Öst Nori

Elis Envall.

Linn Öst Nori.
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fatta olika beslut i liknande ärenden. Maria Eka, samord-
nande chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, 
skulle välkomna mer vägledande praxis från Migrations-
överdomstolen, bland annat för att förebygga att olika 
beslut fattas i liknande fall.

– Generellt sett är det värdefullt 
att frågor kommer upp till pröv-
ning av Migrationsöverdomstolen, 
så att vi får vägledning i migra-
tionsdomstolarna. Det här är på 
många sätt komplexa mål, där 
olika omständigheter ska beaktas 
och bedömas, säger hon.

Det ifrågasätts också om mig-
rationsdomstolarna ändrar Mig-
rationsverkets beslut tillräckligt 
ofta. Enligt Daniel Hedlund har 
inte migrationsdomstolarna nå-
gon sammanställd statistik över 
hur ofta domstolarna ändrar Mig-
rationsverkets beslut. Men en ma-
nuell kontroll som domstolarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö 
har gjort efter en förfrågan från 
Hedlund visar att ändringsfrek-
vensen i de tre domstolarna är mellan 7 och 11 procent. 
Resultatet kan tolkas antingen som att Migrationsverket 
fattar rätt beslut i omkring 90 procent av ärendena som 
överklagas eller som att domstolarna fastställer verkets 
avgöranden trots att de har brister.

– En försvinnande liten del av besluten ändras. Jag kan 
inte tänka mig att en så stor myndighet som Migrations-
verket med så många beslutsfattare och så många nyan-
ställda skulle vara nästan felfria i sitt beslutsfattande, sä-
ger advokat Viktoria Nyström.

IFRÅGASATTA SPRÅKANALYSER

Barn som inte har några identitetshandlingar kan behöva 

bevisa sin hemvist, att de till exempel kommer från ett 
krigsdrabbat område och därför har rätt att stanna i Sve-
rige. De språkanalyser som används för att bevisa om bar-
nen talar sanning om sitt ursprung har kritiserats för att 
vara otillförlitliga. Viktoria Nyström berättar att det fort-

farande förekommer att så kallade 
språkanalytiker analyserar språk 
eller dialekter som de inte har som 
modersmål. Som exempel anger 
hon att språket bajuni analyseras 
av swahilitalande analytiker. 

– Trots analysernas brister fort-
sätter Migrationsverket att använ-
da sig av dem och lägga stor vikt 
vid analytikernas utlåtande. Som 
biträde är det viktigt att verkligen 
peka på alla brister i språkanaly-
sen, även analytikerns bakgrund. 
Men jag tycker inte att Migrations-
verket lyssnar särskilt mycket till 
biträdets invändningar oavsett hur 
välgrundade de är, säger hon.

Carl Bexelius känner inte igen 
sig i att språkanalytiker analyserar 
andra språk än sina modersmål.

– Så får det inte gå till. Om en språkanalys har gått till 
på det sättet måste man ta kontakt med Migrationsver-
ket. Analytikern ska ha samma modersmål som den som 
söker asyl, säger Carl Bexelius och förklarar att språkana-
lyserna görs av en lingvist och en språkanalytiker. Ling-
visten har inte samma modersmål som den sökande, det 
ska däremot språkanalytikern ha.

En annan ifrågasatt metod för att fastställa barnets 
identitet är de så kallade UNHCR-förfrågningarna. Migra-
tionsverket ger biträdena i uppdrag att göra förfrågningar 
om barnet under flykten har registrerats vid något flyk-
tingläger i UNHCR:s regi och i så fall med vilket namn och 
ålder.

» 

l Asylansökan lämnas in på någon 
av Migrationsverkets ansöknings
enheter.
l När ansökan om asyl har registre
rats ansöker ansökningsenheten om 
en god man för barnet hos kommu
nen där barnen ska bo. Migrations
verket kontaktar även kommunens 
socialtjänst som ansvarar för bar
nets boende.
l Migrationsverket utser ett of
fentligt biträde åt barnet. Genom 
sin gode man kan barnet önska ett 
särskilt biträde.

l Barnet kallas till en asylutredning 
på Migrationsverket. Utredningen 
tar mellan två och tre timmar. Den 
sökande, den gode mannen och det 
offentliga biträdet samt en handläg
gare och en beslutsfattare från Mig
rationsverket deltar. En tolk är också 
med vid utredningen.

Under utredningen får den sökan
de svara på frågor om sin identitet, 
resan till Sverige, varför hon eller 
han har lämnat sitt hemland och 
inte kan återvända dit. Berättelsen 
protokollförs. Det offentliga biträdet 

och den gode mannen går sedan 
igenom protokollet med den sökan
de. Det är viktigt att eventuella fel i 
protokollet korrigeras omedelbart. 
l Migrationsverket fattar beslut i 
asylärendet. Sökandes berättelse 
jämförs med den information som 
Migrationsverket har om situationen 
i sökandes hemland.

Det finns tre grunder 
för att få asyl:
1. Flyktingar
En person som kan bli utsatt för 

förföljelse vid återvändande till sitt 
hemland kan få asyl som flykting 
om han eller hon inte kan få skydd 
i sitt hemland och förföljelsen som 
han eller hon riskerar att utsättas 
för beror på ursprung, nationalitet, 
religion, politisk uppfattning, tillhö
righet till en särskilt samhällsgrupp, 
kön eller sexuell läggning.

2. Alternativt och övrigt 
skyddsbehövande
Personer som inte är flyktingar 
enligt lagen. Hit hör personer som 

ASYLPROCESSEN

”En försvinnande 
liten del av besluten 
ändras. Jag kan inte 
tänka mig att en så 

stor myndighet som 
Migrationsverket med 

så många besluts
fattare och så många 

nyanställda skulle 
vara nästan felfria i 

sitt beslutsfattande.”
Viktoria Nyström

Viktoria Nyström.
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– Barnet kan ha fått hjälp att anteckna sitt namn och 
sin ålder. Och i vissa länder uppger barnen att de är äldre 
än vad de är för att inte låsas in. Det finns många anled-
ningar till att felregistreringar kan ske. Registreringen 
sker inte på ett sådant sätt att den bör användas som be-
visning, säger Linn Öst Nori.

”SÄRSKILT ÖMMANDE SKÄL”

Den 1 juli 2014 ändrades utlänningslagen för att det skulle 
bli lättare för flyktingbarn att få uppehållstillstånd i Sveri-
ge. Tidigare krävdes ”synnerligen” ömmande skäl för att 
barnen i vissa fall skulle få stanna. Det ändrades till ”sär-
skilt” ömmande skäl. I praktiken innebar lagändringen 
att det skulle bli lättare för barn som vistats länge i Sve-
rige att få uppehållstillstånd. De biträden och frivilligor-
ganisationer som vi har varit i kontakt med har dock inte 
märkt av någon förändring. Statistik som Sveriges Radio 
har tagit fram visar på samma sak. Första halvåret 2014, 
när den gamla lagen fortfarande gällde, fick 494 barn 
stanna på grund av ömmande skäl. Motsvarande period i 
år, efter lagändringen, fick 464 barn stanna.

– Vi hade hoppats att det skulle tas större hänsyn till 
exempelvis barns anpassning till Sverige och på en ge-
nerösare bedömning överlag, säger Mikaela Hagan hos 
Rädda Barnen.

Beslut från Migrationsöverdomstolen ska tjäna som 
vägledning för Migrationsverket och migrationsdomsto-
larna. Migrationsverket skulle gärna se att Migrations-
överdomstolen var tydligare med hur de resonerat i sina 
beslut, framför allt praxisbesluten. 

Som exempel anger Carl Bexelius att det bara har kom-
mit en dom från Migrationsöverdomstolen med anled-
ningen av den nya lagen om särskilt ömmande omstän-
digheter.

– Domen slår bara fast vad som redan är etablerat av 
Europadomstolen. Det är samma omständigheter som 
ska beaktas som tidigare – barnets hälsa, anpassning till 
Sverige och situationen i hemlandet. Utmaningen där vi 

behöver mer vägledning är den sammanvägda bedöm-
ningen. Hur bedöms anpassningen om det finns en faktor 
som lång illegal vistelse att ta hänsyn till i bedömningen? 
Vi har inte fått svar på hur långt Migrationsöverdomsto-
len bedömer att lagstiftaren vill gå när det gäller att värna 
barnets rättigheter och ge skydd till barnet, säger Carl 
Bexelius.

Madelaine Seidlitz hos Amnesty ifrågasätter om det 
inte borde finnas en ändringsdispens i Migrationsöver-
domstolen, så att det skulle gå att få prövningstillstånd 
enbart därför att den klagande tycker att domen är fel.

– Då skulle fler mål komma upp i Migrationsöver-
domstolen och hjälpa till att skapa en tydligare praxis, 
säger hon.

Migrationsverkets it-system för att förordna offentliga 
biträden i asylärenden togs i bruk förra året. Systemet 
innebär att en databas automatiskt fördelar uppdrag till 
de advokater och biträdande jurister som har anmält sitt 
intresse för att företräda ensamkommande barn. Kritik 
har riktats mot att det inte finns några garantier för att 
de som förordnas i barnärenden har den kompetens som 
krävs.

– I systemet finns advokater och biträdande jurister. De 
presumeras ha kompetens att åta sig de här uppdragen. 
Några ytterligare kompetenskrav har vi inte i vårt system. 
Det ligger på juristen i fråga att inte åta sig ett uppdrag 
som han eller hon inte har kompetens för, säger Carl Bex-
elius.

Bakgrunden till att systemet infördes var, enligt verket, 
att ett fåtal advokater och offentliga biträden fick väldigt 
många förordnanden.

– De blev väldigt kompetenta. Men systemet var sår-
bart. Med dagens stora inströmningar av ensamkomman-
de barn kan inte enbart ett fåtal biträden ägna sig åt de 
här frågorna, säger Carl Bexelius.

» 

riskerar tortyr, dödsstraff eller an
nan omänsklig eller förnedrande 
behandling vid ett återvändande. 

3. Särskilt ömmande 
omständigheter
Migrationsverket gör en bedömning 
av barnets sammantagna situation. 
Verket ska ta särskild hänsyn till hur 
den asylsökande mår, anpassning till 
Sverige och situationen i hemlandet.

Beslut om uppehållstillstånd
Den sökande och dennes gode man 

blir kallade till ett möte på mot
tagningsenheten. Därefter kan per
sonen som fått uppehållstillstånd 
folkbokföra sig hos Skatteverket. En 
månad efter att personen fått up
pehållstillstånd skrivs han eller hon 
ut från Migrationsverket och kom
munen ansvarar för personen.

• Beslut om avslag på asylansökan
Sökanden och dennes gode man 
kallas till Migrationsverket som mo
tiverar beslutet. 

Beslutet kan överklagas till en mig

rationsdomstol. Sökanden och den
nes gode man skickar in en eventuell 
överklagan till Migrationsverket 
som prövar sitt beslut en andra gång 
innan överklagandet skickas till 
migrationsdomstolen. Sökanden kan 
begära muntlig förhandling i dom
stolen. Domstolen avgör om det blir 
muntlig förhandling. Domstolens 
beslut kommer i normalfallet inom 
ett par veckor. Bifall kan överklagas 
av Migrationsverket inom tre veckor. 
Vid avslag kan sökanden överklaga 
migrationsdomstolens dom till Mig

rationsöverdomstolen. Prövningstill
stånd krävs.

Om ett beslut om avslag inte 
går att överklaga mer kallas den 
sökande och dennes gode man till 
Migrationsverket för att planera för 
resan till hemlandet eller ett annat 
land och vem som ska ta emot den 
sökande.

Vill den sökande inte medverka till 
hemresan överlämnar Migrations
verket ärendet till polisen.

Källa: Migrationsverket

TEXTEN FORTSÄTTER PÅ SIDAN 34 »

Mikaela Hagan.
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ENSAMKOMMANDE BARN SOM SÖKT ASYL I SVERIGE

Ensamkommande barn under 2015     

 0–6 år 7–12 år 13–15 år 16–17 år Totalt

Flickor 99 245 615 694 1 653

Pojkar 94 810 5 950 6 754 13 608

Totalt 193 1 055 6 565 7 448 15 261

SÅ FÖRDELAR SIG KÖN OCH ÅLDER FÖR DE ENSAMKOMMANDE BARNEN 
    

Pojkar

Flickor

Till och med september 2015.

Totalt 15 261
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Afghanistan  7 576
Syrien  2 112
Eritrea  1 685
Somalia  1 511

Etiopien  580
Irak  423
Statslös  335
Marocko  307

Albanien  161
Under utredning  94
Algeriet  84
Övriga  393

DE VANLIGASTE NATIONALITETERNA FÖR ENSAMKOMMANDE BARN UNDER 2015

» 

5 oktober 2015.
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» 
Ett flyktingläger i Suruç, 

Turkiet, den 31 mars 2015. 
Barnen har flytt från staden 

Kobane efter IS:s anfall.
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Advokater och forskare anser dock att rättssäkerheten 
påverkas när det inte finns några garantier för att ett bi-
träde som företräder ett ensamkommande barn har vare 
sig barnkompetens eller tillräckliga kunskaper i utlän-
ningsrätt.

– Migrationsrätten är ett väldigt speciellt rättsområde. 
Det finns inget som säger att man behärskar ett rättsom-
råde bara för att man har advokattiteln, säger Daniel Hed-
lund.

Petter Aasheim ser en risk för att rättssäkerheten för-
sämras om biträdena inte är tillräckligt intresserade och 
kompetenta för att företräda barnet.

– Migrationsverkets förordnandesystem öppnar för att 
advokater kan anmäla sig till listan utan att vara intresse-
rade av rättsområdet utan ser det som en biinkomst. När 
det kommer så många barn kan man ifrågasätta om alla 
biträden som förordnas har rätt kompetens. Jag hoppas 
att de som inte har arbetat med barnärenden tidigare är 
beredda att lägga tid och energi på att lära sig området, 
säger Petter Aasheim.

Hans oro delas av Viktoria Nyström.
– Många tror att migrationsrätten är ett enkelt rättsom-

råde och är inte tillräckligt kritiska vad gäller den egna 
förmågan att företräda ett barn. Det är viktigt att förstå 
vilken skada man kan göra om man inte kan sin uppgift. 
Det handlar inte om att tjäna pengar, det handlar om liv, 
säger hon.

VANLIGA FEL

Ett vanligt fel som oerfarna biträden gör är, enligt Made-
laine Seidlitz, att de inte lägger ner tillräckligt mycket tid 
på att träffa sin klient och förbereda klienten inför den 
muntliga asylutredningen hos Migrationsverket. Det är 
viktigt för att bygga upp ett förtroende så att barnet vå-
gar berätta vad han eller hon har varit med om. Mötena 
är också viktiga för att ge barnet råd i asylprocessen och 
förklara hur den går till.

– Den yttersta konsekvensen av att barnet inte förstår 
vad som sker är att barnet försvinner under processen. 
Barnet tror kanske inte att det kommer att få uppehålls-
tillstånd, trots att det inte alls behöver vara så. Försvinner 
barnet riskerar det att utnyttjas till exempel för att stjäla, 
säger Anna Karin Boqvist, program- och utredningschef 
hos Barnombudsmannen.

En annan vanlig brist är att landinformation inte rela-
teras till klienten. Att beskriva situationen i Afghanistan 
som dålig utan att tala om vilken betydelse det har för 
klienten tjänar inget syfte alls, enligt Madelaine Seidlitz.

– Sammantaget kan det som en yttersta konsekvens 
innebära ett avslag i stället för ett bifall på en asyl-
ansökan, säger hon.

Migrationsverket kräver att verkets egna handläggare 
och beslutsfattare som utreder asylärenden som rör barn 

har särskild barnkompetens. Frågan är varför inte sam-
ma krav ställs på de offentliga biträdena.

– Det är en rimlig fråga. Systemet är inte färdigbyggt. 
Vi håller fortfarande på att utveckla det. Det innebär in-
direkt att vi inte är fullt nöjda med det. Det ideala vid för-
ordnande av barn vore naturligtvis om det gick att söka 
i systemet på personer som har barnkompetens, som de 
säkrat till exempel genom utbildning, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket för nu diskussioner med Advokat-
samfundet om på vilket sätt barnkompetens skulle kunna 
registreras i databasen.

De biträden och frivilligorganisationer som vi har inter-
vjuat är också eniga om att det behövs en kvalitetssäkring 
av de offentliga biträden som förordnas för barn. Am-
nesty förespråkar att det för advokater och jurister som 
åtar sig uppdrag som offentliga biträden i asylärenden, 
inkluderat ensamkommande barn, bör finns obligatoris-
ka återkommande kunskapstester.

– Vi ser att kvaliteten på det arbete som genomförs är 
väldigt skiftande, säger Madelaine Seidlitz.

Enligt Viktoria Nyström är en väg att gå att kräva att 
biträdena utbildar sig ett visst antal timmar och har ett 
visst antal ärenden per år för att hålla sig uppdaterade 
inom rättsområdet. 

Hon ser helst att särskilda barnbiträden som har erfa-
renhet av att arbeta med ensamkommande barn förord-
nas.

– Det vore bra om barnbiträden lottades från en sär-
skild lista där det bara fanns särskilda barnbiträden, sä-
ger hon.

Rädda Barnen konstaterar även att det inte finns nå-

» 

Anna Karin Boqvist.

Maria Eka.

”Det kan kännas som ett slag i magen för barnet att inte få bemöta Migrationsverkets                  sammanställning om varför de har fattat det beslut de har gjort.”   Madelaine Seidlitz

Aleris asylboende för 
ensamkommande 
flyktingbarn i Gottröra.
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gon särskild barnrättskompetens i de svenska migrations-
domstolarna.

– Man skulle kunna fundera på om domstolarna i Sve-
rige skulle kunna göras mer barnvänliga. Det handlar om 
allt ifrån miljö till bemötande och språk, säger Mikaela 
Hagan.

De ordinarie domarna vid Förvaltningsrätten i Stock-
holm har hållit muntliga förhandlingar i mål som rör barn 
under många år, berättar Maria Eka.

– Det finns ingen speciell lottning, kompetensen ska 
vara hög generellt bland domarna.

För att domarna ska hålla sig uppdaterade om situa-
tionen i de länder barnen kommer ifrån ansvarar varje 
avdelning för vissa länder.

– En kunskap byggs upp hos domarna genom att de får 
ett stort antal mål som rör förhållanden i samma land, 
säger Maria Eka.

MUNTLIGA FÖRHANDLINGAR

Sedan den nya process- och instansordningen infördes 
2006 vittnar biträdena om att det har blivit vanligare 
med muntliga förhandlingar i migrationsdomstolarna. 
Men Viktoria Nyström tycker inte att den utformning som 
den muntliga förhandlingen har gynnar ett barn som ofta 
har varit med om traumatiska händelser.

– Att korsförhöras som en brottsling av Migrationsver-
ket i en domstolsmiljö är en svår situation för barnet. Den 
miljö och utformning som förhandlingen har, oavsett de 
inblandades goda vilja, gör att barnet ofta får en känsla av 
att ha gjort något fel. Även om barnen är förberedda blir 
de stressade och rädda, vilket inte gynnar deras förmåga 

att på ett fullständigt sätt redogöra för sin situation. Man 
borde undersöka om inte andra salar kunde användas 
för de asylsökande barnen, säger Viktoria Nyström som 
skulle vilja att hela domstolsprocessen blev mer barnan-
passad.

Eftersom barnet är klagande har Migrationsverket nor-
malt det sista ordet i domstolsförhandlingarna. Det ser 
Amnesty som en brist.

– Det kan kännas som ett slag i magen för barnet att 
inte få bemöta Migrationsverkets sammanställning om 
varför de har fattat det beslut de har gjort, säger Made-
laine  Seidlitz.

Men Maria Eka berättar att erfarna domare i Förvalt-
ningsrätten i Stockholm frågar om den klagande, barnet, 
har något att tillägga efter att Migrationsverket har gjort 
sin slutplädering.

– Det finns möjlighet att få ett ”sista ord” för den kla-
gande, säger Maria Eka.

Bland annat Advokatsamfundet har ifrågasatt om det 
verkligen är Migrationsverket, som fattar beslut om bar-
net får stanna i Sverige, som också ska utse de offentliga 
biträdena. Petter Aasheim är också tveksam till förfaran-
det.

– Av principiella skäl vore det bra om biträdet utsågs 
av en domstol. Jag tror att Migrationsverket i regel har 
en ambition att förordna kompetenta biträden. Men man 
slipper misstankar i annan riktning om förordnandet 
görs av en domstol eller en annan myndighet, säger han.

Madelaine Seidlitz anser dock inte att det är självklart 
att migrationsdomstolarna bättre kan bedöma biträdenas 
barnkompetens än Migrationsverket.

ÖVERSYN AV SYSTEMET FÖR GOD MAN

Amnesty och Rädda Barnen vill att systemet med god 
man ses över. De anser att det är ett problem att de gode 
männens kunskaper om vad uppdraget innebär varierar 
kraftigt. 

– Det finns gode män som har många uppdrag utan 
att veta något om asylprocessen eller landet som barnet 
kommer ifrån. Andra är välinsatta i vad som ingår i upp-
draget, säger Madelaine Seidlitz.

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har 
rätt till en god man som företräder dem. En god man har 
sedan 2005, när lagen om god man för ensamkommande 
barn kom, i princip samma juridiska status som en för-
älder.

Till den gode mannens uppgifter hör bland annat att 
ansöka om uppehållstillstånd, biträda barnet vid utred-
ningen hos Migrationsverket, ansöka om bidrag, se till att 
barnet har ett boende, får nödvändig hälso- och sjukvård 
och en fungerande skolgång.

– Det är viktigt att alla gode män har ungefär samma 
utbildning och kunskapsnivå. Och att det blir tydligt vad » 

Daniel Hedlund.

Madelaine Seidlitz.

”Det kan kännas som ett slag i magen för barnet att inte få bemöta Migrationsverkets                  sammanställning om varför de har fattat det beslut de har gjort.”   Madelaine Seidlitz
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som ingår i uppdraget och hur många uppdrag en god 
man kan och bör ha, säger Madelaine Seidlitz och efterly-
ser en samordnad nationell insats som säkerställer kvali-
teten på de gode männen. 

För att säkerställa att de gode männen utför sina upp-
drag på bästa sätt finns det en överförmyndare eller över-
förmyndarnämnd i kommunerna.

Johanna Tinghammar Bruck, avdelningschef på avdel-
ningen för överförmyndarnämnden i 
Malmö, skulle gärna se att det fanns 
ett nationellt register där det fram-
gick hur många uppdrag en god man 
har totalt. 

– I vårt ärendehanteringssystem 
kan vi bara se hur många uppdrag 
de har i Malmö. Vi kan inte se hur 
många uppdrag de har i andra kom-
muner, säger hon.

SVÅRTOLKAD LAG

De vi har intervjuat beskriver utlän-
ningslagen som ett svårtolkat och 
svårtillämpat ihoplappat regelverk 
som behöver ses över.

– Utöver alla svenska ändringar som har gjorts under 
årens lopp har stora delar av olika EU-direktiv lagts in i 
lagen. Det gör att lagen är mycket svår att tillämpa för alla 
inblandade. En total översyn av utlänningslagen är därför 
nödvändig, säger Madelaine Seidlitz.

Daniel Hedlund skulle vilja att innebörden av barnets 
bästa förtydligas i utlänningslagen. När Migrationsverket 
avslår föräldrars ansökningar om familjeåterförening i Sve-
rige på anknytning till barnet brukar verket i avslagsbeslu-
tet uppmana eller råda föräldrar och barn att återförenas 
där föräldrarna befinner sig, berättar Daniel Hedlund.

– Migrationsverkets inställning är att barn har det bäst 
med sina föräldrar. Men man kan verkligen diskutera om 
det alltid stämmer. Föräldrarna kan leva som papperslö-
sa i till exempel Iran eller Pakistan. Där är barnen inte ga-
ranterade tillgång till skola och sjukvård. De finns inte på 
myndigheternas radar och kan inte få skydd från sociala 
myndigheter. Uppmanar man ett barn eller en ungdom 
att flytta till en de facto papperslös situation kan man frå-

ga sig om utlänningslagen är tillräck-
ligt tydlig när det gäller barnets bästa 
och hur barnperspektivet tillvaratas, 
säger Daniel Hedlund.

Fler av dem vi har intervjuat vill 
inte kalla den svenska asylprocessen 
för ensamkommande barn helt rätts-
säker. De har pekat på flera brister i 
processen, brister som accentueras 
när allt fler barn söker sig till Sverige 
utan vårdnadshavare. Men i ett inter-
nationellt perspektiv är de eniga om 
att barns rättigheter tas tillvara på ett 
förhållandevis bra sätt i Sverige. Ma-
delaine Seidlitz är positiv till att det 
generellt har skett förändringar till 

det bättre när det gäller rättssäkerheten i asylprocessen 
för barn.

– I dag finns tydliga instruktioner om att ensam-
kommande barn inte ska höras utan att god man och 
 offentligt biträde är närvarande. Barnet ska också i 
 princip omedelbart tilldelas ett offentligt biträde och 
en god man. Tidigare hände det att handläggare kunde 
ha flera möten med barnet utan att vare sig offentligt  
biträde eller god man var närvarande – och informella 
samtal kunde sedan ligga till grund för bedömningen, 
säger hon. n 

Givande 
uppdrag 

med stora 
utmaningar

– vänd!
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                                                                                                                                                     Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig
på att den som anlitas för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. Säljaren är ansvarig långt efter att 
avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än
20 000 aktiebolag. 

Varför ska vi Snabbavveckla ditt bolag?

Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!

”Migrationsverkets 
inställning är att 
barn har det bäst 

med sina föräldrar. 
Men man kan 

verkligen diskutera 
om det alltid 

stämmer.”
Daniel Hedlund
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Att tänja på sanningen för potentiella kunder 
kan vara frestande – men kan bli en dyr affär

Inom marknadsrätten fi nns fl era nyhe-
ter, särskilt om otillbörliga affärsme-
toder. 
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DEN MODERNA 
MARKNADSRÄTTEN 14 DEC
Kursen utgår från juristens perspektiv 
och syftar till att ge kursdeltagarna en 
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uppdrag
– med    stora utmaningar

Givande

» 

Charkov i Ukraina 
den 20 juni 2015. 
En flyktingpojke 
leker.

Att företräda ensamkommande barn är en 
givande utmaning som på många sätt skiljer 
sig från att vara offentligt biträde åt vuxna 
asylsökande. 

 En särskild svårighet med att företräda barn i just 
asylärenden är att det är barnet som har bevisbör-
dan för sitt skyddsbehov, berättar advokat Petter 

Aasheim.
– Ju lägre ålder barnet har desto svårare är det att få 

fram en berättelse som håller måttet om vad som har 
hänt barnet i hemlandet.

För att barnets berättelse, som ligger till grund för Mig-
rationsverkets beslut, ska komma fram är det viktigt att 
biträdet förbereder barnet på vilka frågor som kommer 
att ställas av Migrationsverket under utredningen.

– Ju mer förberett barnet är desto lättare har barnet att 
berätta vad han eller hon har varit med om, och Migra-
tionsverket kan få den information som behövs för att 
fatta beslut, säger advokat Viktoria Nyström.

Hon uppmanar offentliga biträden att gå kurser i sam-
talsteknik med barn för att på bästa sätt kunna hjälpa 
unga klienter att redogöra för sina upplevelser.

– Du kan få prata med en treåring eller en sjuttonår-
ing, en analfabet eller ett extremt traumatiserat barn. Det 
är oerhört viktigt att anpassa sig till det barn som man 
pratar med för att barnet ska känna förtroende och våga 
berätta vad det har varit med om. Att prata om intima, 
traumatiska händelser med en vilt främmande människa 
är inte lätt. Men som biträde måste du få barnet att känna 
sig trygg att våga berätta, säger Viktoria Nyström.

Hon betonar vikten av att träffa barnet flera gånger 
under processen för att bygga upp det förtroende som 
krävs för att han eller hon ska våga berätta sin historia. 
Själv träffar hon barnen hon företräder fyra gånger – när 
asylansökan bekräftas, inför asylutredningen på Migra-
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tionsverket, under asylutredningen och vid protokollge-
nomgången. 

En stor skillnad jämfört med att företräda vuxna asyl-
sökande är också, enligt Linn Öst Nori, att uppdragen 
ofta kräver en mer omfattande kontakt med de instanser 
som finns i barnets närhet. Till dess en god man har ut-
setts tar till exempel biträdet dennes roll.

– Det händer att vi behöver hjälpa till med exempel-
vis byte av god man, frågor om boende och ha kontakt 
med socialtjänsten och andra instan-
ser när barnet behöver hjälp. Ett gott 
samarbete med barnets kontaktnät 
underlättar arbetet med ärendet be-
tydligt, säger hon.

Migrationsverket ska göra en objek-
tiv bedömning av den asylsökandes 
skyddsbehov.

– Men de kan köra fast på en viss lin-
je. I det sammanhanget är det viktigt 
att det offentliga biträdet lyfter upp 
motfrågor. Vi är helt oundgängliga i 
asylprocessen. Vi har exakt samma 
funktion som en försvarare i en brott-
målsprocess, säger Petter Aasheim.

Biträdet kan också vara ett stöd när 
handläggarna ställer frågor som barnet inte kan svara på 
– om till exempel förhållanden i hemlandet.

– Det kan hända att handläggaren säger att enligt en 
rapport finns det myndighetsskydd för barn i ditt hem-
land. Stämmer det? Ett barn har sällan koll på det. Då 
kan jag som biträde säga att jag kan svara på frågorna i 
yttrandet, säger Viktoria Nyström.

Ulrika Rogland, biträdande jurist med uppdrag som 
målsägandebiträde och offentligt biträde i asylärenden, 
vittnar om att Migrationsverkets handläggare, trots att de 
ska ha barnkompetens, inte alltid har tillräckliga kunska-
per om hur man pratar med barn. 

– Samtalstekniken är inte särskilt ofta lämpad för barn. 
Barnen pressas ofta hårt under utredningen och behand-

las ofta som om de vore vuxna. Som offentligt biträde är 
det viktigt att påpeka att frågorna måste vara för barnets 
bästa och att det inte är lämpligt att pressa ett barn med 
samma fråga upprepade gånger, säger hon.

Något som även kännetecknar uppdragen och som Ad-
vokten skrev om i nr 7 är att de offentliga biträdena har 
svårt att få betalt av Migrationsverket. (Läs mer på sid. 6)

– När man avslutar sitt uppdrag är det viktigt att hålla 
vissa tidsfrister när man skickar in sin redovisning – men 

man får inte ut ersättningen förrän 
mer än ett år senare. Det gör att min-
dre byråer har svårt att över huvud-
taget ta den här typen av uppdrag, 
säger Ulrika Rogland.

Att företräda ensamkommande 
barn kräver såväl kunskaper i asylrätt 
som en förmåga att hantera personer 
som befinner sig i ett väldigt utsatt 
läge. Känslomässigt tycker Viktoria 
Nyström att det är oerhört svårt när 
hon inte kan hjälpa ett barn.

– Det finns inget värre än när barn 
som har vansinnigt starka skäl att få 
stanna inte får vara kvar.

För att hantera svåra beslut pratar 
hon mycket med sina kolleger.

– Vi pratar mycket på jobbet. Man får vara ledsen och 
gråta här, säger hon.

Nyligen har de också infört att alla på byrån varje mån-
dag ska dela med sig av något positivt som hände föregå-
ende vecka.

– Vårt jobb handlar om traumatiska och hemska saker. 
Vi vill lyfta fram guldkornen så att man känner att det är 
värt att jobba med det här, säger Viktoria Nyström.

Även om barnärenden är utmanande på många sätt är 
de också givande.

– Den värme och det förtroende man får av barnen, att 
känna att man gör skillnad, är det bästa med det här ar-
betet, säger Viktoria Nyström. n

– med    stora utmaningar

Fadi har 
kommit till 
drömlandet
– vänd!

”Samtalstekniken 
är inte särskilt ofta 

lämpad för barn. 
Barnen pressas 
ofta hårt under 

utredningen och 
behandlas ofta som 
om de vore vuxna.”

Ulrika Rogland

Ulrika Rogland.
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Fadi Almir, 17 år, är ett av alla ensam-
kommande flyktingbarn. På kort tid har 
han lyckats starta ett nytt liv som han 
stortrivs med. 
– I Sverige är allt, precis allt, möjligt bara 
man vill, säger han.

 Den 19 september 2014 efter att ha sovit utomhus 
på en bänk i Gävle klev den då 16-årige Fadi Al-
mir in på Migrationsverket och ansökte om asyl. 

Därmed var en dramatisk resa över som gått från Syrien, 

genom Grekland, vidare till Italien, Frankrike, Danmark 
med Sverige som slutmålet.

Vi träffas en solig höstdag i Kungsträdgården i centrala 
Stockholm. Fadi bor i dag på ett hem för ensamkomman-
de flyktingbarn i Sköndal i södra Stockholm.

Orsaken till att Fadi begav sig till Sverige inträffade för 
tre år sedan. Den islamiska terrorsekten IS utlöste då en 
enorm sprängladdning i Fadis hemstad som ödelade ett 
stort antal hus. I explosionen dödades Fadis mor.

Innan kriget bröt ut levde han tillsammans med sina 
föräldrar och tre bröder ett mycket bra liv. Pappan drev 
en framgångsrik möbelaffär i staden Salamiyya i västra 
Syrien. Men så kom inbördeskriget och allt gick förlorat. 
Familjen flydde först vidare i Syrien. 

» 

Fadi har kommit 
till drömlandet

Fokus Ensamkommande flyktingbarn

» 
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– Många kompisar och släktingar har dött i kriget. I dag 
är nästan inga som jag känner kvar i Syrien. Alla vanliga 
människor har förlorat så mycket. De enda som vinner på 
kriget är de som krigar, berättar Fadi, som pratar svenska 
i det närmaste obehindrat.

STOPPADES AV POLISEN

Sommaren 2014 hade familjen samlat ihop tillräckligt 
med pengar för att Fadi och hans storebror skulle kunna 
bege sig ut från Syrien med Sverige som slutmål. I Grek-
land köpte Fadi två falska id-handlingar, en italiensk och 
en grekisk. Sedan intensivpluggade han italienska fraser 
innan han tog färjan över till Italien. Hans bror tvekade 
och stannade i Grekland. Väl i Italien slängde Fadi den 

italienska id-handlingen för att i stället utge sig för att 
vara grek. I Milano skulle han ta ett flyg till Danmark men 
han stoppades av polisen på flygplatsen.

– De sa att den här gången gick det inte, och att jag var 
tvungen att försöka på nytt.

Fadi, som har släktingar på många håll i Europa, kon-
taktade sin faster i Nantes. Hennes man kom med bil, 
hämtade Fadi och tog med honom till Nantes. Väl där 
köpte man en bussbiljett till Köpenhamn. Resan dit gick 
bra, sedan reste Fadi vidare till Sverige med slutmålet i 
Gävle.

INTE OROLIG

I dag har Fadis tre bröder och pappa kommit till Sverige » 

Fadi har kommit 
till drömlandet

Fokus Ensamkommande flyktingbarn
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”En del säger att det är svårt för invandrare att hitta arbete. Men det är inte sant. 

Bara man vill kan man lyckas. Sverige är himlen! Det är som en dröm att vara här!” 

Fadi Almir
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och är för närvarande i Gävle och avvaktar ett besked om 
permanent uppehållstillstånd. Fadi är inte orolig över be-
slutet.

– Alla som kommer från Syrien får ju stanna, kommen-
terar han.

Fadi, som vid sidan av sina studier på Globala gymna-
siet arbetar på en restaurang, har på kort tid startat om 
ett nytt liv. På sikt drömmer han om att bli jurist.

– I Sverige är allt, precis allt, möjligt bara man vill, säger 
han och fortsätter:

– En del, både svenskar och invandrare, säger att det är 
svårt för invandrare att hitta arbete. Men det är inte sant. 
Bara man vill kan man lyckas. Sverige är himlen! Det är 
som en dröm att vara här!

Fadi som mest umgås med kompisar från Syrien räknar 
med att inom kort flytta vidare till ett stödboende. Han 
tänker inte flytta samman med sin gamla familj utan vill 
leva ett eget självständigt liv. När mamman dött fick han 
ta över hennes sysslor med allt från matlagning och städ-

ning till att ta hand om småbröderna. Och han vill inte 
återvända till den tillvaron eftersom han tycker om den 
nyvunna frihet han har fått.

FÅ ÄR OTREVLIGA 

Fadi beskriver asylprocessen på ett mycket positivt sätt. 
Han behandlades vänligt av Migrationsverkets personal. 

– När jag skulle lämna mina fingeravtryck och berättade 
att jag kommit ensam då började hon som tog avtryck-
en att gråta, säger Fadi som tycker att hans advokat var 
mycket bra och hans gode man är fantastisk, som hjälper 
honom med allt.

Fadi avskyr intensivt terroristsekten IS och han tycker 
att medlemmarna inte är riktiga muslimer. Det enda IS 
kan göra är att döda och ödelägga.

– Jag är inte muslim, inte kristen, men jag tror på Gud, 
säger Fadi som betonar att det finns människor i alla 
grupper och befolkningar som är otrevliga men att de till-
hör undantagen. n

Inga tecken 
på avmattning
– vänd!

Fadi Almir, 17 år.
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fallsförsäkring är viktiga försäkringar som alltid finns med.

> komplett kontorsförsäkring
> tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd
> prisvärd
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Namnlöst-4   1 2015-09-09   15:15



Advokaten Nr 8 • 20154444

» 

Antalet barn som kommer till Sverige utan 
vårdnadshavare blir bara fler. Och något 
tecken på avmattning finns inte. Snarare 
tvärtom. 

 Strömmarna av ensamkommande barn som söker 
asyl i Sverige ökar markant. Bara under en sjuda-
garsperiod i oktober kom 1 551 barn till Sverige utan 

sällskap av sin legala vårdnadshavare, jämfört med unge-
fär 7 000 under hela förra året. Många av barnen kom-
mer från krigets Syrien men den allra största gruppen är 
tonåriga pojkar från Afghanistan. Så har det sett ut under 
ganska lång tid. 

– Det finns redan stora grupper från Afghanistan i Sve-
rige och det påverkar. Man pratar också om att sociala 
medier fungerar som dagens amerikabrev. Oavsett hur 
det går ger man sken av framgång, vilket kan locka fler att 
göra resan, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert 
på Migrationsverket.

Ensamkommande barn, eller barn utan vårdnadshava-
re som är den korrekta termen, lämnar sina hemländer 
av många olika orsaker. Vanligast är krig och konflikter, 
förföljelse och utsatthet. 

– Barnen kommer från över sextio olika länder men det 
är tydligt att de länder där det pågår konflikter eller där 
barnen riskerar förföljelse dominerar, konstaterar Kjell-
Terje Torvik. 

I Eritrea vill många pojkar slippa landets hårda militär-
tjänst, och flickorna från både Eritrea och Etiopien flyr 
för att undkomma könsstympning. Från Marocko kom-
mer en hel del pojkar som lever på gatan och i många 
fall tvingas begå brott, medan flickorna i motsvarande ut-
satta situation oftast hamnar som hushållsslavar och har 
svårare att ge sig av. Samma mönster syns i många länder. 
Flickors rörelsefrihet är mer begränsad. För afghanska 
flickor är det till exempel omöjligt att resa någonstans 
utan sällskap av en manlig släkting.  

När barnen kommer till Sverige och söker asyl regist-

reras deras ansökan. De har ett första samtal med Mig-
rationsverkets personal och får berätta om var deras 
mamma och pappa är och hur de tagit sig till Sverige. 
Därefter placeras de på ett ankomstboende, vanligen i 
Malmö, Stockholm eller Mölndal, tills de kan få en anvis-
ning om vilken kommun de ska placeras i. Ansvaret för 
barnets dagliga omsorg ligger sedan på den kommunen, 
medan Migrationsverket hanterar själva asylutredningen 
där man på djupet går in på barnets asylskäl. De flesta 
kommer sedan att få stanna i Sverige.

Sedan den 26 juni 2013 beviljas mellan 85 och 90 pro-
cent av de ensamkommande barnen asyl. Då slog Eu-
ropadomstolen fast att ensamkommande barns ärende 
skulle prövas i det sista asyllandet, vilket senare reglerats 
i Dublin-III-förordningen. Sverige ger också permanenta 
uppehållstillstånd, vilket Kjell-Terje Torvik tror har bidra-
git till att Sverige, följt av Tyskland, får flest asylansök-
ningar från ensamkommande barn. 

– I exempelvis Storbritannien så omprövas tillstånden 
när barnet fyllt 18 år och den möjligheten finns även i 
Norge, berättar han. 

Oavsett om barnen kommer ensamma, eller med någon 
vuxen, så har de flesta någon form av familj kvar i hemlan-
det. De kan vara splittrade och även spridda i olika länder, 
men det är ovanligt att barnen inte har någon alls.

– UNICEF formulerade det bra, migrerande barn är ett 
vuxenprojekt. Det kanske inte finns en kärnfamilj men 
någon finns i regel kvar, säger han. 

En del av de anhöriga söker så småningom asyl med 
hänvisning till sin anknytning till barnet. Kjell-Terje 
Torvik, som själv arbetar mycket med återvändande, 
konstaterar att vi i Sverige är stolta över vår tradition att 
ta hand om utsatta barn och fokuserar mycket på att be-
handla alla lika. 

– Men vi måste också reflektera över hur barnen påver-
kas av att leva skilda från sina familjer. Särskilt nu när det 
kommer så många. Vi får inte glömma att anstränga oss 
för att se vad som är bra för varje enskilt barn i längden, 
och verka för att familjer ska kunna leva tillsammans, sä-
ger han. n

Inga tecken på avmattning – tvärtom

Kjell-Terje Torvik.

Fokus Ensamkommande flyktingbarn

Oavsett om barnen 
kommer ensamma, 

eller med någon vuxen, 
så har de flesta någon 

form av familj kvar 
i hemlandet.

Justitie och mig
rationsminister 
Morgan Johansson 
har avböjt att svara 
på tidskriften Advo
katens frågor om de 
ensamkommande 
flyktingbarnen.

På Advokatens 
hemsida svarar 
riksdagspartierna på 
Advokatens frågor 
om ensamkom
mande flyktingbarn. 
Vid tidpunkten 
för denna tidnings 
tryckning hade Cen
tern, Moderaterna 
och Sverigedemo
kraterna svarat.

POLITIKER- 
KOMMENTARER
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Dansk familjerätt i omvandling
I början av 2015 presenterades ett danskt betänkande som innehåller ett förslag till ny lag om 
makars förmögenhetsförhållanden. Advokat Örjan Teleman skriver om några exempel på 
vilka nyheter som föreslås. 

 2009 tillsattes i Danmark 
Retsvirkningslov-

utvalget för att företa en samlad 
genomgång av reglerna om makars 
förmögenhetsförhållanden och över-
väga om reglerna bör ändras. Den 
danska familjerättsliga lagstiftningen 
bygger på Familieretskommissionens 
arbete från början av 1900-talet. 
Retsvirkningsloven – som avser 
äktenskapets rättsverkningar – är från 
1925. Samhällsutvecklingen – särskilt 
ändringarna av familjemönster – 
därefter har motiverat utredningen. 
I utvalget ingår bland annat nestorn 
inom den danska familjerätten, före 
detta adjungerade professorn och 
hovrättsdomaren Svend Danielsen 
och advokaterna Jørgen U. Grønborg 
och Kirsten Reimers-Lund.

I början av 2015 presenterade 
utvalget utredningsresultatet i det 
gedigna betänkandet nr 1522/2015 
”Ægtefællers økonomiske forhold”. 
Detta innehåller utöver annat ett 
förslag till ny lag om makars för-
mögenhetsförhållanden, vilken ska 
ersätta den gamla retsvirkningsloven. 
Jag får här ge några exempel på vilka 
nyheter som föreslås.

Likadelning av den samlade för-
mögenheten efter en skilsmässa är 
fortfarande huvudregeln – oavsett om 
egendomen förvärvats före vigseln el-
ler under äktenskapet. Dock ska hälf-
tendelning ske först när äktenskapet 
har varat sju år. Från vigseln ska 1/8 
av tillgångarna ingå i likadelningen, 
efter ett år 2/8 osv. (I Danmark har 
cirka 1/3 av alla skilsmässor föregåtts 
av äktenskap som varat mindre än 
sju år.) Om makarna sammanlevt före 
äktenskapet, räknas tidsfristen från 

den tidpunkt då sammanlevnaden i 
en gemensam bostad började. En mi-
noritet har föreslagit en skönsmässig 
skevdelning ( jfr ÄktB 12 kap. 1 §).

ett annat förslag är att 
värdet av arv eller gåva 
vid tiden för mottagandet 
ska kunna hållas utanför 
bodelning efter äkten-
skapsskillnad. Tredjeman 
ska inte kunna bestämma 
att egendomen ska vara 
enskild utan blott att 
dess värde ska ingå eller 
inte ingå i en bodelning. 
Efter makes död ska – om 
inte testator eller givare 
bestämt annorlunda – 
den efterlevande maken 
kunna bestämma att arv 
och gåva hålls utanför en bodelning.

Retsvirkningsloven innehåller olika 
former av enskild egendom (”sær-
eje”), nämligen skilsmissesæreje, 
kombinationssæreje och fuldstændigt 
særeje). Nu föreslås därtill ”abstrakt 
sumsæreje” och ”sumdelning”. Man 
ska till exempel kunna avtala att 
500 000 kronor av mannens förmö-
genhet ska utgöra enskild egendom.

I betänkandet föreslås vidare att 
makar ska kunna avtala i äktenskaps-
förord om till vilken ”formueart” 
skulder ska räknas. I Sverige råder 
inte avtalsfrihet i detta avseende utan 
det regleras i ÄktB 11 kap. 2 § hur en 
skuld ska avräknas vid bodelning.

I Danmark finns – liksom i Sve-
rige – ett formkrav på registrering 
(”tinglysning”) av äktenskapsförord. 
Det föreslås nu att denna bestäm-
melse upphävs och att förord i stället 

ska undertecknas inför en notarie 
eller inför vittnen såsom gäller för 
testamenten.

Utvalget har också sysslat med 
internationellt privaträtts-
liga regler och föreslår att 
lagen i den första stat där 
bägge makarna bosätter 
sig efter vigseln, ska till-
lämpas på deras förmö-
genhetsförhållanden. Om 
makarna senare bosätter 
sig i en annan stat och 
bor där i minst fem år, ska 
denna stats lag komma 
till användning i stället. 
Makarna ska också kunna 
ingå lagvalsavtal och själva 
bestämma tillämplig lag. 
De kan då välja lagen i 
den stat där någon av dem 

är medborgare eller där någon av 
dem är bosatt vid tiden för avtalets 
tillkomst.

1998 gav justitieministrarna i 
Norden i uppdrag till professorerna 
Anders Agell, Peter Lødrup och Linda 
Nielsen att studera de nordiska län-
dernas familjerätt och successionsrätt. 
Agell författade en jämförande studie 
med diskussion av reformbehov och 
harmoniseringsmöjligheter, ”Nordisk 
äktenskapsrätt”, vilken gavs ut av 
Nordiska ministerrådet 2003. Tyvärr 
synes inte detta arbete ha satt några 
spår i det svenska lagstiftningsarbetet 
och – såvitt framgår av Retsvirknings-
lovutvalgets betänkande – ej heller i 
någon större omfattning i Danmark. 

Örjan Teleman  
Advokat 

Örjan Teleman 
advokat i Halm
stad, är inriktad 
på ekonomisk 

familjerätt i vid 
bemärkelse.
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Hemvistbegreppet – svenskt,      nordiskt, europeiskt
I EU:s nya arvsförordning har hemvistbegreppet en central ställning både för domstols 
 behörighet (artikel 4) och tillämplig lag (artikel 21). Det har såväl i Sverige som ute i Europa upp-
stått en diskussion huruvida tolkningen av detta hemvistbegrepp kan leda till svårigheter. Det 
konstaterar advokat Ulf Bergquist och jur. kand. Ulrika L. Hedström.

 L åt oss först konstatera att hem-
vistbegreppet är ingen nyhet 
vare sig i svensk, nordisk eller 

europeisk rätt.
I svensk rätt finns begreppet såväl 

i lag (1904:26 s. 1) om vissa interna-
tionella rättsförhållanden rörande 
äktenskap och förmynderskap (IÄL), 
som i lag (1990:272) om internatio-
nella frågor rörande makars och 
sambors förmögenhetsförhållanden 
(LIMF) och lag (1937:81) om interna-
tionella rättsförhållanden rörande 
dödsbo (IDL).

I nordisk rätt finns begreppet såväl 
i KF (1931:429) om vissa internationel-
la rättsförhållanden rörande äkten-
skap, adoption och förmynderskap 
(NÄF) som i lag (1935:44) om dödsbo 
efter dansk, finsk, isländsk eller norsk 
medborgare, som hade hemvist här 
i riket (NDL I) och lag (1935:45) om 
kvarlåtenskap efter den som hade 
hemvist i Danmark, Finland, Island 
eller Norge (NDL II).

I EU-rätten finns begreppet bland 
annat i rådets förordning (EG) nr 
2201/2003 av den 27 november 2003 
om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av 
domar i äktenskapsmål och mål om 
föräldraansvar (Bryssel II-förordning-
en). 

Hemvistbegreppet har i svensk rätt 

fått en legal definition i IÄL 7:2: 
”Den som är bosatt i viss stat anses 
vid tillämpningen av denna lag ha 
hemvist där, om bosättningen med 
hänsyn till vistelsens varaktighet och 
omständigheterna i övrigt måste 
anses stadigvarande.” Exakt samma 
definition (om än något annorlunda 
formulerad) återkommer i LIMF  
§ 19. Det svenska hemvistbegreppet 
är väl analyserat i Kristina Örtenheds 
avhandling ”Besittningsanknytningar 
i gränsöverskridande familjerättsför-
hållanden: En internationellt privat- 
och processrättslig studie”. I HD 
finns också en omfattande rättspraxis 
avseende hemvistbegreppet (se bland 
annat NJA 1962 s. 547, NJA 1973 C. 57, 
NJA 1978 s. 468).

Hemvistbegreppet har däremot 
ingen legal definition varken i nordisk 
rätt eller i EU-rätten.

Det är tyvärr ingen självklarhet att 
hemvistbegreppet har samma tolk-
ning i svensk rätt, i nordisk rätt och i 
EU-rätten. 

Visserligen innehåller EU:s arvs-
förordning ingen legal definition av 
hemvistbegreppet, men i förordning-
ens skäl nr 23 och 24 i ingressen har 
viss vägledning givits. I skäl nr 23 
står: ”Vid fastställandet av hemvistet 
bör den myndighet som handlägger 
arvet göra en helhetsbedömning av 

omständigheterna kring den avlidnes 
liv under de år som föregick dödsfallet 
och vid tidpunkten för dödsfallet, med 
beaktande av alla relevanta omstän-
digheter, särskilt hur varaktig och 
regelbunden den avlidnes vistelse i den 
berörda staten varit, förhållandena 
vid vistelsen samt skälen till dessa. Den 
på detta sätt fastställda hemvisten bör 
ha en nära och stabil koppling till den 
berörda staten med beaktande av de 
specifika målen för denna förordning.”

Vidare utvecklas frågan om tolk-
ningen av hemvistbegreppet i skäl 
nr 24: ”Fastställandet av den avlidnes 
hemvist kan i vissa fall visa sig kompli-
cerat. Ett sådant fall kan i synnerhet 
uppkomma om den avlidne av yrkes-
mässiga eller ekonomiska skäl har 
bott utomlands, ibland under längre 
perioder, men bibehållit en nära och 
stabil koppling till sin ursprungsstat. 
I ett sådant fall skulle det, beroende 
på omständigheterna, kunna anses 
att den avlidne fortfarande hade sin 
hemvist i sin ursprungsstat, där den 
avlidnes familj hade sina huvudsakliga 
intressen och den avlidne hade sitt so-
ciala liv. Andra komplicerade fall kan 
uppkomma då den avlidne har bott i 
flera stater eller rest från stat till stat 
utan att ha något mer permanent bo-
ende i någon av dessa. Om den avlidne 
var medborgare i en av dessa stater el-
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ler hade alla sina viktigaste tillgångar 
i en av dessa stater skulle den avlidnes 
medborgarskap eller den plats där de 
tillgångarna var belägna kunna vara 
en särskild faktor vid helhetsbedöm-
ningen av alla omständigheter.”

Vägledande för uttalandena i 
ingresskäl nr 23 och 24 har varit tidi-
gare tolkningar av hemvistbegreppet 
i EU-domstolen vid tillämpning av an-
dra EU-förordningar där hemvistbe-
greppet förekommer (se bland annat 
C-76/76, C-284/87 och C-297/89).

Först kan konstateras att en person 
bara kan ha ett hemvist. 

Vidare kan noteras att det inte finns 
en viss bestämd tid (till exempel 2 år) 
fastlagd varken i svensk, nordisk eller 
europeisk lagstiftning för att en 
person skall anses ha erhållit hemvist. 
(Tvåårskriteriet i LIMF § 4 st. 2 gäller 
ej frågan när en person fått hemvist.) 
Till exempel har svenska HD under 
vissa omständigheter accepterat ett i 
stort sett omedelbart hemvistbyte (se 
till exempel NJA 1965 s. 172).

I de allra flesta fall bereder det inga 
större svårigheter att fastställa var en 
person har hemvist. Men vi medger 
att det kan finnas vissa svårbedömda 
gränsfall (liksom det kan finnas vissa 
svårbedömda gränsfall vid bedöm-
ning av de flesta juridiska begrepp). 
Visserligen ger ingresskäl nr 23 och 
24 viss allmän vägledning, men i 
vissa konkreta fall kan man ändå bli 
osäker på i vilket land en avliden per-
son skall anses ha haft sitt hemvist.

Enligt vår mening kan ytterli-
gare vägledning fås av de engelska 
och franska uttrycken för hemvist: 
habitual residence och résidence 
habituelle. Av dessa begrepp framgår 
tydligare än av det svenska ordet 

”hemvist” att bosättningen (om den 
är varaktig) har en central bety-
delse om än ej allenarådande. För 
detta talar också det undantaget som 
reglerats i arvsförordningens artikel 
21.2. Där anges: ”Om det undantagsvis 
framgår av alla omständigheter i fallet 
att den avlidne vid sin död uppenbart 
hade en närmare anknytning till en 
annan stat än den vars lag skulle vara 
tillämplig enligt punkt 1, ska lagen i 
den andra staten vara tillämplig på ar-
vet.” Undantaget innebär att trots att 
någon vid sin död hade hemvist i en 
viss stat, så skall ändå en annan stats 
arvslag tillämpas, om den avlidne 
hade uppenbart närmare anknytning 
till denna andra stat. I den europe-
iska juridiska debatten har det gjorts 
gällande att artikel 21.2 egentligen är 
överflödig, eftersom hemvistet skall 
fastställas genom en ”helhetsbedöm-
ning av alla omständigheter”. För 
vår del anser vi att man med stöd av 
förekomsten av artikel 21.2 kan påstå 
att sociala faktorer (social integration 
med mera) visserligen skall vara en 
del vid bedömningen av hemvistet, 
men att bosättningen bör anses 
dominerande. Om sedan de sociala 
faktorerna visar att den avlidne ”up-
penbart” hade en närmare anknyt-
ning till en annan stat än den som 
fastställts som hemviststaten, så kan 
undantaget i artikel 21.2 komma i 
tillämpning.

Professor Lagarde (Europas guru 
på IP-rättens område) har i lagkom-
mentaren till EU:s arvsförordning  
givit fyra exempel som vi tycker 
är rätt belysande för tolkningen av 
begreppet habitual residence/hem-
vist. Vi citerar exemplen direkt från 
lagkommentarens engelska version. 

(Kommentaren finns ej på svenska, 
bara på engelska, tyska och franska.)

EXAMPLE 1.

The deceased, being of French natio-
nality, worked as a notary in Abidjan 
(Ivory Coast) for several decades. 
Having developed cancer, he moved 
to Paris to have the cancer treated 
there and he died in Paris three years 
later. He had kept his flat in Abidjan, 
paid his social security contributions 
there and stated himself to be resident 
in Abidjan in his wealth tax declara-
tion. These facts clearly show that the 
deceased had maintained his links and 
his centres of interest, and therefore his 
habitual residence in the sense of Art. 
21 of the Regulation, in the Ivory Coast 
and that according to the Regulation, 
Ivorian law should apply to his succes-
sion. 

EXAMPLE 2.

The deceased, of Austrian nationality, 
had lived his active life in Austria. At 
the age of 70, he settles in Mallorca 
(Spain) with the intention of staying 
there until he dies. The greater part 
of his assets were situated in Austria. 
It appears reasonable to state that 
the deceased had moved, finally and 
voluntarily (this being the difference 
compared with the previous example), 
the centre of his vital interests to Spain 
and that under the Regulation, the law 
of Spain is to govern the succession 
and it is for Spanish law to resolve any 
conflict of laws internal to Spain. 

EXAMPLE 3.

An Austrian national is employed in 
Germany; he lives there as if perma-
nently, but his wife has remained 
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in Austria, where he owns a flat, to 
which he goes in order to be with her 
every other weekend. One might find 
it difficult to decide between German 
law and Austrian law, but the factual 
elements, bearing in mind the indica-
tions given by point 24 of the preamble, 
tend rather to favour the application of 
Austrian law.

EXAMPLE 4.

A person of dual French and Spanish 
nationality has arranged her life by 
spending six months of the year in 
Paris and the other six months in Mal-
lorca. She has assets in both countries 
and elsewhere. It is impossible on this 
limited evidence to decide whether the 
habitual residence is in France or in 
Mallorca and the Regulation,  unlike 
the Brussels IIbis Regulation (Art. 12,  
see CJEU, 2 April 2009, aff. 523/07, 
point 43), does not allow a subsidiary 
connection, such as, for example, 
the place of death. In such a case the 
solution can only be an enquiry, left to 

the discretion of the judge, to ascertain 
with which country the deceased had 
the closest links.

Slutsatsen av professor Lagardes 
exempel anser vi är att en person har 
habitual residence/hemvist i stat A, 
om han/hon bor där huvuddelen av 
året (se till exempel EU-domstolens 
rättsfall C-297/89 punkt 17; 185 dagar) i 
vart fall om hans/hennes maka/make 
också bor där. Detta gäller oavsett 
om han/hon är medborgare i stat B 
och har huvuddelen av sina tillgångar 
i den staten. Denna vår bedömning 
ändras inte ens om personen ifråga 
talar språket i stat A bristfälligt och 
huvudsakligen umgås med landsmän 
som också flyttat från stat B till stat A, 
det vill säga han/hon inte är särskilt 
starkt socialt integrerad i stat A.

Dock krävs att avsikten är att i vart 
fall tills vidare bo i stat A. ( Jämför 
om någon är utrikes gäststudent ett 
läsår, arbetar utomlands på ett nio 
månaders kontrakt eller undergår 

specialistvård i annat land under 
längre tid.)

Slutligen ställer vi oss frågan om 
inte det svenska hemvistbegreppet 
(och det nordiska) kan tendera att 
närma sig den europeiska tolkningen 
av hemvistbegreppet, i vart fall om i 
en och samma rättstvist fråga är om 
att i arvsdelen tolka arvsförordning-
ens hemvistbegrepp och i bodel-
ningsdelen tolka LIMF:s hemvistbe-
grepp. Det skulle sannolikt framstå 
som oförståeligt för de rättssökande 
parterna, om hemvistbegreppet 
tolkades olika i arvsdelen respektive 
i bodelningsdelen med resultat att 
olika lands lagar tillämpades i arvs-
delen och i bodelningsdelen, trots 
att hemvistet i båda fallen skall vara 
avgörande för vilket lands lag som 
skall tillämpas. 

Ulf Bergquist
Advokat

Ulrika L. Hedström
Jur. kand.
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Aktuellt

Svenska Astrid Cederlöv har 
lyckats förverkliga sin dröm. 
I dag arbetar hon med MR-
frågor.

I Advokaten nr 
4, 2013 skrev 
vi om Astrid 
Cederlöv från 
Stockholm som 
läste juridik i 
anrika Oxford, 
delvis tack 
vare bidrag 
från Advokat-
samfundets 
understöds-
fond. Astrid 
berättade 
då att hon 
drömde om att 
i framtiden få arbeta med frågor 
som rör folkrätt och mänskliga 
rättigheter. Två år senare efter 
en krävande examen står det 
klart att hon lyckats förverk-
liga sin dröm. I dag är Astrid 
nämligen associate vid Human 
Rights Watchs kontor i London. 
Framför allt arbetar hon med 
organisationens satsning i Skan-
dinavien.

Vi träffas i centrala Stockholm 
i slutet av september i samband 
med att Astrid är här på arbets-

resa eftersom hon håller på att 
etablera Human Rights Watchs 
nya kontor i Sverige, som även 
ska täcka organisationens arbe-

te i Danmark. 
Astrid trivs 
utmärkt på sitt 
arbete.

– Det är 
väldigt kul! 
Arbetet är 
mycket om-
växlande och 
fartfyllt. Det 
innehåller allt 
från juridik och 
organisationsut-
vecklingsfrågor 
till att hitta bra 
teman och per-
soner som kan 

vara intresserade av samarbete 
och att ta del av vårt arbete, 
säger Astrid entusiastiskt och 
tillägger:

– Jag känner att jag får ta 
mycket ansvar, man litar på 
mitt omdöme och jag får fatta 
beslut. Dessutom finns det en 
mycket bra support och jag har 
ett bra team som jag alltid kan 
rådfråga.

human rights watch har i dag 
cirka fyrahundra medarbetare 

och publicerar varje år mer än 
hundra rapporter om mänskliga 
rättighetssituationer från cirka 
90 länder i världen. Astrid berät-
tar att eftersom Sverige och Skan-
dinavien utmärker sig internatio-
nellt för sitt engagerade arbete 
för de mänskliga rättigheterna 
vill organisationen nu stärka sin 
närvaro i Skandinavien.

Att arbeta och bo i London 
innebär en intensiv livsstil. 
Astrid börjar vid niotiden på 
morgonen och slutar runt halv 
sju en vanlig dag. Lunchen 
består oftast av en smörgås som 
man äter vid datorn. Eftersom 
boendekostnaderna är så höga 
så delar hon boende med sju 
kamrater. Det är det normala 
för unga människor i London. 
Det är också vanligt att man bor 
kvar hemma hos sina föräldrar 
betydligt längre än i Sverige.

Astrid konstaterar att studie-
åren i Oxford betytt mer än att 
”bara” ha gett henne en utmärkt 
juristutbildning. De kamrater 

som hon läste med umgås hon 
med, och andra från hennes col-
lege känner en stark samhörig-
het med varandra när de stöter 
på varandra.

– Och det gäller även när jag 
träffar andra som gått på samma 
college för länge sedan. Vi har 
bott och gått i samma lokaler, 
haft samma professorer och 
suttit vid samma matbord, säger 
Astrid som hela tiden har nära 
till skratt och gärna gestikulerar 
med händerna.

Astrid konstaterar att det inte 
går att bryta ut någon enskild 
del från hennes tid i Oxford som 
den allra viktigaste.

– Upplevelsen i sin helhet 
har varit fantastiskt värdefull. 
Där ingår studierna men även 
möjligheten att få en inblick i ett 
helt annat samhälle, och att få ta 
del av det från insidan. Det har 
varit jätteberikande, berättar 
Astrid som tycker att studieåren 
i Oxford har förberett henne väl 
trots att hon inte arbetar med 

Human Rights Watch är en oberoende, internationell människorättsorga
nisation med syfte att försvara och främja mänskliga rättigheter runtom i 
världen. Organisationen utreder brott mot mänskliga rättigheter och pu
blicerar dessa fakta offentligt för bland annat FN och EU och massmedier. 
Organisationens arbete finansieras av donationer från privatpersoner, or
ganisationer och stiftelser. För att markera sitt oberoende avvisas direkta 
och indirekta bidrag från regeringar.

HUMAN RIGHTS WATCH
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Svenska Astrid 
har förverkligat     
sin juristdröm
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Svenska Astrid läser 
juridik i anrika Oxford
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bidrag FrÅn understödsFonden gjorde hennes dröM sann

astrid cederlöv gör vad de 
flesta bara får drömma om – 
läser juridik vid anrika oxford 
university. drömmen kunde 
bli möjlig tack vare bidrag från 
understödsfonden.

Astrid Cederlöv, 21 år, läser sitt 
tredje och sista år på det brittiska 
juristprogrammet på law school 
vid Worcester college vid Oxford 
University.

Att läsa utomlands kan vara 
dyrt. Astrids pappa som är advo
kat läste i tidskriften Advokaten 
om möjligheten att söka stipen
dier ur Understödsfonden. Astrid 
sökte och har fått bidrag.

– Jag skulle inte ha kunnat läsa 
juridik i Oxford om jag inte hade 
fått stipendium som täckt delar 
av mina undervisningskostnader. 
Det var avgörande att få de här 
pengarna, berättar Astrid då vi 
träffas i centrala Stockholm en 
regnig aprildag då hon är på till
fälligt besök i Sverige.

Efter gymnasiet sökte Astrid 
direkt till Oxford eftersom hon 
ville söka sig utomlands.

– Jag har alltid velat plugga ut
omlands och tycker att det är 
spännande med internationella 
frågor. Därför kände jag att jag 
direkt ville plugga vidare utom

lands, och inte bara ha ett ut
bytes år. Storbritannien kändes 
– nära. Så jag sökte – och kom in, 
säger hon.

att Läsa i oxFord är mycket 
krävande men också väldigt sti
mulerande tycker Astrid. Miljön 
är den vi kan i se i många brittiska kriminalteveserier. Scener i bland annat teveserien Kommissarie 
Lewis spelas ofta in på Astrids 
college. På Worcester college 
finns förutom bostäder för lärare 
och elever, en sjö och vackra par
ker, även kapell, bibliotek samt 
en stor gemensam medeltida 
matsal. Astrid bor i en student
korridor på ett campus som finns 
inne på colleget.

I hennes läsår finns det cirka 
tvåhundra juriststudenter vid Ox
ford University som är uppdelade 
på olika college. I Oxford finns ett 
30tal college. På Astrids college 
är det tio juriststudenter, i hen
nes läsår, vilket är ganska mycket. På vissa college finns det bara en 
eller två studenter, per läsår. Stu
dietakten är jämfört med Sverige 
mycket hög, och det blir inte 
mycket fritid över.

– Vi förväntas skriva en till två 
uppsatser per vecka. Varje upp
sats är cirka två tusen ord. Sedan 

träffar man sin handledande pro
fessor och vi analyserar tillsam
mans uppsatsen, om vad lagen 
är, hur den borde vara och vad 
man tycker om den, berättar 
hon.

De tre åren har varit både krä
vande och roliga. Astrid har inte 
ångrat sig, trots att det ibland va
rit tufft. 

– Och många kompisar och ett 
stort nätverk har jag fått på kö
pet, säger Astrid. 

Nu stundar slutexamen. Alla 
tentor skrivs nu sista veckorna. 
Det känns pirrigt men Astrid kän
ner sig väl förberedd. Efter exa
men vill Astrid gärna arbeta i 
Frankrike något år för någon in
ternationell människorättsorga
nisation och därefter funderar 

hon på att läsa ett tvåårigt mas
terprogram utomlands. Längre 
fram skulle hon gärna arbeta för 
FN med frågor som rör folkrätt 
och mänskliga rättigheter, det 
vore en dröm.

Har du något råd till den som 
funderar på att söka stipen-
dium från Understödsfon-
den?

– Sök! Söker man inte får man 
ju inte veta om man får. Jag visste 
ju inte heller om jag skulle kom
ma in på Oxford utan jag sökte 
mest för att se vad som skulle 
hända. Sedan kom jag in, precis 
som när jag fick stödet från Un
derstödsfonden! Ofta kan man 
mer än vad man tror! Jag tycker 
att man ska satsa, varför inte!?  TK  

Ansökningshandlingar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 au-gusti 2013. Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsam-
fundet.se, alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
Understödsfond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 StockholmTill ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkom-
ster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklara-
tion samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på telefon 
08-459 03 00.

oM understödsFonden

Astrid Cederlöv har inte ångrat sitt val att plugga utomlands trots att det 
ibland varit tufft.
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Studieåren i Oxford betytt mer än att ”bara” ha gett Astrid en utmärkt juristutbildning.
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Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En 

majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden 

vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.

Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men 

ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen 

av likartade situationer skiljer sig ofta åt. 

Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lätt-

tillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor, bl.a. : 

• vilka föremål och platser som omfattas

• vad som avses med innehav

• när ett innehav kan anses befogat.

Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens 

knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett 

särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland 

och Norge.
Boken riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke 

kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, 

advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet 

kan ha nytta av bokens innehåll.

Knivlagen

Knivlagen
Bakgrund och tillämpning

NIKLAS DAHLGREN

NIKLAS DAHLGREN är hovrättsfi skal vid 

Göta hovrätt.

  ISBN 978-91-39-01903-9

ett Wolters Kluwer-företag

kundservice@nj.se • nj.se
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ulf bergquist 
lina m

elén
Internationella arvslagen och de 

internationella bodelningslagarna

Internationella arvslagen 
och de internationella 
bodelningslagarna

En kommentar

Ulf Bergquist
Lina Melén

GULA BIBLIOT EKET 

ISBN 978-91-39-01827-8

OMSLAG_Internationella arvslagen och.indd   1
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Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen

Tolkning och 
tillämpning av 

skatteflyktslagen

carl-magnus uggla

christian carnebornAtt tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter 

en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifråga-

satts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av 

våra domstolar måste vi ändå utgå från att lagen kan tolkas och förstås. 

Att systematisera och analysera befintlig kunskap och erfarenheter som 

finns rörande skatteflyktslagens tillämpning leder till insikter som kan vara helt 

avgörande vid bedömningen av de skattemässiga konsekvenserna av ett förfa-

rande. Det finns ett omfattande material att sätta sig in i. Högsta förvaltnings-

domstolen har prövat skatteflyktslagens tillämplighet i ett stort antal fall. Vid 

sidan av praxis kan vägledning också hämtas i förarbeten, avhandlingar och en 

stor mängd artiklar på området.

Boken behandlar lagstiftningens utveckling, hur nu gällande skatteflyktslag 

ska tillämpas, processuella aspekter och hur skatteflyktslagens tillämpning 

förhåller sig till annan lagstiftning och andra rättsliga normer. Bokens analyser 

och systematiseringar resulterar i värdefulla insikter som är presenterade på ett 

sammanhållet och lättillgängligt sätt, vilket tidigare har saknats inom litteraturen 

på området.
Tanken är att boken ska vara en handledning för praktiskt verksamma jurister 

och ekonomer, men fungerar också bra inom skatterättslig utbildning på hög-

skole- och universitetsnivå samt vid fortbildning av skattejurister.

christian carneborn (senior associate på Hannes Snell-

man Attorneys Ltd) har varit verksam som skattejurist sedan 

år 2010. Även Christian har främst arbetat med strukturrådgiv-

ning och transaktioner, men också med skatteprocesser och 

löpande skattefrågor.

carl-magnus uggla (specialist partner på Hannes  

Snellman Attorneys Ltd) har varit verksam som skattejurist 

sedan år 2000. Han har främst arbetat med strukturrådgiv-

ning och transaktioner, men även med skatteprocesser och 

löpande skattefrågor.

  ISBN 978-91-39-01774-5

Tolkning och tilläm
pning av skattefl

yktslagen
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 kundservice@wolterskluwer.se 

wolterskluwer.se

Beställningar:

Norstedts Juridik AB   Kundservice   

106 47 Stockholm   

Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se
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Polislagen
En kommentar

Nils-Olof Berggren
Johan Munck

NORST EDTS GULA BIBLIOT EKelfte upplaganN
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polislagen_omslag.indd   1
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Tolkning och tillämpning  
av skatte flyktslagen
Carl-Magnus Uggla, 
 Christian  Carneborn
2015. 621 kr exkl moms 
nr 978-913901774-5

Knivlagen
Niklas Dahlgren
2015. 293 kr exkl moms 
nr 978-913901903-9

Internationella arvslagen och 
de internationella bodelnings
lagarna
Ulf Bergquist, Lina Melén
2015. 700 kr exkl moms 
nr 978-913901827-8

Polislagen, 11 u
Nils-Olof Berggren, Johan Munck
2015. 581 kr exkl moms 
nr 978-913911445-1

Andra intressanta böcker:

NYHET

Domännamnstvister
– Tobias Edvardsson

Alternativ tvistelösning och grunderna för  domännamns
systemet | Ca 352 s. Utk nov 2015. En djup gående studie  
i domännamn och dess legala betydelse. Hur ser praxis ut  
i Sverige och Europa? Redovisar de vanligaste tvisterna och 
hur man löser dessa.

714 kr (prel pris) exkl moms ➢ nr 978-913901798-1

Från och med 2015 
heter Norstedts Juridik 
Wolters Kluwer.

affärsjuridik, som var en stor del 
av vad hon läste.

– Man stöter alltid på juridi-
ken överallt. Det finns också ett 
sätt att tänka inom juridiken, 
att argumentera och systema-
tisera som man har nytta av, 
säger Astrid och tillägger att de 
rapporter som Human Rights 
Watch presenterar är nära den 
vetenskapliga 
och akademis-
ka disciplinen 
som hon 
känner sig väl 
förtrogen med.

astrid har sedan länge varit 
intresserad av internationella 
sammanhang och relationer på 
ett internationellt plan, både när 
det gäller länder och människor. 
I dag ser världsläget ovanligt 
dystert ut med krig, enorma flyk-
tingströmmar och stort mänsk-
ligt lidande. Fast Astrid menar att 
det finns ljuspunkter trots allt.

– Det finns en utbredd med-

vetenhet bland allmänheten. 
Väldigt många människor är i 
dag mycket upplysta om vad 
som pågår runtom i världen. Vi 
lever i ett informationssamhälle 
där det är lättare att sprida upp-
gifter om händelser. Det ökar 
möjligheterna för fler att få veta 
mer. Vi ser ju även hur väldigt 
många människor engagerar sig 

i flyktingfrågan 
i många länder. 
Vi måste våga 
stå för de vär-
den vi tror på 
i en orolig tid. 

Jag tycker även att man kan se 
en värme från allmänheten som 
är otroligt hoppingivande.

När det gäller morgondagen 
så konstaterar Astrid att hon 
gärna vill fortsätta att arbeta 
internationellt. 

– Det känns jättekul att få vara 
en del av Human Rights Watch 
nu när organisationen växer 
fram i Skandinavien. Vad som 
händer härnäst får vi se. TK

LÄS MER

Läs mer om Sveriges advokat 
samfunds understödsfond på 

Advokatsamfundets webbplats.
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Studieåren i Oxford betytt mer än att ”bara” ha gett Astrid en utmärkt juristutbildning.
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Morgan Johansson besöker samfundet
Justitie och migrationsminister Morgan Johansson 
kommer att delta vid Midander–Lönnföreläsningen 
den 19 november på Advokatsamfundet. Föreläs
ningen arrangeras av Centrum för rättvisa tillsam
mans med Advokatsamfundet. Grundtemat för 
föreläsningen är respekten för individens fri och rättigheter. Före
läsningen brukar leda till stort intresse och lockar domare, advoka
ter, akademiker men också opinionsbildare och juriststudenter.

Seminariet har fått namn efter målet Midander och Lönn mot 
staten – om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antag
ning till juristutbildningen vid Uppsala universitet – som Josefine 
Midander och Cecilia Lönn, med Centrum för rättvisa som ombud, 
vann i Högsta domstolen 2006.

Start för Ruben – mentorskap i grupp 2015/2016
Den 19 oktober 2015 gick startskottet för den femte upplagan av 
nätverket Hildas uppskattade projekt Ruben – mentorskap i grupp. 
Nära 30 deltagare möttes i Stockholm för en gemensam startträff. I 
Stockholm deltar totalt sex mentorer och nästan 30 adepter. I vecka 
44 hålls startträffen för ytterligare en grupp på plats i Malmö. Bland 
deltagarna finns bland annat advokater och biträdande jurister, råd
män, tf assessorer, åklagare och anställda inom Polismyndigheten. 
Det övergripande målet med mentorprogrammet Ruben är att genom 
diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmunt
ra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare.

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Bolagsstiftarna AB | Box 12086, 402 41 Göteborg

Tel 031-704 10 50 | Fax 031-704 10 59 | info@bolagsstiftarna.se

På Bolagsstiftarna fi nns vi alltid redo att 

leverera lagerbolag samt snabbavveckla vilande 

aktiebolag. Hos oss fi nns varken röda dagar eller 

lediga kvällar – vi kan alltid garantera en 

handläggning inom 2 timmar!

“Det viktigaste för mig är att det skall vara 
snabbt, tryggt och enkelt att göra affärer med oss!”

Låt oss 
avlasta dig! 

I slutet av augusti åkte Lawriders 
Stockholm iväg på sin nittonde 
mcresa. Denna gång gick resan 
till Lillehammer. Olika resmål 
har passerat vy under åren: Got
land, Öland, Vättern runt, Höga 
kusten, Polen, Danmark, Åland, 
Korsika, Sydtyrolen samt Öster
len. Motorcykelentusiasterna i 
Lawriders är verksamma Stock
holmsadvokater. Den första re
san år 1996 gick till Grisslehamn 
under ledning av advokat Per 
Durling. Redan nu pågår samtal om det stundande 20årsjubileet som 
kommer att bli ett nytt äventyr utomlands.

Lawriders Stockholm på besök i Lillehammer

Framför hoppbacken i Lillehammer 
syns från vänster Leif Ericksson, Jonas 
Benedictsson, Lars Wall, Johan Ödlund, 
Anders Pethrus, Mathias Wiberg och 
Krister Jansson.



STOCKHOLM

08-635 38 00  |  wasakredit.se

GÖTEBORG MALMÖ

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet 
kan vi  erbjuda dig som medlem tjänstebils-
finansiering till förmånliga villkor. Vi 
 förstår just ditt  specifika behov och  hjälper 
dig med rätt  finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 
 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 
 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 
 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Ulf Häger
08-635 38 67

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69 

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66 

Dennis Örnell
08-635 37 86

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Johan Bromander
031-771 98 96

Fredrik Enberg
031-771 98 91
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Kimberly O’Connor är advokat i 
Honduras. Hon är också ledamot 
av Honduras lagstiftande försam-
ling, nationalkongressen. I oktober 
deltog hon i Raoul-Wallenberg-in-
stitutets och Mannheimer Swart-
lings människorättsutbildning i 
Stockholm för praktiskt verksamma 
advokater.

Hur ser din verksamhet ut?
– Jag har varit verksam i tre år och 

är inriktad på affärsjuridik, bolagsrätt 
och civilrätt. Jag är också kongressle-
damot i Honduras nationalkongress.

Kan du förena advokatyrket med det 
politiska uppdraget?

– Jag kan fortsätta vara verksam 
som advokat eftersom Honduras kon-
stitution tillåter det! Så jag är verksam 
både inom juridik och politik.

Kimberly O’Connor kämpar 
mot korruption i Honduras

MÅNADENS ADVOKAT Kimberly O’Connor  

Hur värnar advokater mänskliga rät-
tigheter i Honduras?

– I våra klientuppdrag försöker vi 
iaktta principerna om mänskliga rät-
tigheter och rätten till en rättvis rät-
tegång. Vi förbereder oss genom att 
studera reglerna i nationell och inter-
nationell rätt och lägger fram dem i 
rätten så att våra klienters mänskliga 
rättigheter inte ska kränkas, och på-
pekar för domaren när principerna 
bryts.

Vilka särskilda utmaningar möter en 
advokat i Honduras?

– Vi har verkligt välskrivna lagar, vi 
har en konstitution med en mängd 
rättigheter, men problemet är tillämp-
ningen. Systemet är korrumperat. Om 
domaren inte vill tillämpa rättigheter-
na, har han all makt att göra så. Det 
står inte i vår makt att hantera. Vi kan 

bara göra vårt jobb och låta människ-
or veta när brott mot mänskliga rättig-
heter sker.

– I Honduras har vi problem med 
den politiska makten. Den verkstäl-
lande makten, domstolarna och kon-
gressen förutsätts vara oberoende och 
kompetenta enligt konstitutionen. 
Men så är det inte. I praktiken kontrol-
lerar presidenten allting: domarna och 
vissa av kongressledamöterna. Många 
domar baseras på inflytande och per-
spektiv från politikerna. Vi behöver 
städa upp i det politiska systemet!

Hur arbetar du för det politiskt?
– Mitt parti heter Partido Anticor-

rupción, Anti-korruptionspartiet. Det 
är ett nytt parti, som grundades för 
fyra år sedan. Vi har 13 ledamöter i 
kongressen, av totalt 128. Ingen av 
oss har varit politiker förut, så vi har 
ett annat perspektiv, ett annat sätt att 
agera. 

Hur kan man motarbeta korruption 
rent praktiskt?

– I Honduras arbetar vi just nu med 
att kräva att presidenten ska etablera 
en internationell kommission mot 
straffrihet. Det ska vara en oberoende 
kommission som sätts upp genom av-
tal med Förenta nationerna. En sådan 
kommission etablerades i Guatemala 
2006, och resultatet av den kommis-
sionens arbete fick faktiskt Guatema-
las president Otto Pérez Molina att 
avgå förra året, på grund av det kor-
rumperade systemet. Kommissionen 
har sett till att verkligt högt uppsatta 
funktionärer har utretts för korrup-
tionsanklagelser. 

Vilka erfarenheter har utbildningen i 
Stockholm givit?

– Det var mest givande att besöka 
Sveriges advokatsamfund och Solna 
tingsrätt, och jämföra hur saker han-
teras i rättssystemet här. De olika or-
ganen här är verkligt oberoende. Till 
exempel ser systemet för hur domar-
tjänster tillsätts helt annorlunda ut än 
i Honduras.

– Temat om hållbarhet är mycket 
användbart. I Honduras talar vi bara 
om CSR, corporate social responsibi-
lity, som är något annat. Jag planerar 
att börja tillämpa och studera håll-
barhet och se hur jag kan införa det i 
Honduras. MA

”Mitt parti 
heter Partido 
Anticorrup-
ción, Anti-
korruptions-
partiet. Vi har 
13 ledamöter 
i kongressen, 
av totalt 128. 
Ingen av oss 
har varit po-
litiker förut, 
så vi har ett 
annat per-
spektiv, ett 
annat sätt att 
agera.” 
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
Epost: biblioteket@advokatsamfundet.se

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Bull, Thomas: Regeringsformen : 

en kommentar / Thomas Bull, 
Fredrik Sterzel (3. uppl. Student
litteratur. 316 s.)

Carlsson, Kenny: Konkurrenslagen 
: en kommentar / Kenny Carls
son, Mats Bergman (2. uppl. 
Norstedts Juridik. 748 s. Nor
stedts gula bibliotek)

Danelius, Hans: Mänskliga rättig
heter i europeisk praxis : en 
kommentar till Europakonven
tionen om de mänskliga rättig
heterna (5. uppl. Norstedts 
Juridik. 725 s.) 

Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H. 2. (9. 

uppl. / Henrik Edelstam, Mikael 
Pauli. Norstedts Juridik. 251 s. 
Institutet för rättsvetenskaplig 
forskning ; 19)

European Union law of competition. 
Second cumulative supplement to 
the seventh edition / Laura Eliza
beth John, Jon Turner (Oxford 
Univ. Press. 343 s.)

Fisher, Roger: Vägen till ja : en nyck
el till framgångsrika förhand
lingar / Roger Fisher, William 
Ury  (3. uppl. Liber. 197 s.)

Guide för underleveransavtal : av-
talstexter med kommentarer / 
Olav Bergsaker et al. (2. uppl.  
Lamanica logistikservice. 194 s.)

Juridik : civilrätt, straffrätt, process-
rätt / Konrad Lundberg et al. 

(3. uppl. Sanoma Utbildning. 
625 s.)

Källström, Karin: Juridikboken : för 
ideella föreningar (Idealista, 
2014. 143 s.)

Lagen om offentlig upphandling : en 
kommentar / Helena Rosén An
dersson, EvaMaj Mühlenbock, 
Henrik Willquist, Catharina Pi
per (2. uppl,. Norstedts Juridik. 
986 s. Norstedts gula bibliotek)

Larsson, Stefan: Metaforerna, rätt
en och det digitala : hur gamla 
begrepp styr förståelsen av nya 
fenomen (Gleerup. 151 s.)

Nilsson, Peter: Bokföringslagen : 
en kommentar / Peter Nilsson, 
Eva Törning (2. uppl. Norstedts 
Juridik. 320 s.)

Sackemark, Alexandra: Näthat : 
rättigheter och möjligheter / 
Alexandra Sackemark, Mårten 
Schultz (2. uppl.  Karnov Group. 
157 s.)

Sallander, Ann-Sophie: Skatteavtal 
: om tolkning och tillämpning 
(Liber. 274 s.)

Schéele, Eva von: Ensamkommande 
barns rätt : en vägledning för 
den gode mannen, kommunen 
m.fl / Eva von Schéele, Ingemar 
Strandberg (3. uppl. Norstedts 
Juridik. 203 s.)

LÄSTIPS

Titel: EU regulation on suc
cession and wills : commen
tary
Författare: Ulf Bergquist, Do
menico Damascelli, Richard 
Frimston, Paul Lagarde, Felix 
Odersky, Barbara Reinhartz      
Förlag: Otto Schmidt Verlag

En ny arvsförordning (650/2012) med ett 
gemensamt regelverk för medlemsländerna 
på arvsrättens område trädde i kraft den 17 
augusti 2015. Danmark, Storbritannien och 
Irland har valt att stå utanför. Den nya arvs
förordningen innehåller regler om behörig 
domstol, tillämplig lag samt godkännande 
och verkställighet av domar. Ett europeiskt 
arvscertifikat har också införts, en legiti
mationshandling giltig inom hela EU. Boken 
kommenterar och förklarar förordningen 
artikel för artikel. För att komplettera vissa 
bestämmelser i arvsförordningen har Sverige 
antagit en ny lag om arv i internationella 
situationer, IAL (2015:417). Advokat Ulf 
Bergquist som medverkar i denna kommen
tar kommer tillsammans med advokat Lina 
Melén senare i år också ut med en lagkom
mentar till IAL. 

Titel: Redfern and Hunter on 
international arbitration
Författare: Nigel Blackaby, 
Constantine Partasides 
Förlag: Oxford University 
Press
Ett av standardverken inom 
internationell skiljedomsrätt 

har nu kommit i en ny uppdaterad sjätte upp
laga. Boken går igenom de olika stadierna av 
skiljedomsprocessen, från utarbetandet av 
skiljeavtalet till verkställighet av skiljedomen, 

och ger råd om hur man kan hantera vanliga 
problem som kan förekomma under pro
cessen. Denna nya upplaga är uppdaterad, 
främst med hänsyn till den senaste utveck
lingen på området, såsom LCIA:s, ICC:s och 
UNCITRAL:s nya regler och IBA:s nya rikt
linjer. Det finns även en ökad hänvisning till 
reglering och praxis från utomeuropeiska 
länder.  

NAMNBYTE

Norstedts Juridik och Fritzes har bytt namn 
till Wolters Kluwer
I början av oktober bytte Norstedts Juridik 
och Fritzes namn till Wolters Kluwer. Den 
nederländska koncernen Wolters Kluwer 
som äger förlaget sedan 1990talet har nu 
samlat all verksamhet under ett gemensamt 
varumärke.  

Norstedts juridik, ursprungligen ett varu
märke för bokförlaget Norstedts juridiska 
litteratur, uppstod 1861 då Sveriges rikes lag 
gavs ut för första gången. Fritzes grundades 
1837 då C.E. Fritze och C.A. Bagge öppnade 
en bokhandel med förlagsverksamhet i 
Stockholm.  1999 blev Fritzes en del av Nor
stedts Juridik. På 1990talet köpte Wolters 
Kluwer upp Liber (där Norstedts Juridik in
gick). Man sålde senare av Liber men behöll 
Norstedts Juridik.

VÅRA FRI- OCH RÄTTIGHETER 

Handbok från Centrum för rättvisa vill bi-
dra till bättre kunskap om hur det juridiska 
fri- och rättighetsskyddet ser ut.
Centrum för rättvisa har publicerat en hand
bok som på ett enkelt sätt beskriver våra fri 
och rättigheter och ger konkreta verktyg till 
människor om hur man går till väga för att få 
en rättslig prövning om man drabbats av ett 

övertramp från det allmänna. Handboken går 
att läsa/ladda ned på centrumforrattvisa.se.

RAPPORTER FRÅN BROTTS-
FÖREBYGGANDE RÅDET, BRÅ

Matchfixning : manipulation av matcher 
och spelmarknad (2015:18)
Matchfixning, det vill säga manipulation av 
matchresultat, har under senare år blivit 
alltmer uppmärksammat. År 2012 kom den 
första svenska polisanmälan om en misstänkt 
manipulerad fotbollsmatch. Därefter har det 
kommit ca 20 anmälningar om misstänkta fall. 
Rapporten visar att matchfixning oftast finns 
inom fotboll och att det finns skäl att tro att 
intäkterna delvis finansierar idrottsklubbarna. 
Brå presenterar förslag på brottsförebyggande 
strategier som riktar sig till både idrottsrörel
sen, spelmarknaden och rättväsendet.

Försäkringsbedrägerier (2015:19) 
Enligt studien ökar bedrägeribrotten kraftigt 
men har låg prioritet i rättsväsendet. Varje år 
polisanmäls ca 300 försäkringsbedrägerier 
men endast 14 procent resulterar i åtal. Brå 
konstaterar att både försäkringsbranschen 
och rättsväsendet kan göra fler insatser för 
att motverka försäkringsbedrägerier. Man 
rekommenderar bland annat försäkrings
bolagen att öka sin kontrollverksamhet och 
vidta åtgärder för att öka kunskapen om för
säkringsbedrägerier. Dessutom bör dialogen 
med rättsväsendet stärkas.

Båda rapporterna går att läsa/ladda ned 
på www.bra.se.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se

57



58
Strandvägen 5, Stockholm | www.svenskttenn.com

S V E N S K T  T E N N S  I N R E D N I N G S A T E L J È

Vare sig det handlar om måttbeställda gardiner, en enklare ommöblering, eller en komplett renovering med 
platsbyggd inredning, så utformar Svenskt Tenns Inredningsateljé en miljö som passar just Dig. 

Boka ett första möte med Svenskt Tenns inredningsarkitekter för att diskutera Dina önskemål, behov och 
möjligheter. Besök oss på Strandvägen 5, eller ring 08 670 16 31 för mer information.  
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Samfundet

För snart tjugo år sedan fick Sveriges 
advokater ännu mer tid till sina klienter. 
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort  antal 
 advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på 
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer 
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

Fråga har uppkommit om 
en advokat som är förord-
nad som offentligt biträde i 
ärende enligt utlänningslagen 
(2005:716) ska medverka till 
att klienten genomgår medi-
cinsk åldersbedömning.

Frågan om en asylsökande är 
vuxen eller barn har stor bety-
delse vid prövningen av skydds-
skälen och övriga åberopade 
grunder för att beviljas uppe-
hållstillstånd. Den asylsökandes 
ålder kan därför vara avgörande 
för dennes rätt att beviljas up-
pehållstillstånd.

I det omarbetade asylproce-
durdirektivet om gemensamma 
förfaranden för att bevilja och 
återkalla internationellt skydd 
(2013/32/EU), artikel 25.5, stad-
gas att ”[m]edlemsstaterna får 
använda sig av läkarundersök-
ningar för att fastställa åldern 
på ensamkommande barn i 
samband med prövningen av 
en ansökan om internationellt 

skydd i sådana fall där med-
lemsstaterna, efter sökandens 
allmänna uttalanden eller andra 
relevanta indikationer hyser 
tvivel beträffande sökandens 
ålder. Om medlemsstaterna 
därefter fortfarande hyser tvivel 
när det gäller sökandens ålder 
ska de utgå ifrån att sökanden är 
underårig”.

Migrationsverket antog den 
3 september 2015 en ny rättslig 
kommentar angående bedöm-
ning av ålder i asylärenden 
(SR 35/2015). Av den rättsliga 
kommentaren framgår att det 
inte finns någon skyldighet för 
Migrationsverket att erbjuda 
medicinska undersökningar för 
att bedöma ålder. I stället har 
Migrationsverket en skyldighet 
att informera den sökande om 
att han eller hon kan använda 
sig av medicinsk åldersbedöm-
ning (enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer) eller annan 
läkarbedömning (t.ex. odontolo-
gisk, radiologisk eller barnläkar-

bedömning), som bevismedel 
för sin ålder. Detta innebär att 
det ankommer på advokaten att 
inhämta sådan bevisning och 
göra utlägg för de kostnader 
som undersökningen medför.

Socialstyrelsen har uttalat att 
det finns stora osäkerheter med 
medicinska åldersbedömningar, 
vilket kan leda till att barn 
nekas det skydd det har rätt till 
enligt nationell lagstiftning och 
internationella konventioner. 
Svenska barnläkarföreningen an-
ser att radiologiska åldersunder-
sökningar av asylsökande barn i 
övre tonåren är ovetenskapliga 
och har uppmanat sina medlem-
mar att inte göra sådana.

Det bör även noteras att ett 
beslut om avslag på en ansökan 
om internationellt skydd från ett 
ensamkommande barn, som har 
vägrat att undergå en läkarun-
dersökning, inte får baseras 
enbart på denna vägran (se 
artikel 25.5 c i det omarbetade 
asylprocedurdirektivet).

styrelsen för sveriges advokat-
samfund har vid möte den  
2 oktober 2015 antagit följande 
vägledande uttalande.

En advokat som är förord-
nad som offentligt biträde i ett 
ärende enligt utlänningslagen 
har som främsta plikt att, inom 
ramen för vad lag och god 
advokatsed bjuder, efter bästa 
förmåga tillvarata klientens in-
tressen och bevaka dennes rätt 
i ärendet. Inom ramen för detta 
uppdrag åligger det advokaten 
att gentemot klienten iaktta tro-
het och lojalitet samt lyfta fram 
de omständigheter som talar för 
klientens sak.

Resultatet av en medicinsk 
åldersbedömning är svårbe-
dömbart. Det kan också tala till 
klientens nackdel. Mot denna 
bakgrund bör en advokat, som 
förordnas som offentligt biträde 
i ett asylärende, inte medverka 
till att klienten genomgår medi-
cinsk åldersbedömning om inte 
synnerliga skäl föreligger. n

Vägledande uttalande angående 
medicinska åldersbedömningar i asylärenden
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 2 OKTOBER  2015       

Kristina Ahlström, Kristina Ahl
ström Juridik AB, Stockholm

Henrik Appelqvist, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Sofie Arnell, Ramberg Advokater 
AB, Stockholm

Jenny Baaz, Advokatfirman Allié 
AB, Göteborg

Lena Baggens, Advokaterna Wik
ner & Marneros AB, Mora

Magdalena Berg, Göteborgs Ad
vokatbyrå AB, Göteborg

Christina Bjerke, Advokatfirman 
Lindahl KB, Helsingborg

Jens Björkstrand, Foyen Advokat
firma AB, Stockholm

Linda Dahlin, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Göteborg

Caroline Davidsson, Skånes Ad
vokatbyrå AB, Simrishamn

Ylva Forsberg, Roschier Advokat
byrå AB, Stockholm

Charlotte Haglind, Advokatfir
man Stockholms Asylbyrå AB, 
Stockholm

Nadja Hatem, Hatem & Sjung
hamn Juristbyrå AB, Stockholm

Emelie Henriksson, holmgren
hansson ADVOKATBYRÅ AB, 
Stockholm

Patricia Jonsell, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå i Stockholm KB, 
Stockholm

Marcus Jonsson, LEGIO Advokat
firma AB, Stockholm

Gustav Kling, Hamilton Advokat
byrå KB, Stockholm

Sandra Lima, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå i Stockholm KB, 
Stockholm

Hanna Lundberg, Advokatfirman 
Stockholms Asylbyrå AB, Stock
holm

Hanna Magnusson, Advokatfir
man ACTA i Helsingborg KB, 
Helsingborg

Terfa Nisébini, Nisébinis Jurist
byrå KB, Göteborg

Charlotte Nothnagel, Advokat
firman Westermark Anjou AB, 
Stockholm

Mardin Nora Pakas, Advokatfir
man Åberg i Göteborg Aktiebo
lag, Göteborg

Richard Ramberg, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Helena Ring, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Diana Lindgren Saelöen, Advo
katbyrån Limhamnsjuristen AB, 
Limhamn

Linda-Marie Schenholm, Advo
katfirman Nordia KB, Stockholm

Ulrika von Sivers, Hamilton Advo
katbyrå KB, Stockholm

Anuta Sjunghamn, Hatem & 
Sjunghamn Juristbyrå AB, 
Stockholm

Josefine Sjöstrand, Juristfirman 
Sjöstrand, Kungsbacka

Adrian Helly-Hansen Stocken-
born, Advokatfirman Nordia KB, 
Stockholm

Maria Strömhage, Rådera AB, 
Klagshamn

Emma Tillberg, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Stockholm

Erik Åberg, Kriström Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Carl Adam Åhnberg, Advokatfir
man Devlet AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Sarah Anderberg, Malmö, 31 au
gusti 2015 

Erica Antonovic, Stockholm,  
16 september 2015 

Assur Badur, Stockholm, 31 au
gusti 2015 

Hanna Björklund, Stockholm,  
1 september 2015 

Louise Björneman, Malmö,  
20 augusti 2015 

Jeff Burke, Stockholm, 24 augusti 
2015 

Anders Börjesson, Stockholm,  
17 augusti 2015 

Sofia Collste, Stockholm, 17 sep
tember 2015 

Michaela Bager Doslic, Stock
holm, 9 september 2015 

Malin Enström, Stockholm,  
17 augusti 2015 

Johan Eriksson, Stockholm,  
30 september 2015 

Caroline Falconer, Stockholm,  
30 september 2015 

Mehrnoosh Aknooni Ficks, Stock
holm, 31 augusti 2015 

Simone Fuchs, Stockholm, 1 sep
tember 2015 

Menna Hagigi Gilbertson, Stock
holm, 1 september 2015 

Malin Gustafsson, Stockholm,  
18 september 2015 

Lisa Hanicke, Göteborg, 23 au
gusti 2015 

Carl-Fredrik Hedengren, Stock
holm, 31 augusti 2015 

Oskar Hjärpe, Stockholm, 2 okto
ber 2015 

Mikael Holtzberg, Stockholm,  
31 augusti 2015 

Karin Höglund, Stockholm, 31 au
gusti 2015 

Björn Isakson, Växjö, 30 septem
ber 2015 

Johan Lind, Stockholm, 1 septem
ber 2015 

Lars Lindquist, Skövde, 11 augusti 
2015 

Mathias Lindroth, Malmö, 1 sep
tember 2015 

Malin Lombardi, Stockholm,  
1 september 2015 

Katarina Nilsson, Shanghai, 
1 oktober 2015 

Örian Odenbro, Thailand, 28 au
gusti 2015 

Emma Otterhem, Stockholm,  
31 augusti 2015 

Sofia Pedersen, Stockholm,  
30 september 2015 

Olof Reinholdsson, Stockholm, 
1 september 2015 

Jonas Rogberg, Stockholm, 
31 augusti 2015 

Helena Magnusson Rönqvist, 
Stockholm, 1 september 
2015 

Läs mer på riksdagens webbplats: 
riksdagen.se/ny-justitieombudsman

KU förbereder val av  
ny justitieombudsman
Riksdagen ska välja en ny justitieombudsman (JO).  
Det är konstitutionsutskottet (KU) som har ansvaret 
för att förbereda riksdagens val, och KU inleder nu 
det förberedande arbetet.

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

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Moll & Grosskopf Advokater 
i Lund söker advokat i 
kontorsgemenskap. 

Kontoret ligger centralt och 
rummet är inflyttningsklart. 

Ring 046-20 01 51 
eller maila 

info@mgadvokater.se. 
för mer information.
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Samfundet
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Jennie Sjöberg, Göteborg, 2 okto
ber 2015 

Clas Ågren, Örebro, 22 augusti 
2015 

Julia Öhman, Stockholm, 31 au
gusti 2015 

UPPHÄVNING AV 
EU-REGISTRERING

Hanna Scott, Malmö, 17 septem
ber 2015

AVLIDNA LEDAMÖTER

Rolf Andrén, Malmö, 13 maj 2015 
Mats Hedelin, Lund, 14 september 

2015 
Lars Ranstam, Malmö, 9 septem

ber 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/0783 Slutbetänkandet Ny 

patentlag (SOU 2015:41)
R-2015/0829 Betänkandet En 

ny säkerhetsskyddslag (SOU 
2015:25)

R-2015/0891 Departements 
promemorian Ett ändamåls 
enligt minoritetsskydd 
(Ds 2015:25)

R-2015/1072 Promemorian För
stärkt insättningsgaranti

R-2015/1079 Betänkandet Euro
peisk kvarstad på bankmedel 
(SOU 2015:54)

R-2015/1097 Promemorian För
fattningsändringar till följd av 
ändringar i EU:s varumärkesför
ordning

R-2015/1127 Betänkandet För 
att brott inte ska löna sig (SOU 
2015:67)

R-2015/1143 Betänkandet Straff
rättsliga åtgärder mot terro
rismresor (SOU 2015:63)

R-2015/1256 Departementspro
memorian Genomförande av 
EU:s direktiv om fri rörlighet för 
arbetstagare (Ds 2015:36)

R-2015/1258 Departementspro
memorian Genomförande av 
det omarbetade asylprocedurdi
rektivet (Ds 2015:37)

R-2015/1272 Betänkandet Per
sonuppgiftsbehandling på utlän
nings och medborgarskapsom
rådet (SOU 2015:73)

R-2015/1275 Promemorian Regel
förenkling för sjöfarten

R-2015/1362 Förmedlingsavgifter 
vid kortbetalningar. Delrapport 
från 2015 års betaltjänstutred
ning (Fi 2015:02)

R-2015/1365 Betänkandet Nya 
regler för revisorer och revision 
(SOU 2015:49)

R-2015/1663 Promemorian 
Förslag till nya föreskrifter om 
anmälan av vissa förvärv

Ökad effektiv tid! 
Säker hantering av ärenden, tid, 
alla dokument, fakturering samt 
fritextsökning och skannermodul. 

www.advokatdata.se 

AdvokatData® 

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

Aktiebok på webben?
Har du många delägare?
Är du delägare i flera aktiebolag?
Är ditt företag värdefullt?
Vill du slippa hantera aktiebrev?

NVR - Sveriges ledande aktieboktjänst.

www.nvr.se

Advokatfirman Salmi & Partners 
är en av landets större humanjuridiska 

byråer med kontor i Stockholm, 
Göteborg och Ulricehamn.

Som ett led i vår expansion söker vi nu en advokat till 
kontoret i Stockholm. Vi söker dig som är driven, 

intresserad av att utveckla byråns verksamhet och som 
har ambition att bli delägare. 

Skicka in din ansökan som innehåller personligt brev, 
CV, betyg, samt övriga meriter till 

kontorschef@salmipartners.se

A D V O K A T F I R M A N

Söker advokat.
Delägarskap kan komma i fråga.

A D V O K A T F I R M A N

Besök www.salmipartners.se för mer information.

Namnlöst-2   1 2015-10-07   14:23

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 



Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar 
du det som är relevant för dig?

InfoTorg Juridik gör kvali� cerade urval av avgöranden och publicerar löpande 
på infotorgjuridik.se. Här hittar du också djupa analyser och senaste nytt från 
juristbranschen.

Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, perso-
ner och fastigheter besluts underlag du inte har råd att vara utan.

Just nu har vi kampanjerbjudande för alla nya användare. Kontakta oss på 
08-555 682 00 eller kampanj.information.se@bisnode.com.

Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap!

För dig som söker juridisk information 

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
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Att ge eller inte 
ge till tiggare
diskussionen om tiggande romer 
har under de senaste åren enga-
gerat många. Men i dessa dagar 
när miljontals människor beger 
sig mot norra och västra Europa 
för att komma undan krig, 
förföljelse och fattigdom så har 
tiggerifrågan svalnat betydligt. 
Det tycks ske en normalisering; 
människor hittar sina egna stra-
tegier för att möta de tiggande. 
Det sker ett defaitistiskt accep-
terande; så här är det och så lär 
det förbli, tiggandet uppfattas 
på ett underförstått sätt som en 
del av en kultur. Inget kan dock 
vara felaktigare.

Men hur är det med kärn-
frågan: hjälper vi genom att ge 
eller hjälper vi bättre genom 
att inte ge, eller finns det något 
annat vi kan göra? I detta num-
mer skriver en person som 
känner svaret bättre än andra. 
Gästkrönikör är nämligen 
Adam Weiss, Legal Director för 
European Roma Rights Centre, 
ERRC, som arbetar för att stärka 
romernas ställning. ERRC, som 
2012 mottog Stockholm Human 
Rights Award, har på romernas 
vägnar vunnit flera viktiga mål i 
Europadomstolen. Adam Weiss 
darrar inte på manschetterna 
i frågan om att ge eller inte. 
Han ger inte. Men han tvekar 
inte med att berätta hur just du 
kan hjälpa till på riktigt om du 
menar allvar.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1 TWITTRAT 2

I webb-tv-programmet Veckans juridik diskuterades krav på prövningstillstånd i 
hovrätten. Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson var kritisk och hänvisade 
bland annat till den höga ändringsfrekvensen av domar som prövas i hovrätten.

”Stor utmaning att 
värna rättsstaten”
Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Anne 
Ramberg intervjuades den 
19 september av Erik Blix i 
P4 Extra. Hon betonade att 
Advokatsamfundets vikti
gaste uppgift är att värna 
rättsamhället och den de
mokratiska rättsstaten.

– Den utmaningen är stör
re än någonsin. Vi upplever 
flera hot mot demokratin 
och den demokratiska 
rättsstatens värderingar. 
Säkerhetstänkandet är ett 
sådant hot, digitaliseringen 
och teknikutvecklingen är 
ett sådant hot, kommersia
liseringen av våra person
uppgifter är ett sådant hot. 
Man kan göra listan lång.
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Din framgång inom juridik, skatt och ekonomi bygger till stor del på att du, i varje 
enskilt ögonblick, måste kunna fatta trygga beslut i krävande situationer.

Redan för över 20 år sedan tog vi därför beslutet att gå upp i ett av världens största  
och mest offensiva informations- och programvaruföretag, Wolters Kluwer.

Skillnaden mot förr är att mer än 19 000 målmedvetna, lyhörda och engagerade 
medarbetare över hela världen jobbar för dig. 

Precis just nu, faktiskt.

Från och med 2015 heter Norstedts Juridik  
Wolters Kluwer.

wolterskluwer.se

Precis 
just nu.
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