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i november delades Stockholm Human Rights Award ut för ti-
onde gången då det överlämnades av Anne Ramberg vid en 
högtidlig och gripande ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkel-
sen tilldelades Thomas Buergenthal, professor i juridik och 
domare (läs mer på s. 16).

Samtliga pristagare under de gångna åren har varit färg-
starka och dynamiska personligheter. Flera av dem tillhör 
den skara av pionjärer som bidragit till den globala framväx-
ten efter andra världskriget av mänskliga rättigheter, den in-
ternationella straffrätten och folkrätten. 

Trots att mottagarna av Stockholm Human Rights Award 
är en heterogen skara är det påtagligt hur mycket de har ge-
mensamt. De ser problem som världen plågas av på ett likar-
tat sätt, där de stora hoten är de globala miljö- och klimatför-
ändringarna, spridning av extremistideologier och terrorism, 
och tillbakagången för mänskliga rättigheter i många länder 
under senare år. 

Men de har även mer gemensamt. De är mer eller mindre 
orubbliga i sin tro på att det går att vända en negativ utveck-
ling. Flera av pristagarna anser att de är realister snarare än 
optimister, men att det avgörande är att ha inställningen att 
saker och ting går att lösa bara viljan finns. De betonar också 
betydelsen av gränsöverskridande samarbete, ett starkt FN 
och kraftfulla internationella tribunaler och domstolar. Fle-
ra lyfter också fram betydelsen av advokater som bidrar till 
stärkta mänskliga rättigheter och demokrati.

Även deras framtidstro är i mångt och mycket densamma. 
Trots de allvarliga hot som världen i dag står inför och till-
bakagångarna för mänskliga rättigheter i många länder un-
der senare år så anser pristagarna att utvecklingen går åt rätt 
håll, även om den inte är rätlinjig. 

Vi går mot bättre tider, vad olyckskorparna än må kraxa!
Tom Knutson
Chefredaktör 

Gemensam
framtidstro 

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist 
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se

Vill du läsa om de tidigare pristagarna? På advokaten.se hittar du ett 
arkiv med tidigare nummer som sträcker sig ända tillbaka till 2002.
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när denna tidning kommer ut har vi en av riksdagen accepte-
rad regering. 

Regeringsfrågan har i hög grad handlat om Sverigede-
mokraternas samhälls- och människosyn eller annor-
lunda uttryckt globalism versus nationalism. Trump, 
Erdoğan, Orbán och vår egen Åkesson står alla för vad 
som kan betecknas som den inskränkta nationalismen. I 
denna tankemodell ligger två saker. För det första att ett 
öppet demokratiskt samhälle utgör ett hot. Ett öppet de-
mokratiskt samhälle bejakar nämligen mångfald. För det 
andra ett populistiskt synsätt som tar sin utgångspunkt 
i föraktet för vad man påstår vara ”elitens” samhällssyn. 
Denna anses stå i motsats till ”folkets” uppfattning. Det-
ta synsätt träffar allt från en fri press till ett oberoen-
de rättsväsende. Men, som Håkan Holmberg så väl be-
skriver förhållandet i sin bok ”Den farliga mångfalden”, 
antielitism och antipluralism hör ihop.

det finns skäl att detta år alldeles särskilt noga bevaka va-
let till EU-parlamentet. Risken finns att valresultatet i 
maj kan ge ökat utrymme för europeiska nationalister 
att framgångsrikt bedriva kampanj mot EU och dess in-

stitutioner i syfte att misstänkliggöra EU och att 
söka förhindra en fortsatt sund globalise-

ring med öppna marknader. En sådan 
utveckling är tydlig på flera håll i värl-
den, också i dagens Europa. Det vore 
förstås synnerligen olyckligt om na-
tionalisterna skulle vinna också där. 
Den grupp som Sverigedemokra-
terna tillhör verkar under beteck-

ningen ”Frihet och direktdemokrati i 
Europa”. Redan denna beteckning in-
dikerar det som är signifikant för na-
tionalisterna. Som de populister de 

är anser de att de bäst uttolkar 
den sanna folkviljan.

Om nationalisterna vinner 
kommer, utöver alla andra 
bedrövelser, tjänstemark-
naden att påverkas negativt 
och därmed också den juri-
diska tjänstemarknaden. En 
konsekvens av en sluten ju-
ridisk tjänstemarknad är att 
den skadar rättssäkerheten 
och den enskildes möjlighe-
ter att få sin sak prövad. På 
samma sätt som inskränk-
ningar i rättsväsendets, forsk-
ningens och medias obe-
roende skadar rättsstaten. 
Detta borde föranleda stor 
oro bland unionens invånare.

EU är, som alla vet, i grunden ett fredsprojekt. Stärkta 
internationella samarbeten och ökade kontakter mellan 
människor och stater är givetvis av godo. Utvecklingen 
i Europa efter andra världskriget har stärkt freden. En 
fortsatt utveckling av EU bör vi därför bejaka. Och en 
motsatt rörelse som propagerar för minskad samfärdsel 
och ökad isolering bör vi bekämpa. Devisen ”America 
first” ger uttryck för en nationalistisk hållning som vi i 
Europa inte bör ta till oss.

Den tiden är förbi när nationalstaten på egen hand 
godtyckligt kunde bestämma över sina och andras med-
borgare. Globaliseringen, EU-inträdet och Schengen-
samarbetet har inte bara bidragit till en ökad rörlighet 
utan också till minskad makt för nationalstatens politi-
ker att göra som de vill. Denna utveckling, av vissa lite 
föraktfullt kallad ”judikalisering”, innebär krav på re-
spekt för högre normer, till exempel mänskliga rättighe-
ter. Övergripande normer och internationella institu-
tioner har kommit att delvis begränsa nationalstaternas 
tidigare exklusiva beslutsmakt. Och som historien så 
smärtsamt visar – det finns mycket goda skäl för en så-
dan ordning.

i dagens sammanlänkade värld är fri rörlighet av varor och 
tjänster naturlig. Migration är oundviklig. Folkvand-
ringstiden är inte över. Vi kommer i framtiden att få se 
många prov på detta. Miljökatastrofer, epidemier, ex-
trem fattigdom kommer att medföra att stora befolk-
ningsgrupper söker nya bosättningar. Till detta kommer 
att krig och kriser kan förväntas fortsätta med avsevärd 
styrka. Detta tvingar stora mängder människor på flykt. 
Allt detta innebär stora utmaningar för alla länder, sär-
skilt för världens fattiga och lidande. Ett globalt ansvar 
vilar på världens politiker och på civilsamhället.

Vi är snart 8 miljarder människor på jorden, varav 120 
miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. 
Cirka 70 miljoner är på flykt. Enligt UNHCR är 25,4 mil-
joner, varav hälften barn under 18 år, på flykt från krig 
och konflikter. Det är det största antalet flyktingar nå-
gonsin. Till detta kommer den stora grupp statslösa som 
beräknas uppgå till 10 miljoner.

Det vi ser i dag är förmodligen en västanfläkt mot vad 
som inom en inte alltför avlägsen framtid riskerar att bli 
folkvandringar av betydande mått. Under 2015 sökte sig 
över en miljon människor huvudsakligen från Asien och 
Afrika till Europa. I fysisk mening är världen långt ifrån 
överbefolkad. Det gäller inte minst Sverige. Vad det i 
realiteten handlar om är produktion och fördelning av 
mat, boende, sjukvård, utbildning och andra livsnödvän-
diga resurser. Man kan förvisso ha olika syn på frågan 
om mellanmänskligt ansvar. Det är i grunden en moral-
filosofisk fråga. Enligt min mening har alla en skyldighet 
att visa solidaritet med alla dem som inte är lika lyckligt 
lottade som vi är. Att, som man får förstå en SvD:s ledar-

Globalist eller nationalist?         – Det är frågan 2019

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
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skribent den 8 januari detta år, argumentera för att man 
inte bör ta emot de 32 nödställda utanför Maltas kust, 
varav en bebis och två sexåringar, är i min bok alldeles 
förfärligt känslokallt och cyniskt.

Frågan om flyktingars skydd är inte ny. Flyktingarna 
har genom århundraden ansetts ta arbete och pengar 
från andra. Flyktingen har setts som ett hot mot ord-
ningen och säkerheten i det land där de sökt skydd. Det-
ta synsätt möter flyktingar än i dag. Det handlar – dåtid 
som i nutid – om statens intresse av en reglerad invand-
ring. Bevekelsegrunderna härför har dock varierat över 
tid. Allt från arbetsmarknadspolitiska, ekonomiska hän-
syn till rent diskriminerande rasbetingade 
orsaker.

I Global Peace Index konstateras att det 
för fjärde året i rad har uppmätts ett ökat 
antal oroshärdar i världen. I 92 länder har 
freden minskat till följd av terrorist attacker 
och utvecklingen i Mellanöstern samt i 
nordöstra Asien. Men även i de delar av 
världen som är att hänföra till vad vi nor-
malt betraktar som fredliga zoner har en 
försämring skett. I 23 av 36 länder i Europa 
försämrades tillståndet bland annat till följd 
av ökade spänningar i spåren av flykting-
strömmar. Under den senaste tioårsperio-
den har även antalet inbördeskrig ökat. I 71 länder har 
dock förbättringar kunnat konstateras. Island betraktas 
fortfarande som det fredligaste landet i världen, följt av 
Nya Zeeland, Österrike, Portugal och Danmark. Mellan-
östern förefaller alltjämt vara alla konflikters moder.

jordens befolkning är som framgår av bloggen ”Our World 
in Data” mycket ojämnt fördelad och resurserna likaså. 
Rysslands areal utgör till exempel 11 procent av jordens 
landareal, men landet härbärgerar endast 2 procent av 
jordens befolkning. Bangladesh, ett land med en yta 
mindre än Florida, med sina 166,4 miljoner invånare är 
världens mest tättbefolkade land med 1 252 människor 
per kvadratkilometer, att jämföra med världens till ytan 
näst största land, Kanada, som har en befolkningstäthet 
på 4 personer per kvadratkilometer. Det säger sig självt 
att levnadsbetingelserna varierar kraftigt och att bety-
dande folkförflyttningar kommer att äga rum i framti-
den.

Tretton länder i världen, varav sju i Asien, har en 
befolkning överstigande 100 miljoner. Tillsammans 
överstiger invånarantalet i dessa länder 60 procent av 
jordens befolkning. Detta kan jämföras med Europas 
samlade folkmängd om 711 miljoner människor. Denna 
understiger 10 procent av världens befolkning och är 
hälften så stor som Kinas. Trots att Europas befolknings-
mängd är jämförelsevis låg är kontinenten ekonomiskt 
mycket stark. Inkomsten per capita i Sverige är till ex-

empel trettio gånger högre än den för en indier och åtta 
gånger högre än för en kines.

Befolkningstillväxten de två senaste årtiondena har 
varit mycket hög. Mer än en tredjedel av jordens befolk-
ning och 60 procent av alla asiater lever i Kina och In-
dien. En tydlig trend i till exempel Indien är att kvin-
nor föder färre barn. Från att ha 6 barn på sextiotalet 
är medelantalet barn numera 2,35 per kvinna. Detta till 
trots beräknas Indiens befolkningsmängd stiga kraftigt 
och uppgå till 1,68 miljarder 2060 och därmed bli det 
folkrikaste landet på jorden. En utmaning!

Mer än nio av tio personer på jorden lever enligt en 
studie från Världsbanken och Institute for 
Health Metrics and Evaluation (IHME) på 
platser med skadliga luftföroreningar. Luft-
föroreningar är, efter högt blodtryck, över-
vikt och rökning, den fjärde största hotet 
mot människans hälsa. Redan under 2012 
avled 6,5 miljoner människor till följd av 
sjukdomar relaterade till luftföroreningar. 
Så mycket som 94 procent av dessa dödsfall 
äger rum i fattiga länder. Det gäller särskilt 
delar av Afrika, Östeuropa, Mellanöstern, 
Kina och Indien. Den årliga kostnaden hän-
förlig till luftföroreningar är med alla mått 
mätt gigantisk.

efter dessa dystopiska iakttagelser bör även några positiva 
utvecklingslinjer noteras. Världssamfundet har glädjan-
de nog till del varit framgångsrikt i sina ansträngningar 
att skapa förutsättningar för ett nödvändigt klimatar-
bete. Fattigdomen i världen har också gått ned, även om 
klyftorna ökat betänkligt. Antalet demokratier har ökat 
i antal. Men, populismen och det antiintellektuella mot-
ståndet mot kunskapens företrädare och ”elitism” är inte 
okomplicerad. Dessa företeelser utgör ett allvarligt hot 
mot mänskliga rättigheter och mot demokrati. Detta till 
skillnad från globaliseringens möjligheter som bejakar 
ekonomisk och demokratisk utveckling jämte kulturellt 
skapande. Därför måste vi alla, advokater och företräda-
re för rättsväsendet, verka för att vidmakthålla det inter-
nationella samarbetet inom FN och andra organ.

Och för att till sist citera Bengt Westerberg: ”Kulturen 
skapas inte i isolering, utan i korsvägar. Den tillhör inte 
enskilda folkgrupper eller ’nationer’, den tillhör mänsk-
ligheten.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Globalist eller nationalist?         – Det är frågan 2019

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

DET FINNS SKÄL 
ATT DETTA ÅR 

ALLDELES 
SÄRSKILT NOGA 
BEVAKA VALET 

TILL EU- 
PARLAMENTET.
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Antalet disciplinanmälningar 
mot advokater 2018 var något 
större än 2017. Den långsiktiga 
trenden är dock att anmälning-
arna blir färre, trots att antalet 
advokater ökar.

År 2018 kan betecknas som 
ett normalår för Advokatsam-
fundets disciplinverksamhet. 
Antalet avgjorda ärenden och 
andelen ärenden som ledde 
till en disciplinär påföljd var 
ungefär desamma som föregå-
ende år.

Advokatsamfundets disci-
plinnämnd tog emot 478 an-
mälningar mot advokater under 
2018. Det är 12 procent fler än un-
der 2017; under samma tid öka-
de antalet advokater med drygt 
3 procent. Advokatsamfundets 
styrelse tog också upp 37 disci-
plinärenden på initiativ av gene-
ralsekreteraren under 2018, som 
ett led i Advokatsamfundets pro-
aktiva tillsyn över hur advoka-
terna sköter sin verksamhet.

totalt 613 ärenden behandlades 
inom disciplinnämnden under 
2018. Antalet avgjorda ärenden 

är ungefär lika många som nor-
malt för de senaste åren.

De flesta av ärendena, 420 
ärenden, avgjordes av någon 
av de tre prövningsavdelningar 
som finns inom disciplinnämn-
den. Prövningsavdelningarna 
hänsköt under året 127 ärenden 
för att avgöras av disciplinnämn-
den i dess helhet. Disciplin-
nämnden i plenum avgjorde to-
talt 193 ärenden under 2018. Av 
dem ledde 139 ärenden till att 
advokaten fick en påföljd. I de 
flesta fall (82) blev påföljden för 
advokaten en erinran. Men 34 
advokater fick varningar, och 22 
advokater fick den näst strängas-
te påföljden, varning med straff-
avgift. Under 2018 uteslöts en 
advokat ur Advokatsamfundet.

i ett längre perspektiv är trenden 
att disciplinanmälningarna blir 

färre, trots att Sveriges advokat-
kår växer kraftigt. År 2000 kom 
604 anmälningar in till disciplin-
nämnden, mot 478 anmälningar 
under 2018. Det innebär att an-
talet anmälningar under den ti-
den har minskat med 21 procent, 
trots att advokaterna har blivit 
71 procent fler – från 3 535 advo-
kater år 2000 till 6 043 advoka-
ter år 2018.

– Stabiliteten i utvecklingen 
av antalet disciplinärenden visar 
att Advokatsamfundets satsning-
ar på advokatetik sedan mill-
ennieskiftet har givit långsikti-
ga och bestående resultat. Höga 
krav på dem som söker inträde 
i Advokatsamfundet tillsam-
mans med flera åtgärder som 
Advokatsamfundet har vidtagit 
under 2000-talet, som kravet på 
advokatexamen med fokus på 
advokatetik, kravet på obligato-
risk professionell vidareutbild-
ning för alla advokater och till-
handahållande av gratiskurser i 
advokatetik över hela landet, har 
bidragit till en högre etisk stan-
dard hos Sveriges advokater, sä-
ger Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg.

2018 ett normalår 
för disciplinnämnden

I ett längre perspektiv är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. FO
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Advokat fick 
inte bli polis
Efter 15 år som försvarsadvokat 
ville advokaten Martin Cullberg 
göra något annat, och sökte till 
Polishögskolan. Såväl de mentala 
som de fysiska testerna gick bra. 
Trots detta antogs han inte till ut-
bildningen. Till tidningen Expres-
sen säger Cullberg att det tycks 
ha varit säkerhetsprövningen 
som fällde avgörandet, men att 
han inte fått någon motivering till 
beslutet eller varför han skulle 
utgöra en säkerhetsrisk.

Nya lagar från 2019
Med årsskiftet trädde 
en rad nya lagar i kraft. 
Inom Justitiedeparte-

mentets område handlar det 
om lagändringar bland annat i 
mediegrundlagarna, ett stärkt 
skydd för valhemligheten samt 
nya regler om förbud mot erkän-
nande av utländska barnäkten-
skap. 

Dessutom förtydligas straffbe-
stämmelserna om olaga hot och 
förolämpning, bland annat genom 
att beskrivningarna av de tillvä-
gagångssätt som ett hot eller en 
förolämpning kan uttryckas på 
moderniseras. Syftet är att stärka 
integritetsskyddet på nätet.

BESLUT

Förra årets siffror inom parentes.
Uteslutning 1 (3)
Varning med straffavgift 22 (22)
Varning 34 (24)
Erinran 82 (84)
Totalt 139 (133)

Martin Cullberg.

771 antogs till 
polisutbildning

771 personer av 11 588 
sökande fick i december 
besked om att de klarat 

alla tester och antagits till polis-
utbildningen. I dag går dubbelt så 
många på polisutbildningen jäm-
fört med för 3 år sedan och an-
talet platser till utbildningen har 
ökat från 300 platser till dagens 
cirka 800 platser per termin.
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Mia Edwall Insulander 
blir ny generalsekreterare
En humanjurist blir Advokat-
samfundets nya generalsekre-
terare. 

Advokatsamfundets styrelse ut-
såg den 7 december advokat Mia 
Edwall Insulander till ny gene-
ralsekreterare för Advokatsam-
fundet.

– Att vara generalsekreterare 
i Advokatsamfundet är ett av de 
viktigaste uppdragen i det svens-
ka rättssamhället. Vi i styrelsen 
är mycket glada över att Mia är 
beredd att ta sig an uppgiften. 
Med lång erfarenhet av prak-
tiskt juridiskt arbete, engage-
mang i samfundsfrågor och stor 
medievana har hon mycket goda 
förutsättningar för jobbet, säger 
styrelsens ordförande Christer 
Danielsson.

Advokatsamfundets styrelse 
inledde rekryteringen av en ny 

generalsekreterare tidigt under 
hösten 2018. Tanken är att den 
nya generalsekreteraren ska få 
gott om tid att sätta sig in i arbe-
tet med hjälp av den nuvarande 
generalsekreteraren Anne Ram-
berg. 

– Jag önskar Mia varmt lycka 
till och hoppas att hon ska älska 
arbetet lika mycket som jag har 

gjort. Att vara generalsekrete-
rare i Advokatsamfundet är ett 
av de viktigaste och finaste upp-
drag man kan ha. Det är inte ett 
arbete. Det är en livsstil, säger 
Anne Ramberg. 

mia edwall insulander tillträder 
uppdraget sommaren 2019, när 
Anne Ramberg går i pension ef-
ter 19 år som generalsekreterare.

– Jag ser mycket fram emot 
möjligheten att på heltid få ar-
beta med de viktiga frågor Advo-
katsamfundet hanterar. Det gäl-
ler både uppgiften att tillvarata 
advokaternas yrkesintressen och 
att försvara rättsstatliga värden. 
Närmare kommentarer om upp-
draget får anstå till dess att jag 
tillträder, säger Mia Edwall In-
sulander.

FO
TO

: M
IC

K
E 

LU
N

D
S

TR
Ö

M
, T

O
M

IS
LA

V 
S

TJ
EP

IC

Fler ärenden 
går till åklagare

För andra året i rad ökar 
antalet ärenden som po-
lisen redovisar till åkla-

gare. Under 2018 redovisades 3,7 
procent fler ärenden till åklagare 
jämfört med 2017. Polisen redovi-
sar fler ärenden till åklagare i sju 
av tio brottskategorier.

Samtidigt redovisar Polisen 
också att antalet häktade för 
vapenbrott femfaldigades under 
2018 jämfört med 2017, vilket 
främst förklaras av den straff-
skärpning för vapenbrott som 
trädde i kraft den 1 januari 2018. 

OM MIA EDWALL INSULANDER

Mia Edwall Insulander är 45 år 
och delägare i den humanjuridis-
ka advokatbyrån Insulander Lindh 
i Stockholm, där hon har varit 
anställd sedan 2001. Mia Edwall 
Insulanders huvudsakliga verk-
samhetsområde är familjerätt. 

Mia Edwall Insulander är le-
damot av Advokatsamfundets 
huvudstyrelse sedan 2017. Hon 
medverkar regelbundet som 
expert på familjerätt i TV4:s Ny-
hetsmorgon.

Mia Edwall Insulander är 45 år och delägare i den humanjuridiska advokatbyrån Insulander Lindh i Stockholm, där 
hon har varit anställd sedan 2001. Mia Edwall Insulanders huvudsakliga verksamhetsområde är familjerätt. 

Ordförandens 
kolumn, s. 66

Migrationsverket 
kortade väntetider
Migrationsverket fattade under 
förra året beslut i 350 000 ären-
den, vilket innebär att myndig-
hetens mål för året uppnåddes. 
I samtliga ärendetyper utom en 
har också köerna och väntetiden 
på beslut kortats, trots att både 
budgeten och antalet medarbe-
tare minskade under året. 

Cirio tar plats bland 
Stockholmsbyråerna 

Vid årsskiftet bildades 
den nya advokatbyrån Cirio, med 
125 medarbetare som tidigare 
arbetade vid Lindahls Stock-
holmskontor. Den nya byrån tar 
över Lindahls Stockholmskontor 
på Mäster Samuelsgatan, vilket 
alltså innebär att medarbetarna 
sitter kvar i sina gamla lokaler. 
Byråns tyngdpunkt ska ligga på 
transaktioner och annan affärs-
juridik.

I lokalerna finns också den an-
dra delen av Lindahlavhopparna, 
i form av den nya byrån Wester-
berg & Partners. Byrån beskriver 
sig som en boutiquebyrå speciali-
serad på intellectual property och 
tvistelösning.

Migrationsverket nådde målet för 
2018 – att fatta beslut i 350 000 
ärenden.
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Tingsrätten sa ja till ersättning 
för merkostnader, men hovrät-
ten ändrade beslutet. Nu prövar 
HD frågan om en advokats 
ersättning vid arbete på annan 
ort än den han är verksam på.

Högsta domstolen har beslutat 
att pröva frågan om en advokats 
möjlighet till ersättning för mer-
kostnader för försvararuppdrag 
på en annan ort. 

Stockholmsadvokaten i det 

aktuella målet var begärd som 
försvarare av en person i 
Norrköping, misstänkt 
för grovt narkotikabrott. 
Norrköpings tings rätt gav 
ett positivt förhandsbe-
sked till advokaten, och 
ansåg att det fanns särskil-
da skäl för att staten skul-
le stå för de merkostnader 
som kom av att advokaten 
verkade på annan ort. 

Justitiekanslern överklaga-

de beslutet till hovrätten, som 
ändrade tingsrättens beslut. 

Enligt hovrätten fanns det 
inte särskilda skäl som 
motiverar ersättning för 
merkostnader, främst ef-
tersom den misstänkte i 
detta fall inte riskerade 
att dömas till fängelse på 
livstid. 

Beslutet överklagades, 
och HD har nu alltså beslutat 
att pröva frågan.

HD prövar frågan om 
advokats merkostnader

Agneta Johansson tar plats i medlarnätverk
Juristen Agneta Johansson, 
generalsekreterare för Ilac, 
är ny medlem av The Swedish 
Women’s Mediation Network, 
med uppgift att arbeta för 
hållbara och inkluderande 
fredsprocesser, där kvinnors 
röster hörs.

The Swedish Women’s Media-
tion Network skapades av den 
svenska regeringen år 2015. Med-
lemmarna är 15 kvinnor i ledan-

de befattningar med erfarenhet 
av konfliktlösning, medling och 
fredsskapande, de flesta av dem 
ambassadörer.

Nätverket har i uppdrag att 
vara utrikesministerns särskil-
da representanter för hållbara 
och inkluderande fredsproces-
ser. Det har skapats som en reak-
tion på att kvinnors röster sällan 
hörs i fredsprocesser runt om i 
världen. 

Agneta Johansson är sedan  

15 år generalsekreterare för Ilac, 
International Legal Assistance 
Consortium, en organisation 
som arbetar för att på olika sätt 
stödja uppbyggandet av rättssys-
temet i krigs- och konfliktdrab-
bade länder. Advokatsamfundet 
är en av Ilacs medlemsorgani-
sationer.

Ilacs generalsekreterare Agneta Johansson är en av 15 kvinnor i The Swedish Women’s Mediation Network. 
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Lagrådet sågar 
allt fler förslag

Andelen lagförslag 
från regeringen som får 
omfattande kritik eller 

helt sågas av Lagrådet har ökat. 
Det visar en granskning genom-
förd av konstitutionsutskottet, 
som Sveriges Radio (SR) rappor-
terat om. 

Under de senaste fyra åren 
har regeringen skickat 570 lag- 
förslag till Lagrådet. Lagrådet 
har haft synpunkter på 361 av 
dessa förslag. Som regel har 
kritiken medfört att lagförslagen 
ändrats innan en proposition 
lagts fram. 

Det har dock också blivit van-
ligare att Lagrådet har omfat-
tande kritik eller helt säger nej 
till lagförslag, men att regeringen 
trots detta lägger fram förslagen 
för riksdagen.  Några exempel är 
den så kallade gymnasielagen, 
samtyckeslagen och att barnkon-
ventionen ska föras in i svensk 
lagstiftning. 

Källa: SR

HD, 
protokoll vid 

tillstånds-
prövning, 

mål nr 
Ö 5945-18.

Läs mer om The Swedish 
Women’s Mediation 

Network på Folke Bernadotte- 
akademins webbplats, fba.se.

Fler incidenter vid 
landets domstolar
Miljön vid landets domstolar blir 
allt tuffare. Det visar siffror från 
Domstolsverket som tidningen 
Metro tagit del av. Under 2018 
rapporterades totalt 482 inci-
denter som rörde hot, beslag av 
förbjudna föremål, våld och ord-
ningsproblem, att jämföra med 
378 under 2017. 

Främst är det antalet otillåtna 
föremål som tagits i beslag som 
har ökat, från 161 stycken 2017 till 
247 stycken 2018. Ökningen kan 
troligen förklaras med att antalet 
fasta säkerhetskontroller ökat, så 
att 25 av landets domstolar i dag 
har sådana. 

Källa: Metro

Sveriges domstolar rapporterade 
fler incidenter under 2018 än 
 föregående år. 
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Experter säger nej till slopad straffrabatt
Ungdomsreduktionsutred-
ningen föreslår, efter en tydlig 
beställning från regeringen, att 
den så kallade ungdomsrabat-
ten i straffutmätningen ska 
tas bort. Men två experter i 
utredningen, däribland Advo-
katsamfundets representant, 
vill i stället behålla nuvarande 
regler med vissa förändringar.

Ungdomsreduktionsutredning-
en lämnade i december över 
sitt betänkande till regeringen. 
Utredningen föreslår, helt en-
ligt direktiven, en modell för 
hur den så kallade ungdomsra-
batten för unga lagöverträdare 
ska tas bort. 

Två av experterna i utredning-
en, Advokatsamfundets tidigare 
ordförande Bengt Ivarsson och 
Magnus Ulväng, professor i 
straffrätt vid Uppsala universi-
tet, är dock kritiska till för-
slagen. I ett särskilt ytt-
rande framhåller Ivarsson 
och Ulväng att det saknas 
skäl att föreslå de ändring-
ar som regeringen har ef-
terfrågat i sina kommitté-
direktiv. De menar också 
att skälen för de nuvaran-
de särskilda reglerna för 
18–20-åringar fortfarande finns 
kvar.

I stället för förslagen i utred-
ningsbetänkandet föreslår Ivars-

son och Ulväng att det bör in-
föras en bestämmelse som ger 
domstolarna möjlighet att döma 
ut straff på samma villkor som 
gäller för lagöverträdare som 

har fyllt 21 år, om åklagaren 
kan visa att den tilltalade 
har gjort sig skyldig till 
allvarlig upprepad brotts-
lighet som är kopplad 
till organiserad brottslig-
het eller annan krimina-
litet som är förenad med 
gängbildning. Men även 
i fortsättningen bör det 

finnas ett absolut hinder mot 
att döma lagöverträdare under 
21 år till livstids fängelse, anser 
de.

Två av Ungdomsreduktionsutredningens experter, advokat Bengt Ivarsson och Magnus Ulväng, professor i straffrätt 
vid Uppsala universitet, anser att ungdomsrabatten bör behållas. 
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Svensk bodelningslag ska 
komplettera förordningar

Den 29 januari träder 
EU:s nya förordningar 
om makars och registre-

rade partners förmögenhetsför-
hållanden i kraft. I januari kom re-
geringens förslag till en ny svensk 
lag, i form av en lagrådsremiss, 
som samlar de internationellt pri-
vat- och processrättsliga reglerna 
om makars och sambors förmö-
genhetsförhållanden och som er-
sätter tidigare regler på området. 
Den nya lagstiftningen ska kom-
plettera förordningarna. Den nya 
lagen och lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 maj 2019. 

Juristprogrammet 
lockar flest sökande

Juristprogrammet 
hamnar i topp när 
Stockholms universitet 

presenterar sin statistik över 
antalet sökande och antagna till 
vårterminens kurser 2019. Ju-
ristprogrammet hade hela 4 067 
sökande. Tvåan socionompro-
grammet och trean psykologpro-
grammet hade båda nästan ett 
tusen färre sökande. Efter urval 
2 till vårterminen 2019 har 18 525 
personer antagits till utbildningar 
vid Stockholms universitet.

Jurister nöjda 
men stressade
Jurister tycker att deras kompe-
tens tas tillvara och de är nöjda 
med sina arbetsuppgifter. Sam-
tidigt brottas yrkesgruppen med 
höga nivåer av stress, något som 
gör juristerna mindre nöjda med 
jobbet. Det visar en undersökning 
genomförd av fackförbundet Ju-
sek, bland 657 jurister. 

Juristerna är Juseks mest 
stressade utbildningsgrupp. En 
tredjedel av juristerna upplever i 
hög utsträckning negativ stress. 
Det bidrar till att var femte jurist 
har svårt att sova. Nästan fyra 
av tio anser att arbetet är så krä-
vande att det påverkar övriga livet 
negativt. Kartläggningen visar 
även att stressproblemen påtag-
ligt påverkar den totala nöjdheten 
med arbetet negativt. Genomgå-
ende är kvinnor mer drabbade av 
stressrelaterade problem än män.

Källa: Jusek

Slopad 
straffrabatt 

för unga 
myndiga 

(SOU 
2018:85)

UTREDNINGENS FÖRSLAG

Ungdomsreduktionsutredningens 
uppdrag har varit att överväga och 
föreslå ändringar om den straff-
rättsliga särbehandlingen av lag-
överträdare i åldersgruppen 18–20 
år, den så kallade straffrabatten. 
Syftet är att åstadkomma att 
påföljdsbestämningen för ålders-
gruppen ska motsvara den som 
gäller för andra myndiga lagöver-
trädare. I uppdraget ingick också 
att överväga olika modeller för 
straffmätningen för lagöverträdare 
i åldersgruppen 15–17 år.

När det gäller lagöverträdare i 

åldern 18–20 år föreslår utredning-
en att ungdomsreduktionen, som i 
dag gäller för lagöverträdare under 
21 år, i fortsättningen ska gälla för 
den som har begått brott innan han 
eller hon har fyllt 18 år. 

När det gäller lagöverträdare i 
åldern 15–17 år förespråkar utred-
ningen att den nuvarande regle-
ringen ska fortsätta att tillämpas 
på samma sätt som i dag. Det inne-
bär att det tillkommer en tröskelef-
fekt vid 18 års ålder, i och med att 
ungdomsreduktionen för 18-åriga 
lagöverträdare upphör.

I fråga om påföljdsval föreslår 
utredningen att bestämmelsen i 
brottsbalken 30:5 andra stycket 
– som föreskriver att det krävs sär-
skilda skäl för att döma lagöverträ-
dare i åldern 18–20 år till fängelse 
– tas bort.

Utredningen föreslår också att 
bestämmelserna i lagen (1964:167) 
om unga lagöverträdare, som 
innebär att inte bara 15–17-åriga 
utan också 18–20-åriga lagöver-
trädare särbehandlas, ska 
ändras så att lagen bara gäller 
15–17-åringar.
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Advokatsamfundet ger 100 000 
till juridisk hjälp för flyktingar
Advokatsamfundets styrelse 
har beslutat att stödja organi-
sationen European Lawyers in 
Lesvos med 100 000 kronor. 
Bidraget ska användas för 
organisationens arbete med att 
ge kostnadsfri advokathjälp till 
asylsökande på den grekiska ön.

European Lawyers in Lesvos 
har sedan 2016 givit advokat-
hjälp till mer än 8 500 asylsö-
kande på ön, därav över 400 
ensamkommande minderåriga. 
För närvarande finns över 9 000 
asylsökande på Lesbos. De flesta 
har flytt från Syrien, Afghanis-
tan eller Irak. Advokatsamfun-

dets donation finansieras genom 
Advokatsamfundets fond för pro 
bono-arbete. Fonden består av 
avsättningar à 100 000 kr som 
görs för vars och ens räkning 
som har mottagit Advokatsam-
fundets pris för framstående in-
satser inom advokatyrket.

– Jag är mycket glad att  
Advokatsamfundet på detta  
sätt kan bidra till att bistå någ-
ra av alla de asylsökande som 
är i desperat behov av hjälp 
och stöd. Advokatsamfundet 
finner det angeläget att stödja 
upp rätthållandet av rättsstat-
liga principer och skyddet för 
mänskliga rättigheter också i 
en extrem situation i Europa, 
som omfattar några av världens 
mest utsatta just nu. Genom det-
ta projekt ges de möjlighet till 
juridiskt biträde för att så långt 
möjligt kunna ges en rättssäker 
prövning av sin sak, säger  Anne 
Ramberg.

Två blir justitieråd 
i Högsta domstolen
Regeringen ut-
nämnde den 20 
december Ceci-
lia Renfors och 
Stefan Reimer 
till justitieråd i 
Högsta domsto-
len.

Cecilia Ren-
fors arbetar 
sedan 2013 
som justitieom-
budsman hos 
Riksdagens om-
budsmän (JO). 
Dessförinnan 
arbetade hon i sex år som hov-
rättslagman i Svea hovrätt. Hon 
har också erfarenhet av arbete 
som direktör och myndighetschef 
vid Granskningsnämnden för ra-
dio och tv och som departements-
råd och biträdande enhetschef 
i Justitiedepartementet. Cecilia 
Renfors tillträder som justitieråd 
den 2 september 2019.

Stefan Reimer är sedan 2008 
chefsrådman vid Helsingborgs 
tingsrätt. Dessförinnan var han 
rådman vid samma domstol i 
sex år. Han har även erfarenhet 
av arbete som utredare och ex-
pert i flera statliga utredningar, 
främst inom det straffrättsliga 
och straffprocessuella området. 
Stefan Reimer tillträder som justi-
tieråd den 25 mars 2019.

FO
TO

: C
AR

L-
JO

H
AN

 E
R

IK
S

S
O

N
, P

ER
N

IL
LE

 T
O

F
TE

, I
S

TO
C

K

EU: Sverige det mest 
demokratiska landet

Sverige är EU:s mest 
demokratiska land, och 
demokratin har inte för-

sämrats. Det har den däremot i en 
rad andra länder, främst Italien 
och Ryssland. Uppgifterna kom-
mer från den brittiska tidningen 
The Economists årliga bedömning 
av demokratin i världens länder. 
Enligt 2018 års undersökning är 
trenden stabil, både globalt och 
inom EU. Sverige och tio andra 
länder tillhör gruppen EU-länder 
som topprankas som funktionella 
demokratier. En majoritet av EU-
länderna klassas som demokra-
tier med anmärkning.

Turkiet, följt av Georgien och Ita-
lien, är de länder i Europa som för-
lorat mest i demokratirankningen.

EUROPEAN LAWYERS IN LESVOS

European Lawyers in Lesvos är 
en europeisk frivilligorganisation 
grundad av Rådet för de europe-
iska advokatsamfunden (CCBE) 
och tyska advokatsamfundet. 
Organisationen ger advokathjälp 
pro bono till asylsökande på den 
grekiska ön Lesbos.

Samfundet sågar förslag för ökat bostadsbyggande
förslaget om att enskilt ägd mark 
med tvång ska kunna tas i an-
språk för bostadsbyggande utan 
ersättning strider mot skyddet 
för äganderätten i 2 kap. 15 § re-
geringsformen, och Advokat-
samfundet finner det anmärk-
ningsvärt och klandervärt att 
en statlig utredning över huvud 

taget kan lägga fram ett så-
dant förslag.

Det skriver Advokat-
samfundet i sitt remiss-
svar till utredningen Ett 
snabbare bostadsbyggan-
de (SOU 2018:67). 

Enligt samfundet bär 
hela utredningen en ideologisk 

prägel som är ovanlig för 
statliga utredningar. 

I remissvaret konsta-
teras vidare att det i den 
expertgrupp som varit 
knuten till utredningen 
helt har saknats företrä- 
dare för markägareper-

spektivet.

Tusentals flyktingar lever på ön Lesbos under svåra förhållanden. European Lawyers in Lesvos hjälper dem med 
juridisk rådgivning. 

Cecilia Renfors.

Stefan Reimer.

Anne
Rambergs

blogg
15/1 2019.
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Advokatsamfundet avstyrker 
förslag om nya regler för För-
svarsmaktens och Försvarets 
radioanstalts behandling av 
personuppgifter.

Utredningen om behandlingen 
av personuppgifter vid Försvars-
makten och Försvarets radioan-
stalt har inte tillräckligt beaktat 
kraven på skydd för den person-

liga integriteten hos de 
personer vilkas uppgifter 
behandlas. Det anser Ad-
vokatsamfundet, som i sitt 
remissvar avstyrker utred-
ningens förslag till nya la-
gar och förordningar för 
personuppgiftsbehandling 
inom Försvarsmakten och 
Försvarets radioanstalt.

Advokatsamfundet skri-

ver i remissvaret att man 
har full förståelse för att 
samhället och myndighe-
terna behöver tillgång till 
olika typer av uppgifter 
för att kunna skydda Sve-
rige mot hot. De föreslag-
na nya reglerna har dock 
flera brister, och behöver 
ses över ytterligare, enligt 
samfundet.

Förslag om personuppgifter 
i försvaret kräver översyn

Fel från Konkurrensverket ger 
inte rätt till domstolsprövning
Konkurrensverket kopierade 
elektroniska handlingar under 
en platsundersökning hos ett 
företag, trots att företaget 
sagt nej. Det faktum att verket 
borde ha begärt handräckning 
av Kronofogdemyndigheten 
ger dock ingen rätt till särskild 
domstolsprövning, fastslår HD.

I målet har Högsta domstolen 
prövat om konkurrenslagens 
regler om överklagande är för-
enliga med Europakonventio-
nens skydd för rätten till pri-
vat- och familjeliv, rätten till 
domstolsprövning och rätten 
till ett effektivt rättsmedel en-
ligt Europakonventionen och 
EU:s stadga. 

HD finner att lagstiftning-
en i sig inte kränker rätten till 
domstolsprövning och de övri-
ga rättigheterna. Enligt lagen är 
Konkurrensverket nämligen 
skyldigt att begära hand-
räckning från Kronofog-
demyndigheten. Krono-
fogdemyndighetens beslut 
kan i sin tur sedan över-
klagas till allmän domstol. 

Beslutet handlar om att Kon-
kurrensverket, inom ramen för 
en utredning om konkurrensbe-
gränsande samarbete, genom-

fört en platsundersökning hos 
ett antal företag. Vid undersök-
ningen kopierades elektroniskt 
lagrad information för under-
sökning, detta trots att företagen 
motsatte sig kopieringen.

Företagen överklagade till 
Patent- och marknadsdomsto-

len, och anförde att konkur-
renslagens bestämmel-
ser, som inte medger att 
ett beslut om kopiering 
överklagas, strider mot 
bland annat Europakon-
ventionen. 

Såväl Patent- och marknads-
domstolen som Patent- och 
marknadsöverdomstolen avvi-
sade företagens överklagande, 

med hänvisning till att Kon-
kurrensverket när ett företag 
motsätter sig kopiering måste 
begära handräckning av Krono-
fogdemyndigheten.

Högsta domstolen gör alltså 
samma bedömning. HD utta-
lar att företagets rätt till dom-
stolsprövning kan ha kränkts när 
Konkurrensverket inte följt den 
i konkurrenslagstiftningen anvi-
sade ordningen. Detta kan dock 
inte medföra att det skapas en 
särskild överklaganderätt i det 
enskilda fallet. Rätten till ett ef-
fektivt rättsmedel får i en sådan 
situation tillgodoses på annat 
sätt, exempelvis via ekonomisk 
kompensation.FO
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EU-regler om e-bevis 
hotar svensk grundlag

Den 7 december sa EU:s 
justitieministrar ja till 
den kritiserade förord-

ningen om e-bevis. De nya reg-
lerna innebär att en myndighet 
i en medlemsstat kan vända sig 
direkt till en tjänsteleverantör i en 
annan medlemsstat med en begä-
ran om att elektroniska uppgifter 
ska bevaras eller lämnas ut. 

Förslaget mötte hård kritik från 
bland andra Rådet för de europe-
iska advokatsamfunden, CCBE. 
Även svenska politiker, däribland 
justitieministern, uttryckte att för-
slaget gick för långt och riskerade 
att hota integritetsskyddet och 
tryckfriheten. 

Trots detta godkändes alltså 
förslaget i rådet, efter en viss mo-
difiering, så att innehållet i bland 
annat sms och meddelanden inte 
får lämnas ut. Sverige hörde till 
de länder som röstade ja. Enligt 
tryckfrihetsexperter innebär de 
föreslagna reglerna att exempel-
vis uppgifter om vem som kom-
municerat med en journalist kan 
komma att lämnas ut till en annan 
stat, utan att Sverige ens medde-
las om detta. 

Förordningen ligger nu hos EU-
parlamentet. 

Källa: Europaportalen

Advokat sökande 
till EU-domstolen

Under 2019 lämnar 
Sveriges domare vid EU-
domstolen, Carl Gustav 

Fernlund, sitt uppdrag. Åtta per-
soner, däribland en advokat, har 
anmält intresse för att nomineras 
till tjänsten. De sökande är bland 
andra Mona Aldestam, domare i 
Kammarrätten i Stockholm och 
Migrationsöverdomstolen; Jonas 
Ebbesson, professor i miljörätt 
och tidigare dekan vid juridiska 
institutionen, Stockholms univer-
sitet; Martin Johansson, advokat 
och delägare vid Vinges kontor i 
Bryssel; Hans G Nilsson, avdel-
ningschef vid EU:s ministerråd; 
Magnus Smauch, rådgivare på 
Finansinspektionen; Kristina 
Ståhl, justitieråd i Högsta förvalt-
ningsdomstolen, samt Ulf Öberg, 
domare i EU:s tribunal i Luxem-
burg.

Trots att Konkurrensverket kopierade elektronisk information utan hand-
räckning från Kronofogdemyndigheten har inte företaget rätt till en rättslig 
prövning av kopieringen, anser HD. 

Behand-
lingen av 

personupp-
gifter vid 
Försvars-

makten och 
Försvarets 

radioan-
stalt (SOU 
2018:63)

HD, mål nr 
Ö 5652-17
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Amsterdam tar upp tävlan om 
de internationella tvisterna 
med städer som New York 
och London. Nederländernas 
internationella handelsdomstol 
öppnade portarna den 1 januari 
2019. 

Den 11 december beslutade Ne-
derländernas parlament for-
mellt om att inrätta den nya in-
ternationella handelsdomstolen, 
NCC, i Amsterdam. Samtliga 
partier stod bakom beslutet. Pla-
nerna på en domstol för inter-
nationella kommersiella tvister 
formulerades dock redan 2014. 

Den nya domstolen öppnade 
i januari, och är inriktad på sto-

ra och komplexa internationel-
la tvister. En process inför dom-
stolen förutsätter att parterna är 
eniga om att lösa sin tvist där. 
Rättegångsspråket är normalt 
engelska, och processen styrs 
av nederländsk lag och NCC:s 
egna regler.  

Den nya domstolen har två in-
stanser, den första placerad vid 
Amsterdams distriktsdomstol 
medan andra instans utgör en 
avdelning vid Amsterdams ap-
pellationsdomstol. 

nederländernas rättssystem har 
ett gott rykte internationellt, 
både för sin rättssäkerhet och 
för att domstolarna är förhållan-

devis snabba. Målet med dom-
stolen har också varit att erbjuda 
tvistelösning till en rimlig kost-
nad. Avgiften för en process i 
första instans är satt till 15 000 
euro, och i andra instans 20 000 
euro. 

den nya engelskspråkiga domsto-
len i Nederländerna är bara en 
av flera satsningar på den eu-
ropeiska kontinenten just nu, 
för att skapa engelskspråkiga 
alternativ till London som säte 
för kommersiella tvister. Även i 
Paris, Bryssel och Frankfurt pla-
neras eller finns redan engelsk-
språkiga domstolsavdelningar 
för civilmål.

Amsterdam satsar på 
internationella tvister

Amsterdams appellationsdomstol vid hamnen hyser handelsdomstolens andra instans.

e-Curia: digitalt 
i EU-domstolen 

EU-domstolen har nu 
gått över till ett helt 
digitaliserat målhante-

ringssystem. Från och med den 
1 december ska alla dokument 
inom mål hos EU-domstolen läm-
nas via appen e-Curia.

Advokater som företräder 
parter i mål i EU-domstolen, och 
som ännu inte skapat ett konto i 
e-Curia, uppmanas nu att ansöka 
om ett konto. Ansökan kan ta lite 
tid att behandla.

e-Curia gör det möjligt för dom-
stolen och parterna att lämna 
dokument, men också att följa 
målet och sortera dokumenten på 
ett smidigt sätt.

Mer information om e-Curia och 
en utförlig manual finns på Euro-
padomstolens webbplats https://
curia.europa.eu.

FO
TO

: I
S

TO
C

K

Hundraårsjubileum 
för kvinnliga jurister

1919, för ett hundra år 
sedan, röstade det brit-
tiska parlamentet igenom 

Sex Disqualification (Removal) Act 
Därmed öppnades juristkarriären 
för kvinnor i Storbritannien. Sex 
år tidigare, 1913, vägrades kvinnor 
att delta i Law Societys advokat-
examinationer. Beslutet överkla-
gades av Gwyneth Bebb och tre 
andra kvinnor, men fastslogs av 
appellationsdomstolen. Domstolen 
fann att kvinnor inte var att be-
trakta som personer enligt Solici-
tors Act från 1843.

Ett år efter lagen som förbjöd 
könsdiskriminering bland annat 
i yrkeslivet blev Madge Easton 
Anderson den första kvinnliga 
advokaten i Storbritannien, efter 
att hon godkänts som solicitor i 
Skottland. 1922 fick också Eng-
land fyra kvinnliga advokater i 
Carrie Morrison, Maud Crofts, 
Mary Pickup and Mary Sykes.

https://curia.europa.eu.



GOLSHANAK
FATAHIAN
T.f. hovrättsassessor vid
Svea hovrätt. Har arbetat
som domare på Södertörns

tingsrätt. Innan domarbanan 
arbetade hon på EU-

enheten på Justitie-
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Advokatfi rman Lundberg & 
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– Skickliga och mycket posi-
tiva och trevliga föreläsare.
Mycket bra kurs med bra
urval av ämnen.

– Trevligt med två kursleda-
re som varvar pass. Bra med
inblick direkt från hovrätten.
Bra med tydliga hänvisning-
ar till lagrum och samling av
relevanta rättsfall. Duktiga
och sympatiska föreläsare!

– Tydlig genomgång av
aktuella lagbestämmelser
förenat med utmärkta prak-
tiska råd.

– Synnerligen bra.

– Bra upplägg. Välstruktu-
rerat. Relevanta frågeställ-
ningar.

– Väldigt givande att höra
om hovrättsprocessen
inifrån. Handfasta tips och
konklusioner. Mycket bra
upplägg på genomgång och
information.

ATT TVISTA
I HOVRÄTT
Datum: 8/2, 17/5, 12/12 2018
Plats: Funckens gränd 1, 
Gamla Stan, Stockholm
Boka: 08-41 003 006,
info@fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se

ATT TVISTA
I HOVRÄTT

Sveriges främsta föreläsare kring hovrättsprocessen

DATUM: 8 FEBRUARI, 17 MAJ, 12 DECEMBER

DELTAGARNA 
TYCKER:
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Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award doma-
ren och professorn Thomas Buergenthal ser hoppfullt på 

tillståndet i världen trots allvarliga bakslag för de mänskliga 
rättigheterna under senare år. Situationen i Nordkorea är vad 
som upprör honom mest i dag. Det är värre i Nordkorea än 
var det var i Nazityskland anser överlevaren av Förintelsen.

TEXT: TOM KNUTSON

T homas Buergenthals livsresa är unik; 
den rymmer allt från djupaste mör-
ker till en internationell framgångsrik 

livsgärning i kampen för mänsk-
liga rättigheter och folkrätten.

Professor Thomas Buer-
genthal gör en stillsam entré när 
han anländer i mörkret till Ad-
vokatsamfundets kansli, iklädd 
kavaj utan överrock, strax före 
klockan två den 19 novem-
ber. Stödd på en käpp rör han 
sig sakteliga och på sköra steg, 
men så snart han intagit ordfö-
randestolen i Advokatsamfun-
dets styrelserum visar det sig 
att professor Buergenthal är en 
synnerligen vital herre med pig-
ga gråblå ögon.

Thomas Buergenthal säger att 
han känner sig hedrad över att 
vara årets mottagare av Stock-
holm Human Rights Award. 

– Det är en av få utmärkelser 
som delas ut av advokatorgani-
sationer. Det är fint att få ett er-
kännande av sina egna, säger han och till-
lägger:

– Det bekräftar ens ställning på området. 

Sett ut ur det perspektivet är det väldigt vik-
tigt. 

ÖVERLEVARE
Thomas Buergenthal är en av 
de yngsta som överlevt Förin-
telsen. Efter att han emigrera-
de till USA i början av 1950-ta-
let har han gjort en enastående 
karriär. Buergenthal har ägnat 
sitt liv åt att främja mänskliga 
rättigheter, bland annat som do-
mare vid Internationella dom-
stolen i Haag. 

Med ett bättre perspektiv än 
de flesta människor kan han pe-
dagogiskt, konkret och under-
stundom underhållande teckna 
de stora dragen i den moderna 
utvecklingen av folkrätten och 
de mänskliga rättigheterna. Inte 
så konstigt. Han är en van före-
läsare. Fast framför allt var han 
med tidigt i arbetet för att spri-
da dessa rättigheter över värl-
den. Det har varit en fantastisk 

utveckling, anser han. I stora delar av värl-
den är situationen en helt annan i dag än den 
var för femtio år sedan. Han nämner sär-

skilt den positiva utvecklingen i Latiname-
rika och Afrika.

Samtidigt konstaterar Buergenthal att den 
ljusa bilden är långt ifrån ensidig. Utveck-
lingen för mänskliga rättigheter är bekym-
mersam i länder som USA, Ryssland, Kina, 
(Burma) Myanmar, Ungern och Polen, samt, 
understryker han, Nordkorea.

– Mänskliga rättigheter är alla människors 
strävan. Men det är inte nödvändigtvis så 
att alla människor vill att alla andra ska ha 
mänskliga rättigheter. Somliga vill endast ha 
dem för sig själva.

NORDKOREA
Thomas Buergenthal medverkade i en kom-
mission, War Crimes Committe of the In-
ternational Bar Association, som 2017 pre-
senterade en rapport om förhållandena i de 
nordkoreanska lägren. Underlaget kom från 
flera källor: vittnesuppgifter från tidigare po-
litiska fångar och även vakter, avhandling-
ar och videofilmer. Rapporten visar på hur 
Nordkorea begår tio av elva krigsförbrytel-
ser som finns upptagna i FN:s Romstadga. 

För närvarande uppskattas mellan 80 000 
och 130 000 vara internerade i fångläger. Be-
handlingen är synnerligen grym. Fångar av-
rättas, våldtas, misshandlas, torteras samt får 

Den obotlige
optimisten

» 

THOMAS BUERGENTHAL

MÄNSKLIGA 
 RÄTTIGHETER 

ÄR ALLA MÄNNI-
SKORS STRÄVAN. 
MEN DET ÄR INTE 

NÖDVÄNDIGT-
VIS SÅ ATT ALLA 
MÄNNISKOR VILL 
ATT ALLA ANDRA 
SKA HA MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHE-
TER. SOMLIGA 

VILL ENDAST HA 
DEM FÖR SIG 

SJÄLVA.
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Under mer än ett halvt sekel 
har Thomas Buergenthal 
tjänstgjort som domare och 
undervisat vid många ledan-
de juridiska fakulteter. Bland 
de domstolar och organ där 
han har varit ledamot finns 
Interamerikanska domstolen 
för mänskliga rättigheter, 
där han också en period var 
ordförande, FN:s kommitté 
för mänskliga rättigheter och 
Internationella domstolen i 
Haag.

Thomas Buergenthal har 
innehaft många professu-
rer och andra akademiska 
ställningar, bland dem hans 
nuvarande som Lobingier-
emeritusprofessor i kompa-
rativ rätt och rättsvetenskap 
vid George Washington Uni-
versity Law School, där han 
har undervisat i folkrätt och 
mänskliga rättigheter, och 
som dekanus vid Washington 
College of Law of American 
University.

Thomas Buergenthal är 
upphovsman till ett stort 
antal artiklar om folkrätt och 
mänskliga rättigheter och 
har skrivit mer än ett dus-
sin böcker, däribland hans 
memoarer Pojken som över-
levde Förintelsen.

CURRICULUM VITAE
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svälta. Kristna utsätts för särskild grymhet 
eftersom de ses som reaktionära.

Thomas Buergenthal säger att han trodde 
att han kände till hur svåra förhållandena var. 
Trots det blev han överraskad.

– Förhållandena i Nordkorea är betydligt 
värre än vad man kan förestäl-
la sig. De är otänkbara. Det är 
lika illa eller ännu värre än vad 
vi upplevde i koncentrations-
lägren. De nordkoreanska ar-
betslägren är mordmaskiner. 
Det som händer människor 
där är fruktansvärt, säger han 
indignerat och berättar att 
om en människa i en familj 
döms för att inte stödja Nord-
koreas diktator så hämtas tre ge-
nerationer från samma familj till 
lägren.

– Kvinnorna behandlas fruk-
tansvärt. De våldtas av vakterna, 
säger han och tillägger att om 
de blir gravida så utsätts kvin-
norna för mycket grovt våld från vakterna 
så att fostret ska dö. De begår fruktansvär-
da handlingar.

Thomas Buergenthals kommission pre-

senterade en rapport om Nordkorea och för-
sökte få president Trump att ta del av den.

– Men det var han naturligtvis inte intres-
serad av. Han är intresserad av att få Nobels 
fredspris för att ha avväpnat Nordkorea. Det 
är en dröm och komplett nonsens, säger han 

och suckar tungt.

USA:S TILLSTÅND
Thomas Buergenthal beklagar 
att Donald Trump valdes till 
USA:s president.

– Det är en större tragedi än 
vad vi hade kunnat föreställa 
oss. Vi tänkte bara att det var 
en obildad tölp som hade blivit 
president och att vi kunde ta oss 
igenom de här fyra åren. Men nu 
ser vi hur den här mannen stäl-
ler till med enorm skada på så 
många områden, kommenterar 
han och tillägger:

– Det är en tragedi för den in-
ternationella freden, för oss alla, 

för vår framtid.
Hur tror du att det går i nästa amerikanska 

val?
– Vissa av oss har slutat att besvara den 

frågan eftersom vi hade så fel. Vi trodde 
inte att han (Donald Trump) hade någon 
chans. 

Buergenthal anser att utvecklingen till 
trots för mänskliga rättigheter i världens tre 
mäktigaste länder Kina, Ryssland och USA, 
så måste man hoppas. 

– Vi behöver verkligen en ny president i 
USA. En bra amerikansk president kan ha 
ett stort inflytande. Om han är uppfinnings-
rik så är det än bättre.

Buergenthal säger att det är svårt att veta 
vad som kan hända i Ryssland. Ibland kan 
militären bli missnöjd och Putin, som kom 

» 

VI TÄNKTE BARA 
ATT DET VAR 
EN OBILDAD 

TÖLP SOM HADE 
BLIVIT PRESI-
DENT OCH ATT 
VI KUNDE TA 

OSS IGENOM DE 
HÄR FYRA ÅREN. 
MEN NU SER VI 

HUR …

Född:
Thomas Buergenthal, 1934 i Ľubochňa, Tjecko-
slovakien, nuvarande Slovakien.

Bor:
Chevy Chase, Maryland, USA, strax norr om 
Washington, D.C.

Familj:
Thomas har tre söner, från ett tidigare äkten-
skap, och fyra barnbarn. Hans fru Peggy har en 
son och en dotter, från ett tidigare äktenskap, 
och fem barnbarn.

PERSONLIGT: THOMAS BUERGENTHAL

Thomas Buergenthal tog emot priset, som består av ett glaskonstverk och ett diplom, av Anne Ramberg som assisterades av Mark Ellis, International Bar 
Associations vd.
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till makten snabbt, kan vara borta från en 
dag till en annan, funderar han.

– Jag kan föreställa mig en sådan utveck-
ling i Ryssland. Det fanns goda stunder med 
Gorbatjov. Det krävs bara lite tur!

Är du optimistisk?
– Ja, om inte jag är optimistisk vem ska då 

vara det?, utbrister han och skrattar stort. 
Han berättar roat om en amerikansk sena-
tor som en gång kallade honom för ”god-
damned idealist!”

– Hon trodde att det var en förolämpning. 
Jag kände mig mycket hedrad, säger han och 
skrattar förtjust innan han fortsätter:

– Jag är en idealist med realistiska förvänt-
ningar. Man måste vara en idealist om man 
ska arbeta med de här frågorna. För mig be-
tyder det i grunden att se på möjligheter-
na och inte motsatsen, saker som kan gå fel.

UTBILDNING I DEMOKRATI
När Thomas blickar framåt och 
reflekterar över vad som är vik-
tigast för att stärka utvecklingen 
för de mänskliga rättigheterna 
ser han en faktor som den av-
görande.

– Det viktigaste är utbildning, 
och den måste börja i hemmet. 
Det är för sent på universitet el-
ler till och med på högstadiet. 
Barn måste få växa upp utan att 
lära sig hata, utan tro gott om 
andra. Det innebär att på de fles-
ta platser har vi inte rätt utbild-
ningsprogram, vi börjar för sent, 
säger han tillägger:

– Hat är en synd. Du föds utan 
hat. Du tillägnar dig det, och det börjar i hem-
met. Man kan kalla det för demokratiutbild-
ning. Lev och låt leva och hata inte människor 
på grund av deras hudfärg, eller något annat.

KARRIÄREN
Thomas Buergenthal växte upp i en tvåsprå-
kig familj. Med sin far talade han polska och 
med sin mor tyska. När de tre var tillsam-
mans talade de tyska eftersom hans mamma 
inte talade polska. Senare lärde han sig även 

franska och engelska. 
Efter ankomsten till USA i 

början av 1950-talet erbjöds 
Thomas att utbilda sig till något 
slags hantverkaryrke, men han 
tackade nej. Han ville studera 
juridik. Något som även hans 
far hade gjort. ”Har man en ex-
amen i juridik kan man ägna 
sig åt väldigt mycket.” Det som 
alltid har hjälpt honom genom 
sin livsgärning är hans språk-
kunskaper.

Efter juridikexamen valde 
Thomas medvetet bort erbju-
danden om välavlönat advo-
katarbete på Wall Street.

– Jag hade språkkvalifikatio-
nerna. Jag tänkte först och främst: Vad kan 
man göra om man kan språk? Jo, då kan man 
arbeta internationellt. Och då tänkte jag att 
folkrätt är rätt ämne för mig.

… DEN HÄR MAN-
NEN STÄLLER 

TILL MED ENORM 
SKADA PÅ SÅ 

MÅNGA OMRÅ-
DEN. DET ÄR EN 

TRAGEDI FÖR DET 
INTERNATIONEL-
LA FREDEN, FÖR 
OSS ALLA, FÖR 
VÅR FRAMTID.

» 

PERSONLIGT: THOMAS BUERGENTHAL

Fritid:
Det han helst gör på ledig tid är att skriva. Hit-
tills har det blivit 12–13 böcker framför allt om 
folkrätt och mänskliga rättigheter. Han har även 
en stor samling med promenadkäppar, ett sam-
larintresse som uppstod långt tidigare än han 
behövde dem. I dag ingår ett 30–40-tal käppar 
i samlingen. ”De är vackra men inte så funktio-
nella.”

I sin ungdom var han mycket sportintresserad, 
och spelade fotboll och bordtennis. Han var 
juniormästare i Göttingen, och på college i USA 
tjänade han prispengar på bordtennis.

Peggy och Thomas Buergenthal.
Agneta Bäcklund, Karin Åhman och Christer 
Danielsson.Tim Hughes.

Mark Ellis och Christian Åhlund. Mats Melin och Elisabet Fura. Anne Ramberg och Morgan Johansson.
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» 

Thomas Buergenthal är en av de yngsta 
som överlevt Förintelsen. Det som höll 
hans mod uppe under den grymma tiden i 
fångenskap var vänskap och en vilja att inte 
låta Hitler segra.

Thomas tysk-judiska föräldrar 
hade flyttat från Tyskland till 
Tjeckoslovakien 1933. 1939 hade 
det blivit farligt för judar även 
i Tjeckoslovakien och familjen 
begav sig till Polen, till det ju-
diska gettot i Kielce. Senare för-
de tyska soldater bort mer än 
20 000 människor, nästan hela 
den judiska befolkningen i Kiel-
ce, till Treblinka där de mörda-
des. De som inte skickades till 
Treblinka, däribland Thomas 
familj, hamnade i ett arbetslä-
ger i Kielce. I juli 1944 fördes 
familjen ombord på ett godståg. 
Tåget stannade vid en station 
med namnet Auschwitz-Birke-
nau. Thomas familj fördes inte 
till Birkenau utan till Auschwitz. 
Normalt sett gjordes ett urval, 
berättar han. De som skickades 
till Birkenau mördades, de som 
fördes till Auschwitz hamnade i ett arbetslä-
ger. Den här dagen gjordes inte något urval. 
Enligt Thomas hade han skickats till Birke-
nau om så varit fallet. Han brukar därför säga 
att han hade tur som kom till Auschwitz. Väl 
framme skildes han från sin mamma. Men 
han hade sin pappa kvar.

Maten var mycket knapp och många svalt 
ihjäl. Varje dag ställdes fångarna upp för att 
räknas, ofta hade någon dött under natten. 
Ungefär varannan vecka gjordes ett urval. 
Barn, gamla och sjuka fördes bort till gas-
kamrarna. Thomas brukade ställa sig längst 

bak, sedan smet han in i baracken om han 
trodde att det skulle göras ett urval. Han 
minns särskilt den fasa han upplevde när 
han såg den ökände doktor Mengele närva-
ra vid kontrollerna.

– Som barn i lägret hade jag två domine-
rande känslor. Den första var 
hungern. Man fick en liten bit 
mörkt bröd på morgonen. En 
vattnig soppa till lunch. Och 
om man hade tur fick man en li-
ten brödbit på kvällen. Alla fick 
samma portion så för ett barn 
var det inte lika illa som för en 
vuxen människa. Men den vär-
sta känslan var rädslan.

Vad höll då uppe hans mod, 
som så ung hamnade i ett jor-
diskt helvete? 

Thomas understryker att var-
ken han eller hans familj var el-
ler är djupt troende. Och vis-
serligen hade en spåkvinna 
förutspått före kriget att han 
var ett Glückskind, som skulle 
övervinna de svåra tider som 
var i antågande. Det gav mam-
man hopp. Så till den grad att 
hon under två år efter kriget en-

vist kämpade för att återfinna Thomas, vilket 
hon lyckades med. Men vad som höll hans 
mod uppe var något annat.

– Jag tänkte inte låta Hitler vinna. Och jag 
visste att jag skulle återförenas med mina 
föräldrar. Jag kunde inte föreställa mig att 
något skulle hända dem trots allt jag såg, sä-
ger han och tillägger att den vänskapen som 
växt fram mellan honom och ett par andra 
pojkar i lägret var mycket viktig. Kamraterna 
hjälptes åt och stöttade varandra.

– Barn är verkligt kreativa när de är ensam-
ma och kämpar för sin överlevnad, säger han. 

I januari 1945 fick fångarna order att läm-
na lägret och tusentals tvingades ut på en 
lång marsch i den kalla vintern. Med sina 
unga vänner klarade Thomas marschen. Ef-
ter en tågtransport hamnade han i koncen-

Tiden i koncentrationslägret
och vägen fram

Valet av inriktning hänger också samman 
med hans barndomserfarenheter.

– Jag kände att här finns det något jag kan 
göra och förstå. Och det viktigt att göra nå-
gonting.

Thomas Buergenthal konstaterar hur han 
återkommande haft tur, att klara sig genom 
tiden i koncentrationsläger och genom sitt 
liv och yrkesgärning. Men det finns en yt-
terligare förklaring.

– Framför allt blir jag inte deprimerad av 
misslyckanden. Det tycker min fru är myck-

et förvånande. Är det något som inte fung-
erar, släpp det. Jag har även försökt lära av 
andra människor. Men låt inte andra få dig 
att misströsta. 

Men det finns ett hack i hans levnads- 
bana. Ett uppdrag som gick honom 
förbi. Han skulle väldigt gärna ha blivit 
nominerad till Internationella brottmåls-
domstolen, ICC (the International criminal 
court). 

Thomas Buergenthal berättar att när han 
såg listan med USA:s kandidater tyckte han 

sig vara betydligt mer kvalificerad än de för 
att bli nominerad. 

– Jag blev väldigt besviken eftersom jag 
kände att det här är en plats där jag borde 
vara. Jag hade kunnat göra mer i ICC. I Inter-
nationella domstolen finns bra duktiga folk-
rättsjurister men om jag var där eller inte 
spelade inte någon roll. Medan i ICC:s be-
gynnelse hade jag kunnat bidra mer. 

BOKEN OM LYCKOBARNET
Thomas skrev sin självbiografi ”Lyckobar-

JAG TÄNKTE INTE 
LÅTA HITLER 
VINNA. OCH 

JAG VISSTE ATT 
JAG SKULLE 

ÅTERFÖRENAS 
MED MINA 

FÖRÄLDRAR. 
JAG KUNDE INTE 

FÖRESTÄLLA 
MIG ATT NÅGOT 
SKULLE HÄNDA 

DEM TROTS ALLT 
JAG SÅG.

Ingången till koncentrationslägret Auschwitz i södra                                              Polen, dit Thomas Buergenthal fördes i juli 1944. Över porten är det ökända mottot textat: ”Arbeit macht frei”.
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trationslägret Sachsenhausen, några mil norr 
om Berlin. Där amputerades två av hans tår, 
som förfrusit under den långa marschen. I 
slutet av april 1945 intog ryska soldater det 
av tyskarna då övergivna lägret. Thomas,  

11 år, fördes till ett judiskt barnhem nära 
Warszawa i Polen. 

Thomas och hans mamma återför- 
enades den 29 december 1946. Hon hade 
överlevt till skillnad från hans pappa. De 

två flyttade till Göttingen i Tyskland. Se-
nare emigrerade Thomas till USA 1951 för 
att bo hos sin morbror och moster medan 
mamman flyttade till Italien med sin nya 
make. ¶

net, pojken som överlevde förintelsen” när 
han var i 60-årsåldern och arbetade i Inter-
nationella domstolen. Vid ett tillfälle hade 
han några veckor ledigt och då skrev han 
boken. Han försökte få barnets röst att bli 
tydlig i boken, men var orolig för att han 
skulle ha förlorat den.

– Det var en befrielse att upptäcka att jag 
hade barnets röst inuti mig när jag skrev 
boken. Att ha den rösten gjorde skrivandet 
mycket lättare, säger han och fortsätter:

– När jag började skriva kom allt tillbaka. 

Det var mycket enkelt att skriva, allt bara 
flöt på. På tre veckor hade jag den klar till 
största del.

Tycker du att bokens titel stämmer för ditt 
liv i övrigt?

– I stort sett stämmer titeln även för mitt 
liv. Nu när jag blickar tillbaka på min karri-
är, det finns inte så mycket mer att se fram 
emot, tycker jag att jag har haft en extrem 
tur. Att överleva, komma till USA, få utbild-
ning och stipendier, och sedan bli doktor vid 
Harvards juristutbildning bland annat.

Men det finns en sak som han önskar att 
han inte lämnat ogjord.

– Jag önskar att jag hade lärt mig kinesiska. 
Jag har aldrig haft mardrömmar om tiden i 
koncentrationslägret. Men det finns en an-
nan dröm som är återkommande. Jag kom-
mer till ett provtillfälle och får veta att pro-
vet är antingen på japanska eller kinesiska. 
Jag brukar då välja japanska. Det visar att jag 
på något sätt försöker lösa situationen hur 
det än verkar. 

Den evige optimisten. ¶

Ingången till koncentrationslägret Auschwitz i södra                                              Polen, dit Thomas Buergenthal fördes i juli 1944. Över porten är det ökända mottot textat: ”Arbeit macht frei”.
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På advokatbyråerna formas och utbildas nästa generation 
advokater. Men de biträdande juristerna och unga advokaterna 
utgör också viktig arbetskraft på byråerna. Balansen mellan 
utbildning och produktivt arbete ser olika ut på olika byråer. 
Men managementkonsulten Håkan Bodman menar att det 
finns allt att vinna på att släppa de unga mer fria på byrån. 
TEXT: EVA EKHOLM OCH ULRIKA ÖSTER

T idskriften Advokaten har talat med 
fyra olika advokatbyråer, med olika 
storlek och inriktning: från brottmåls- 

och humanbyrån Lewis Langley & Partners, 
med tio jurister, till affärsjuridiska jätten 
Vinge med över 300 jurister. En gemensam 
nämnare är att de alla är med och formar 
framtidens advokater, genom att anställa bi-
trädande jurister. 

För Anna Dahlbom Langley, advokat, del-
ägare och vd på den humanjuridiska byrån 
Lewis Langley & Partners, är syftet med att 
anställa biträdande jurister dubbelt: dels att 
säkra verksamheten genom att utbilda nya 
advokater till byrån, dels att delägarna och 
de seniora advokaterna ska få biträde i sina 
ärenden. 

Lewis Langley & Partners anställer främst 
jurister som har suttit ting eller har annan 
motsvarande yrkeserfarenhet. På de affärs-

juridiska byråerna ställs mer sällan sådana 
krav, utan många medarbetare kommer di-
rekt från juristutbildningen. 

Norrlandsbyrån Kaiding har dock en lite 
speciell situation genom att byrån i stor ut-
sträckning rekryterar jurister som lämnat 
hembygden för att studera och kanske ar-
beta söderut en period, men som vill flytta 
tillbaka i samband med till exempel famil-
jebildning. Många av dem har därmed någ-
ra års yrkeserfarenhet med sig, konstaterar 
Kaidings managing partner Hans Andersson. 

Den relativt nystartade och medelstora ad-
vokatfirman Front har ett antal biträdande 
jurister anställda, men vill gärna fjärma sig 
från den traditionella terminologin inom ad-
vokatvärlden. 

– Vi använder varken begreppet biträdan-
de jurist eller begreppet delägare. Hos oss 
finns jurister och advokater. Ägandet har inte 

någon central roll i organisationen. Vi an-
ställer yngre och mer seniora jurister, både 
som arbetskraft för de ärenden vi har, och 
som personer som kan driva advokatbyrån, 
säger Camilla Wikland, vice vd på Front Ad-
vokater.

DUBBLA ROLLER
Rollen som biträdande jurist är dubbel: Dels 
ska juristen förstås utföra arbete och bidra 
till sin byrå, dels ska hon också utbildas i så-
väl juridik som i att sköta en advokatbyrå. 

Att biträda de mer erfarna advokaterna 
är, enligt Anna Dahlbom Langley på Lewis 
Langley & Partners, ett mycket bra sätt att 
lära sig yrket. De unga juristerna får på detta 
vis delta vid domstolsförhandlingar och kli-
entmöten för att lära hantverket. Det inne-
bär inte att byrån inte delegerar ansvar och 
uppgifter till de yngre, eller att det saknas ar-

Så formas
framtidens
advokater
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Så formas
framtidens
advokater

» 

betsuppgifter för dem, påpekar Anna Dahl-
bom Langley. 

Från att inledningsvis sköta rättsutred-
ningar och författa utkast till inlagor får de 
yngre undan för undan ta ett större ansvar, 
så att de så småningom kan ansvara för en 
klient, med principalen i bakgrunden. 

Front säger sig också vilja vara med och 
forma framtidens advokater med sina rekry-
teringar. Men enligt Camilla Wikland kan de 
yngre juristerna snabbt vara med och bidra 
till byråns verksamhet.  

– Tidigare talade man i branschen ofta om 
ett antal förlorade år innan en yngre jurist 
blir lönsam. Så ser vi inte alls det hos oss. Vi 
har väldigt många stora uppdrag och starkt 
inflöde, och därför har vi lätt att sysselsät-
ta dem vi anställer, säger Camilla Wikland. 

Även Kaiding och Vinge har lätt att hitta 
arbete för biträdande jurister och mindre er-

farna advokater. Inte heller är det svårt att 
delegera uppgifter, eftersom det affärsjuri-
diska arbetet i hög grad bedrivs i team.

– De unga som börjar hos oss vill utveck-
las. Hos oss får de kvalificerade arbetsupp-
gifter att bita i från dag ett – såklart med 
handledning, förklarar Karin Cederblad, HR-
ansvarig på Vinges Göteborgskontor.

Delegeringen kräver dock ett stort mått av 
ansvarstagande från de seniora advokaterna.

– Det viktigaste är förstås att det blir en 
kvalitetsprodukt till klienten. Som senior ska 
du kvalitetssäkra och lägga sista handen vid 
det som delegerats ut. På så sätt kan den ny-
anställde känna sig trygg och det blir inte 
sämre kvalitet för klienten, fastslår hon.

DELEGERING LÖNSAM FÖR ALLA
De affärsjuridiska byråerna tillämpar alla oli-
ka arvoden för jurister och advokater med 

olika lång erfarenhet. Det innebär att dele-
gering också blir intressant för klienterna.

– Klienterna upplever det ofta som posi-
tivt att enklare arbetsuppgifter utförs av nå-
gon som har en lägre debiteringsnivå efter-
som det blir billigare, säger Hans Andersson 
på Kaiding, och fortsätter:

– Det blir också mer intressant för de yng-
re juristerna att arbeta om de får menings-
fulla arbetsuppgifter och blir delaktiga i stör-
re ärenden. 

Hans Andersson ser gärna att de delegera-
de uppgifterna utmanar de yngre juristerna, 
så länge det finns tillräcklig handledning och 
ges feedback på arbetet. 

– Sedan kan det innebära att en del upp-
gifter får göras om, men så länge som det 
ges bra feedback finns det ett lärande i det 
också, påpekar han.

Just behovet av handledning och att skapa 
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trygghet, både för klienterna och för de unga 
juristerna, är något som alla de intervjuade 
återkommer till. Alla byråerna pekar också 
på att handledning och vidareutbildning är 
en process som fortsätter långt efter att den 
biträdande juristen har blivit advokat. 

För brottmålsadvokaterna på Lewis Lang-
ley & Partners advokatbyrå innebär advo-
kattiteln snarast att en ny fas i utbildningen 
tar vid, när advokaten ska lära sig försvarar-
uppdraget, påpekar Anna Dahlbom Langley. 
Även här skapas kunskapen genom arbete 
med enklare fall och med stöd från mer er-
farna kolleger. 

På Lewis Langley & Partners advokatbyrå 
får de unga juristerna tidigt börja träffa kli-
enter genom att de går bredvid sina princi-
paler och mer seniora kolleger. Men även på 
de affärsjuridiska byråerna ingår klientkon-
takter naturligt från tidigt under biträdande 
jurist-tiden.

Hans Andersson ser det som värdefullt att 
ta med sina biträdande jurister till klientmö-
ten, eftersom klientrelationen utgör kärnan 
i själva advokatrollen. 

– Klientrelationen ger större utrymme för 
att lägga ut meningsfulla uppgifter på biträ-
dande jurister men det ger också en större 
möjlighet för juristen att jobba direkt mot 
klienten, anser han. 

– Vi tror att man ska vara med från början 
i allt från första kundkontakt till att leverera 
slutprodukt, säger Camilla Wikland på Front, 

som understryker att det samtidigt är viktigt 
att skapa trygghet hos de yngre juristerna.

– Det finns hela tiden erfarna ögon, som en 
principal som tittat igenom dokumentation 
innan den går iväg. Om du känner dig trygg 
kan du vara med fullt ut redan från början. 

SPÅR ATT FÖLJA
De biträdande jurister som sö-
ker sig till Lewis Langley & 
Partners gör det som regel för 
att de är intresserade av brott-
mål. Slutmålet är därmed gan-
ska givet, att bli advokat inom 
det humanjuridiska fältet. By-
rån tar dock även andra ären-
detyper. Och här finns en möj-
lighet för de unga att välja väg 
under sin tid som biträdande ju-
rister, berättar Anna Dahlbom 
Langley. 

– Det märks ganska tydligt 
vad de biträdande juristerna är 
intresserade av. I mån av möj-
lighet försöker vi styra det enligt önskemål, 
säger hon. 

På Vinge tillämpas sedan många år en fast-
ställd utvecklingstrappa som de biträdande 
juristerna kliver i, med ökad svårighetsgrad 
och allt större eget ansvar. Normtiden för 
de olika trappstegen är 1–1,5 år, berättar Ka-
rin Cederblad.

Varje person utvärderas årligen mot ett 

antal parametrar vid medarbetarsamtal, då 
man också tittar på vilket stöd juristen el-
ler advokaten behöver för att komma vidare. 
Karriären för varje person planeras i samråd 
mellan juristen eller advokaten, gruppchefen 
och HR-funktionen.

– Våra medarbetare ska känna 
att de får utlopp för sin kreati-
vitet och att de får chansen att 
utvecklas till att nå sin fulla po-
tential. Om du känner att företa-
get vill hjälpa dig dit, då trivs du, 
fastslår Karin Cederblad.

Även Hans Andersson lyfter 
fram vikten av ordentliga med-
arbetarsamtal för att på bästa 
sätt hjälpa jurister och advoka-
ter i utvecklingen. 

– Sen har vi också ett uttalat 
coachningsprogram när vi iden-
tifierar advokater som vi bedö-
mer ligger nära att kunna erbju-
das ett delägarskap, förklarar 
Hans Andersson.

På samma sätt har Vinge ett särskilt spår 
med ett så kallat counselsteg för dem som 
efter avslutad utvecklingstrappa bedöms ha 
potential för en långsiktig karriär på byrån.

Camilla Wikland på Front har en lite an-
nan syn på karriärutveckling. Det finns, sä-
ger hon, ganska få måsten och färdiga spår 
på hennes byrå. 

– Vi försöker anpassa. Människor är så oli-

» 

VÅRA MEDAR-
BETARE SKA 

KÄNNA ATT DE 
FÅR UTLOPP FÖR 
SIN KREATIVITET 
OCH ATT DE FÅR 
CHANSEN ATT 

UTVECKLAS TILL 
ATT NÅ SIN FUL-
LA POTENTIAL. 

karin cederblad

Karin Cederblad är HR-ansvarig på advokatfirman Vinges Göteborgskontor. 
Vinge har 327 jurister i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Brys-
sel och arbetar med affärsjuridik.

Camilla Wikland är advokat och vice vd på Front Advokater. Byrån har över 
60 advokater och jurister i Göteborg, Luleå, Piteå och Stockholm och är inrik-
tad på affärsjuridik för privata, offentliga och idéburna aktörer.
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ka, en del älskar juridik, medan andra är mer 
affärsinriktade, säger Camilla Wikland.

Den praktiska anpassningen sker genom 
att varje jurist och advokat på byrån årligen 
definierar lång- och kortsiktiga mål för sin 
utveckling. I planeringen tar man också in fa-
miljesituationen och varje indi-
vids syn på karriär kontra andra 
intressen och hur mycket man 
önskar arbeta. 

Det gäller även äldre och mer 
erfarna advokater, poängte-
rar Camilla Wikland. Det finns 
olika typer av ledande befatt-
ningar inom byrån som ställer 
olika krav och tillgodoser olika 
intressen. 

Också på Kaiding har man 
sett ett allt större behov av al-
ternativa karriärvägar. Hans 
Andersson påpekar att det för-
modligen är ännu viktigare för 
Norrlandsbyrån än storstads-
byråer att behålla upparbetad 
kompetens, eftersom utbudet av nya kom-
petenta medarbetare är mindre.  

ALLA MÅSTE INTE SÄLJA
Den åtråvärda delägarerollen, åtminstone 
vid affärsjuridiska advokatbyråer, är tradi-
tionellt starkt förknippad med förmågan att 
dra in nya klienter och uppdrag – ackvisi-
tionsförmåga som det kallas. 

Även här vill Front lyfta fram en lite annan 
syn än den gängse, och tona ned ackvisitions-
förmågans betydelse för karriärutvecklingen. 

– Alla våra medarbetare är ambassadörer 
för Front. Vi har till exempel vissa seniorer 
som är otroligt duktiga och viktiga för oss, 

som i allra högsta grad bidrar 
med att stärka Fronts varumär-
ke men som inte har eget indrag 
och som nog inte kommer att 
få det heller. Vi behöver för-
stås duktiga ackvisitörer, men 
alla måste inte vara det säger 
Camilla Wikland, som påpekar 
att det i många andra branscher 
är naturligt att ha särskilda säl-
jare som sköter ackvisitionen. 

Hans Andersson anser inte 
heller att alla delägare nöd-
vändigtvis måste vara så kalla-
de rainmakers som släpar hem 
stora byten till byrån. Men: 

– Det är en del av advokatrol-
len att ha en ackvisitionsförmå-

ga och det blir inte bättre av att vänta med 
att utveckla den delen. Det tar naturligtvis 
tid att etablera sig på marknaden, men som 
vi ser det börjar våra medarbetare jobba med 
det från dag ett, säger Andersson, som kan 
berätta om att byrån på olika sätt försöker 
hjälpa de yngre juristerna i denna process.

Även Vinge strävar efter att lära sina juris-
ter och juniora advokater att ackvirera. Hur 

mycket och när det sker varierar mellan in-
divider och verksamheter.

– Men när du ska prövas för delägarskap, 
måste du också ha siffrorna med dig. Du för-
väntas ha skapat en affär runt omkring dig 
inför delägarskap, säger Karin Cederblad. 

Juristerna och de unga advokaterna trä-
nas på olika sätt inför detta. Vid Göteborgs-
kontoret finns exempelvis vad Karin Ceder-
blad kallar en coach som är specialiserad på 
försäljning och nätverkande som hjälper till 
med utbildning och stöd.

Också för en humanjuridisk advokatbyrå 
som Lewis Langley & Partners är det i dag 
centralt att advokaterna kan dra in klienter. 
Byråns mål är att advokaterna ska vara mer 
eller mindre självförsörjande med klienter i 
bemärkelsen att de blir begärda av klienterna. 

Grunden för att bli självförsörjande är för-
stås att göra ett gott arbete i varje enskilt 
ärende, för att bygga upp sitt varumärke. 
Men juristerna och advokaterna uppmunt-
ras också att vara med i olika sammanhang, 
exempelvis som föreläsare, för att skapa kon-
takter och visa vad de kan. 

– Det är något som också vi pratar om och 
för en ganska konstant dialog om med bi-
trädande jurister, i takt med erfarenhet och 
anställningstid, berättar Anna Dahlbom 
 Langley. ¶

DET MÄRKS 
GANSKA TYDLIGT 

VAD DE BITRÄ-
DANDE JURIS-
TERNA ÄR IN-

TRESSERADE AV. 
I MÅN AV MÖJLIG-

HET FÖRSÖKER 
VI STYRA DET EN-
LIGT ÖNSKEMÅL 
anna dahlbom langley

» ÖKA LÖNSAMHETEN GENOM ATT SLÄPPA 
LOSS DE YNGRE PÅ BYRÅN – VÄND!

Advokat Hans Andersson, MP på Kaiding. Kaiding finns i Skellefteå, Umeå, 
Luleå, Piteå, Kalix och Östersund, arbetar med såväl affärsjuridik som brott-
mål och humanjuridik, och sysselsätter 42 advokater och jurister. 

Anna Dahlbom Langley, advokat, delägare och vd på Lewis Langley & 
Partners i Stockholm. Byrån består av tio jurister och advokater och arbetar 
främst med brottmål, men även med migrationsrätt, socialrätt och familjerätt.
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För att bli lönsamma och för att behålla 
sina unga förmågor måste advokatbyråerna 
bland annat bli bättre på att delegera och 
att lära de unga juristerna att hitta och 
utveckla egna klienter. Det anser manage-
mentkonsulten Håkan Bodman, som har 
hjälpt flera advokatbyråer. 

Håkan Bodman har i många år hjälpt företag 
inom kommunikationsbranschen att öka sin 
effektivitet och lönsamhet. Under senare år 
har han dessutom fått möjlighet att göra det-
samma för ett antal advokatbyråer.

Flera av de advokatbyråer Håkan har 
hjälpt, har haft problem att nå önskad lön-
samhet. I samtliga fall har de genomförda 
genomlysningarna visat att en av orsakerna 
handlar om brister i delegering av uppdrag. 

– Delegeringsprocessen, alltså hur man 
trycker ner uppdragen från de seniora ad-
vokaterna till de juniora och de biträdande 
juristerna, har haft stora brister på alla by-
råer jag hjälpt, säger Håkan Bodman.

Sedan det första uppdraget har Håkan 
Bodman nu tagit sig an totalt fem advokat-
byråer av olika storlek och med olika in-
riktningar. Och oavsett om byrån upplevt 
problem med lönsamheten eller inte ser 
Bodman ett gemensamt mönster i form av 
bristfällig delegering och svårigheter att hit-
ta lönsamma arbetsuppgifter för de yngre 
juristerna och advokaterna. 

– Det fanns i flera fall en frustration, ja näs-
tan en irritation, som skadade arbetsklima-
tet på byrån. De juniora kände inte riktigt att 
de fick visa framfötterna eller komma till sin 
rätt, säger Håkan Bodman, som tror att den-
na frustration också kan vara en förklaring 
till att många biträdande jurister och unga 
advokater i dag lämnar advokatbyråerna för 
andra uppdrag. 

ALLA KAN TJÄNA PÅ DET
En viktig förklaring till frustrationen fann 
Håkan Bodman i förhållandet mellan prin-
cipal, alltså ansvarig advokat, och biträdande 
jurist. I många fall blev den biträdande ju-
risten mer en assistent till sin principal än 
en fullvärdig medlem av advokatbyrån, me-
nar Bodman. Alternativt försökte principa-
len göra den biträdande juristen till en ko-
pia av sig själv.

– Det var ju inte givet att det var det allra 
bästa arbetssättet i alla delar, och framför allt 
inte utifrån den biträdande juristens kom-
petenser. Men i och med att det inte fanns 
metodik eller struktur för detta är det lätt 
hänt att det blir så, påpekar Håkan Bodman. 

I stället för assistent- eller kopiemodellen 
förordar Håkan Bodman att advokatbyrån i 
varje enskilt fall tar fram en plan för den bi-
trädande juristen och sedan planerar arbe-
tet och vad som kan delegeras utifrån denna. 
Det har visat sig vara ett framgångsrikt ar-
betssätt på de byråer som fått pröva. 

Arbetssättet med personliga utvecklings-
planer kan kompletteras med ekonomiska 
incitament för både seniora och juniora ad-
vokater och jurister, menar Håkan Bodman. 

– Om de biträdande juristerna når upp till 

en viss beläggningsgrad kan de också tjäna 
en liten peng på detta. Det gör ett de biträ-
dande på ett helt annat sätt räcker upp han-
den, fastslår Bodman, och fortsätter:

– Det är viktigt att alla förstår att de tjänar 
på att dela med sig av sina uppdrag. De seni-
ora advokaterna kan ju då ge sig ut och jaga 
upp nya villebråd som genererar mer intäk-
ter än de delar de lämnat vidare. 

Ett sätt att snabbt få in yngre advokater 
och jurister i debiterbart arbete är att ta med 
dem till klientmötena och presentera dem 

» 

Managementkonsulten Håkan Bodman på Inhouse AB är för sitt arbete med kommunikationsbyråer 
känd som Byrådoktorn inom kommunikationsbranschen. Nu vill han även hjälpa advokatbyråerna att bli 
bättre på att utveckla sina verksamheter mot ökad effektivitet och lönsamhet. Det handlar bland annat 
om hur de tar hand om och använder biträdande jurister och unga advokater.

Öka lönsamheten genom att         släppa loss de yngre på byrån
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som medlemmar av det team som servar 
klienten. Här finns mycket att vinna för så-
väl advokatbyrån som klienten, menar Hå-
kan Bodman. 

BLI EN STJÄRNA
En viktig del i att skapa lönsam-
het på advokatbyrån är förstås 
också att advokaterna förmår att 
generera nya klienter, det som 
kallas ackvisition. Ofta vilar ett 
tungt ansvar på de mer seniora 
advokaterna och delägarna för 
detta.

Och så ska det vara, påpekar 
Håkan Bodman. Samtidigt behö-
ver yngre jurister och advokater 
också få träna sig i och lära sig 
att ackvirera klienter. Här finns mycket för 
advokatbyråerna att göra, menar Bodman, 
som upplevt att det ofta saknas planer med 
tydliga mål och strukturer för detta arbete. 

På en av de advokatbyråer som Håkan Bod-

man arbetat med tog man, under arbetets 
gång, fram en struktur för ackvisitionsarbetet. 

– De juniora advokaterna fick en egen ut-
vecklingsplan för hur deras klientportfölj på 
sikt skulle byggas upp, och vilken typ av kli-

enter de skulle ha, plus en stra-
tegi för hur de skulle komma åt 
klienterna. Därmed fick också 
ledningen ett utmärkt redskap 
för att styra och följa upp, sä-
ger Bodman, som hämtat meto-
den från kommunikationsbran-
schen.

En annan viktig faktor för att 
säkra en god lönsamhet, i syn-
nerhet vid de affärsjuridiska by-
råerna, är att på ett mer planerat 
och målstyrt sätt försöka ut-

veckla de klienter som byrån redan har. Det 
kan handla om att försöka bedöma vilka yt-
terligare affärer som kan göras med klienter-
na och att förutse vad de behöver hjälp med. 

Advokatyrket är på många sätt unikt. Sam-

tidigt finns mycket att lära från hur andra ty-
per av konsultföretag arbetar med organisa-
tion och styrning, anser Håkan Bodman, som 
alltså upplever stora likheter mellan advo-
katvärlden och kommunikationsbranschen.

– I kommunikationsbranschen finns det 
ganska starka egon. Det tycks det också fin-
nas i advokatvärlden. Man är stjärna och vill 
gå till uppdragsgivaren och vara just det. Alla 
tycker inte om att då slussa in en junior per-
son som kanske får strålkastarljuset på sig, 
säger Bodman, som ser en tendens att be-
trakta uppdragen som egna, snarare än by-
råns. 

Ett delegerande arbetssätt innebär att 
stjärnan kanske inte får vara stjärna läng-
re. Men:

– Det är ju också häftigt att få lyfta fram 
andra och se dem växa. För att uppnå det 
måste företagskulturen signalera att ”kom 
till oss så får du utvecklas! Vi har en plan 
för dig. Du ska också bli stjärna här”, fast-
slår Håkan Bodman. ¶

DET ÄR VIKTIGT 
ATT ALLA FÖR-
STÅR ATT DE 

TJÄNAR PÅ ATT 
DELA MED SIG AV 
SINA UPPDRAG 

håkan bodman

Öka lönsamheten genom att         släppa loss de yngre på byrån
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vi söker en kvalificerad jurist, med mycket goda juridiska kunskaper samt mycket god språk
behandling på svenska och engelska. Du bör vara effektiv, noggrann, öppen och serviceinriktad. 
Arbete som advokat, assessor eller annan erfarenhet från departement eller organisation är en 
 merit. Tillträde under mars/april 2019.

anställningen innefattar bland annat attvara sekreterare i styrelsen, med ansvar för beredning av 
de ärenden som prövas av styrelsen. Därtill innefattar anställningen en rad andra kvalificerade 
 arbetsuppgifter och i viss mån arbetsledande uppgifter.

Arbetet är utåtriktat och innefattar omfattande kontakter med departement, myndigheter, 
 advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr 
advokatverksamhet.

närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, tel. 08459 03 00. 
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag skickas till 
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@advokat
samfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 6 februari 2019.

Advokatsamfundet söker 
kvalificerad jurist

Alla Sveriges drygt 6 000 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 
2 400 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokat-
kår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokat-
samfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. 
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 35 anställda.
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”Två läsk och fyra tunna” eller         om att leta fram
spännande rättsliga         saker ur sin gamla ryggsäck …

citatet i rubriken är inte alls en inköpsvariant på fyra Bugg 
och en Coca-Cola utan, som jag nu minns det, innehållet 
i JO Ulf Lundviks anteckning på mitt koncept till beslut. 
Dessa ord skulle förstås som en instruktion till skrivbi-
trädet för renskriften av konceptet med karbonpapper 
mellan ett antal pappersark av olika vikt. ”Inneliggaren” 
gjordes på arkivpapper, undertecknades och arkiverades. 
Sedan följde expedieringen.

Där här hände för nästan 50 år sedan. Jag har funderat 
en del på hur sätta rubrik. Skulle jag i stället skriva ”Från 
raderkniv till deleteknapp  – om utplånande kontorsin-
strument i mitt yrkesliv” eller ”IBM-skrivmaskinen med 
kula och så en flaska Tipp-Ex” eller ”Min normsortering 
och våtkopiering på ASEA sommaren då Ingo slog Floyd 
Patterson”? Då handlade det förstås inte om kopior av 
lagstiftarens normgivning som blötlades utan om indu-
strinormer typ DIN.

Man kan hisna över den snabba förändringen när det 
gäller juristens praktiska hjälpmedel under ett yrkes-
liv som mitt. Men jag tänkte inte att denna text egentli-
gen ska handla om saker som kunde inhandlas på Svan-
ströms. Över i stället till juristarbetets centrala innehåll. 
Det ses ofta som påfallande konstant. Det handlar ju i 
mycket om upprepning och sega strukturer i en verk-
samhet som är tänkt att präglas av förutsebarhet och sta-
bilitet över tid. Men omvälvande samhällsförändringar 
för med sig dramatiskt ändrade förutsättningar också för 
juristen. Eftersom vi just nu – med globalisering, digita-
lisering och robotisering – befinner oss mitt i sådana för-
ändringar är det absolut rätt läge att fundera kring detta.

Vi behöver vara innovativa och tänka framåt. Men 
när vi gör det kan det vara nyttigt att också tänka bakåt. 
Finns det saker från tidigare skeden av rättsutvecklingen 
som kan tillföra något nu i omvälvningarnas tid?

för jurister i ett common law-system ligger ett sådant tänk-
ande nära till hands. Men europeiseringen av juridiken 

har gjort att vi nu också bättre förstår poängen med ett 
sådant synsätt på det rättsliga materialet.

För mig blev detta tydligt när jag i början av 2000- 
talet läste ett uppmärksammat och kontroversiellt  
rättsfall från Australiens högsta domstol, Dow Jones & 
Co Inc v Gutnick. Målet gällde förtal i artikel i en 
i USA utgiven nätupplaga av en avläggare till Wall Street 
Journal mot en person bosatt i Australien. Texten kunde 
där laddas ned av mer än 1 000 läsare. Hur skulle an-
svarsfrågan bedömas? Utifrån USA där ”uploading” 
skett eller var det ”downloading” som skulle styra? 
Domstolen bestämde sig för ”downloading” och att 
frågan om ansvar skulle bedömas i Australien enligt det 
landets lag. I domen finns en diskussion i frågor om in-
ternet, förtal, lagval etc. med väldigt många referenser 
till rättsfall från 1500-talets England och framåt. Ett är 
från år 1601 där det slogs fast att ansvar för ärekränkan-
de tal fordrar att käranden kan styrka att utsagan gjorts 
på ett språk som är begripligt för dem som hört det sag-
da. Käranden hade, i ett engelskspråkigt distrikt, påståtts 
ha slagit ihjäl sin fru – fast det var på walesiska detta 

GÄSTKRÖNIKA

JOHAN HIRSCHFELDT 
Juristarbetets centrala innehåll 
ses ofta som påfallande konstant. 
Men de omvälvande samhälls-
förändringarna för med sig dra-
matiskt ändrade förutsättningar 
också för juristen. Det konstate-
rar Johan Hirschfeldt som är före 
detta president i Svea hovrätt och 
sedan 2003 ordförande i Institu-
tet för Rättshistorisk Forskning, 
grundat av Gustav och Carin Olin.
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Före detta president i Svea hovrätt

”Två läsk och fyra tunna” eller         om att leta fram
spännande rättsliga         saker ur sin gamla ryggsäck …
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sagts. Så talan ogillades. – Man kan associera till proble-
men kring nätkränkningarna i dagens heterogena fler-
språkiga samhällen …

Andra exempel kan ha större intresse, inte minst ut-
ifrån ett försvararperspektiv:

Det ska för ansvar fastställas att ”skuld är bortom rim-
ligt tvivel” – det är en princip som vi förknippar med 
rättssäkerhet och skydd för den som ställts inför rätta. 
Men doktrinen kring detta krav på bevisvärdet ställ-
des i medeltidens Europa upp av helt andra skäl. Om en 
domare dömde en person till dödsstraff och det sedan 
visades att personen var oskyldig så hade domaren be-
gått en dödssynd mot Gud och var försvuren till helve-
tets eld. Så det fordrades en skyddsregel – för domaren. 
Också för att kunna rekrytera lekmän till en jury behöv-
des denna skyddsregel, annars vågade inte allmänhe-
ten ställa upp i dömandet. – Även i dag och i framtiden 
kommer det behövas skyddsregler för de domare som 
ska upprätthålla en oavhängig och opartisk rättskipning. 
Tänk bara på angreppen i den engelska pressen mot lag-
lorderna i målet om brexit …

vad kan vi lära oss i dag av de medeltida djurprocesserna? 
Forskningen har visat att det handlade om två process-
typer, en i de världsliga domstolarna mot främst de nyt-
tiga husdjuren (brott mot person och egendom) och 
en i kyrkliga domstolar mot skadedjuren (allmänfarliga 
brott). Skadedjuren lagfördes regelmässigt i grupp och 
vanligen in absentia. Rättsfallen refererades i handskrif-
ter. En del fall var autentiska och andra var mer av typ 
seminariematerial i den dåtida juristutbildningen. Ett 
exempel. I ett franskt rättsfall från år 1522 mot råttor an-
gående deras angrepp på humleskörden försvarades råt-
torna av en framstående jurist, maître Chassenée. Han 
gjorde ett flertal processuella invändningar mot åtalet. 
Delgivningen var kollektiv och tog inte hänsyn till att 
råttorna bodde i olika byar. Efter ny korrekt kallelse ute-

blev råttorna ändå. Det försvarades med resans längd 
och risken för angrepp av katter. Till sist blev det ändå 
tredskodom. – Lustigt, pedagogiskt intressant eller kan-
ske nyttigt? I dag är djurens rätt en etisk och juridisk 
fråga, en flod i Nya Zeeland har nyss av domstol givits 
ställning som juridisk person och robotarna gör sitt in-
tåg med nya rättsliga ansvarsproblem som följd …

utvecklades det under häxprocessernas tid nya procedur-
rättigheter för de tilltalade? Ja, så skedde tidigt på 
1600-talet, inte i norra protestantiska Europa eller hos 
den spanska inkvisitionen, men väl i norra Italiens avan-
cerade städer med dess sofistikerade kyrkliga domstolar. 
Åklagarnas vittnen var visserligen anonymiserade för 
den tilltalade men vid rättegångens inledning fick denne 
för domstolen namnge sina fiender och andra personer 
som kunde förväntas avge illvilliga vittnesmål för att 
deras trovärdighet sedan särskilt noga skulle kunna be-
dömas av domstolen. Den tilltalade fick begära advokat 
och skulle då föreslå tre namn, varav rätten sedan utsåg 
en. Vid behov skulle försvararen bekostas av det allmän-
na. Försvararen fick tillsammans med den tilltalade del 
av det protokollerade materialet och gavs en bestämd 
svarsfrist för att yttra sig över anklagelserna och den 
bevisning som lagts fram mot den tilltalade. Denne fick 
kalla egna vittnen och det vid behov på rättens bekost-
nad. – Visst, det var en annan värld men ändå med än 
i dag märkvärdigt relevanta rättssäkerhetsfrågor. Tänk 
bara på det här med anonyma vittnen …

ja, så här ville jag ”tänka utanför boxen” när jag fick möj-
ligheten att skriva en nyårskrönika i Advokaten.
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Svåra
avvägningar

när tron möter 
juridiken

På några årtionden har Sverige gått från ett homo-
gent samhälle med statskyrka till det mångreligiösa 

land Sverige i dag är. Med mångfalden dyker nya 
frågor upp inom rättsväsendet. Debattens vågor går 
höga om böneutrop i svenska städer, huvudduk på 

arbetet eller vägran att utföra vissa arbetsuppgifter. 
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: FRI ATT TRO
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eligionssociologer talar i dag 
om att religionen åter blivit 

synlig i samhället, efter att 
i många år ha legat i trä-
da i det sekulära Sverige 
och Västeuropa. Plötsligt 
dyker nya religiöst präg-
lade frågeställningar upp 
i skolan, på arbetsmark-

naden och i 
det offentli-
ga rummet. 
Detta trots att 

svenskarna i dag 
är ett av världens minst religiösa folk, åtminstone om 
man räknar etablerade och organiserade religioner. 

Många av de nya religionsfrågorna har kommit med 
migrationen och inflyttningen av människor för vilka 
tron och religionen är en central del av livet. Men även 
inom den svenska kristenheten talar vissa för att reli-
gionen ska få synas och ta plats på ett 
annat sätt än vi är vana vid. 

Även i rättsväsendet, det svenska 
och de europeiska, dyker religionsfrå-
gorna upp. I centrum av många mål 
– oavsett om det från början hand-
lar om polisens tillämpning av ord-
ningslagen eller en prövning enligt 
diskrimineringslagen – hamnar reli-
gionsfriheten.

Advokat Percy Bratt har i många 
år arbetat med rättighetsjuridik. Han 
har märkt hur religionen nu får större 
plats i domstolar och hos myndighe-
ter. Religionen ställs mot andra, ofta 
helt berättigade, intressen, och av-
vägningar måste göras. Men att väga 
människors djupt kända religiösa 
behov är svårt, i synnerhet som de 
många gånger är svåra att alls förstå. 

Percy Bratt tar halalslakt som ett exempel. 
– I Sverige ser vi djurskyddsintresset, som förstås 

är en oerhört central komponent. Men det som finns i 
andra vågskålen är väldigt svårt att ta till sig. Det ses 
som gammal vidskepelse. Den synen visar en bristan-
de förståelse för religionens betydelse för många män-
niskor, och risken är att det då inte blir någon avväg-
ning alls, säger han. 

Forskaren Victoria Enkvist pekar i sin avhandling 
på hur den svenska synen på religion formats av vårt 
kristna, lutherska arv. Svenskens historiska tro ställer 
inga krav på speciellt handlande utanför det rent pri-
vata. Inte heller innehåller den lutherska kristendo-
men krav på religiösa symboler, som särskilda kläder. 

Annorlunda uttryckt: religion i Sverige är allt sedan 
reformationen främst en personlig angelägenhet, en 
sak mellan mig och Gud. Privatiseringen av religionen 

har sedan befästs i det moderna och individualistiska 
samhället. I den kontexten blir det ganska naturligt att 
religionsfriheten främst definieras som rätten att ”gå 
in i sin kammare och bedja”, för att låna lundaprofes-
sorn Håkan Strömbergs ord.

Men för många andra människor runt om i världen, 
och många av de migranter som på senare år kommit 
till Sverige, är religionen varken privat eller främst in-
riktad på en personlig relation med guddomen. Reli-
gionen är i stället något som levs och utövas, genom 
vad och hur man äter eller inte äter, vilka kläder man 
bär, vilken familjerätt man tillämpar och en lång rad 
andra saker. 

Och det är här krockarna uppstår: när de olika levda 
religionernas uttryck ska passas in i det svenska sam-
hället och i den svenska rätten. 

NYA FRÅGOR KOMMER
Martin Mörk, chef för processenheten hos myndighe-
ten Diskrimineringsombudsmannen, ser även han hur 

nya frågor kopplade till religion och 
tro dyker upp. 

– Vi har haft frågeställningar som 
rör religion även tidigare, som kvin-
noprästfrågan, och även diskussioner 
kring aborter. Men det vi ser i dag 
handlar väldigt mycket om förhål-
landet mellan vissa muslimska tros-
inriktningar och frågor kopplade till 
jämställdhet. Och de frågorna disku-
teras ofta från ett integrationsper-
spektiv, berättar han.  

Allt oftare reses också krav på att 
slippa konfronteras med religion och 
religiösa uttryck. 

– Många vill ha sammanhang där 
det inte finns religiösa uttryck. Det 
har sin grund i den franska traditio-
nen om laïcité (se faktaruta på s. 46), 
säger Martin Mörk, som också kon-

staterar att frågan om religionens plats i samhället de-
finitivt är mer laddad i dag än tidigare.

Advokat Erik Danhard är specialiserad på arbetsrätt 
och företrädde de båda landstingen i de två barnmors-
kemålen (se s. 44). Även han upplever att religionsfri-
heten och frågor kopplade till den har fått en ökad ak-
tualitet på det arbetsrättsliga området under de senaste 
åren, vilket flera domar från arbetsdomstolen visar. 

– Det som nog sticker ut är den negativa religions-
friheten, rätten för andra att inte bli pådyvlade någon 
annans religiositet. Den blir så mycket tydligare när 
det gäller den här grunden i förhållande till de andra 
skyddade intressena enligt diskrimineringslagen, sä-
ger Erik Danhard.

 
BLIR VI OCH DE
Även Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tings-

34

”Det som fanns i andra 
vågskålen är väldigt 

svårt att ta till sig. 
Det ses som gammal 

vidskepelse. Den synen 
visar en bristande för-
ståelse för religionens 

betydelse för många 
människor.” 

percy bratt



35ADVOKATEN NR 1 • 2019X

» 

rätt, upplever att religionsfrågorna blir mer framträ-
dande i domstolen, inte minst i familjerätten. Här blir 
det viktigt att som domare ha kunskap om andra rätts-
ordningar och om religionens roll i dem, menar han.  

– Vi tillämpar ju svensk rätt och anpassar inte vår 
lagstiftning till detta. Men för att kunna föra en me-
ningsfull diskussion är det bra att ha något grepp om 
vad en person som vuxit upp i ett muslimskt land el-
ler som för den delen kommer från en annan religion 
tänker, säger han. 

Adelswärd själv är mycket intresserad av andra rätts-
ordningar, inte minst den islamiska rätten sharia, som 
han också håller utbildningar om. Men även om kun-
skap alltid är av godo känner han ibland tvekan för att 
föreläsa och tala om sharia.

– Kunskap kan dessvärre utnyttjas på olika sätt. Den 
som bryter ut delar av kunskapen kan använda det för 
att ringakta eller få understöd till åsikter om musli-
mer och om islam som jag inte på något sätt delar, sä-
ger Adelswärd. 

Som Thed Adelswärds uttalande antyder tycks just 

islam som religion på många sätt upplevas som sär-
skilt problematisk i Sverige och Västeuropa. Muslimska 
symboler, som huvudduk eller heltäckande slöja eller 
skägg, väcker ofta reaktioner och diskussioner, på ett 
annat sätt än sjungande frälsningssoldater eller orange-
klädda buddhistmunkar. Religionssociologen Martha 
Middlemiss Lé Mon tror att många gör kopplingar till 
terrorism. Risken är dock att det resonemanget leder 
till ett vi-och-de-tänkande, påpekar hon.

– Tanken blir att den religiösa människan inte är som 
du och jag, vit, medelklass och utbildad, säger hon och 
fortsätter:

– Det handlar om balans. Det är klart att vi måste 
värna om vår demokrati och säga stopp till vissa sa-
ker. Men om man bara exotifierar religion som något 
annorlunda så kommer man ändå inte åt det. Frågan 
är vad som är problematiskt – är det religion eller är 
det något annat?

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET TAR ÖVER
Det inhemska skyddet för religionsfriheten finns i  

35

Advokat Percy 
Bratt upplever att 
domstolarna blivit allt 
bättre på att hantera 
rättighetsjuridiken.
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» regeringsformens andra kapitel. Till skillnad från flera 
andra av fri- och rättigheterna i regeringsformen är re-
ligionsfriheten absolut. 

Enligt Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid 
Uppsala universitet, finns det såväl historiska som 
praktiska skäl till att religionsfriheten särbehandlas 
på detta sätt. 

– Dels försökte lagstiftaren göra upp med Sveriges 
historia och signalera vad samhället handlar om i dag. 
Dels är det viktigt att ha religionsfri-
het för att motverka en totalitär sam-
hällsutveckling, konstaterar Anna-Sa-
ra Lind. 

Victoria Enkvist har i sin avhand-
ling fördjupat sig i religionsfrihetens 
rättsliga ramar. Hon menar att reli-
gionsfriheten i praktiken behandlas 
som en relativ rättighet, som hela ti-
den vägs mot andra intressen. ”Synen 
på religionsfriheten och dess innehåll 
och styrka tycks variera beroende på 
vilket det motstående intresset är” 
skriver hon bland annat. Det innebär 
att religionsfriheten i Sverige de fac-
to är underordnad värden som demo-
krati och jämställdhet. 

Slutsatsen blir, för Victoria Enkvist, 
att vi borde anpassa grundlagen till 
verkligheten, så att religionsfriheten 
blir relativ precis som de övriga fri- 
och rättigheterna i regeringsformen. 

Advokat Percy Bratt delar Victoria Enkvists analys. 
– Den absoluta religionsfriheten i regeringsformen 

har visar sig vara väldigt irrelevant. En religionsfrihet 
som ska vara levande måste ha den här karaktären av 
relativ rättighet som i Europakonventionen. Rättighe-

terna måste alltid vägas mot motstående intressen, men 
ska väga särskilt tungt i vågskålen, säger han.

Enkvists forskarkollega Anna-Sara Lind ser dock en 
poäng med det absoluta skyddet.

– Religionsfrihetens innersta kärna är absolut, men 
väldigt liten. Men religionsfriheten skyddas också av 
de andra fri- och rättigheterna, som yttrandefriheten 
och informationsfriheten. Det gör ju att alla religiösa 
uttryck har ett skydd, säger hon. 

Visserligen måste dessa andra rät-
tigheter vägas mot andra hänsyn. 
Men den absoluta kärnan fyller en 
viktig funktion som yttersta garant, 
menar Anna-Sara Lind.

– Utan den kan du hamna i kläm på 
riktigt. Vid en felaktig intresseavväg-
ning kan det tippa över och då finns 
inget skydd alls kvar, påpekar hon. 

GER STARKARE SKYDD
Regeringsformens religionsfrihet kan 
alltså fylla en viktig funktion, trots att 
omfånget av friheten är litet. De prak-
tiska verktygen för att driva religions-
friheten finns dock snarare i Europa-
konventionen, som också den gäller 
som svensk lag. 

Europakonventionens religionsfri-
het får, liksom de övriga rättigheter-
na, begränsas och ska vägas mot an-
dra viktiga hänsyn. Den är samtidigt 

vidare än regeringsformens rättighet, eftersom den 
också omfattar religionsutövande, inte bara själva tron. 

Europakonventionens rättighetskatalog fick bland 
annat stor betydelse i det uppmärksammade målet mot 
pastor Åke Green, som utspelades i svenska domstolar 
under åren 2004–2005. 

Percy Bratt företrädde Åke Green, som i tingsrätten 
fälldes för hets mot folkgrupp efter att han i en predi-
kan fördömt homosexuella aktiviteter. Fallet kom ända 
upp i Högsta domstolen, som friade Green med hän-
visning till Europakonventionen och Europadomsto-
lens praxis. 

– HD tog den rättighetsbaserade argumentationen 
väldigt mycket på allvar, konstaterar Percy Bratt.

Oavsett vad man anser om Åke Greens uppfattning 
kan det också diskuteras om straffrätten är det bästa 
sättet att bemöta den, anser Percy Bratt. 

– Det sägs i förarbetena när man införde sexuell lägg-
ning som diskrimineringsgrund att alla uttryck för 
missaktning inte ska ligga inom det straffbara området. 
Sådana uttryck för missaktning som bäst bemöts i en 
fri demokratisk debatt ligger utanför, säger Percy Bratt. 

Religionsfriheten har också ytterligare ett verktyg i 
form av diskrimineringslagen, som är tillämplig bland 
annat på arbetslivet och i utbildningssituationer. Lagen 
ger, enligt Martin Mörk, i många avseenden ett starkare 

”Religionsfrihetens 
innersta kärna är 

absolut, men väldigt 
liten. Men religions- 

friheten skyddas 
också av de andra 

fri- och rättigheterna, 
som yttrandefriheten 

och informations- 
friheten.” 
anna-sara lind

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

1.  yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upp-
lysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2.  informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt 
ta del av andras yttranden,

3.  mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, 
meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt 
verk,

4.  demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän 
plats,

5.  föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller en-
skilda syften, och

6.  religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
(…)
2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, reli-
giöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna 
tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller an-
nan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller an-
nan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

RELIGIONSFRIHETEN I REGERINGSFORMEN
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skydd än Europakonventionen, bland annat eftersom 
den vid direkt diskriminering också omfattar personer 
som felaktigt misstas för att höra till en viss grupp. Det 
räcker alltså att du diskrimineras för att någon tror att 
du är muslim eller jude, oavsett vad du verkligen är. 

– Sedan ska man också, så som framkommer av AD:s 
dom i handskakningsmålet (se artikel på s. 42), i pro-
portionalitetsbedömningen väga in i intresset av att 
en viss grupp personer med en viss tro också ska få 
ett arbete. Det är ett kompletterande perspektiv som 
handlar om inkludering, och som finns inbyggt i dis-
krimineringsrätten, förklarar Martin Mörk. 

VÄCKER KRITIK
Hur bra är då domstolarna på att hantera de svåra av-
vägningar som religionsfriheten kräver? Det varierar, 
menar intervjupersonerna. 

– Religionsfriheten är en del av rättighetsjuridiken, 
och hanteras juridiskt på samma sätt som andra rättig-
hetsfrågor. Förmågan till den typen av juridiska analy-
ser och argumentation är väldigt växlande, säger Percy 
Bratt, som totalt ändå ser att rättighetsjuridiken tagit 
stora steg framåt under de senaste 
15 åren. 

I många frågor har också Europa-
domstolen försökt ge vägledning i 
hur rättigheterna ska tolkas. För det 
mesta med ett gott resultat, menar 
Percy Bratt. Men:

– Jag är ju kritisk mot vissa mål där 
man har fäst stor vikt vid staternas 
eget tolkningsutrymme, säger Bratt, 
och pekar särskilt på ett par domar 
där Turkiet fick grönt ljus för sitt för-
bud mot att bära huvudduk vid uni-
versitetet. 

– Det tycker jag är oerhört svår-
förenligt med rimligt grundad religi-
onsfrihet och en avvägning. Förbudet 
innebär ju att kvinnorna med en viss 
tro blir avskurna från alla möjligheter 
att gå på universitet. Att säga ”ta av 
huvudduken”, det är som att säga till 
en muslim eller jude att ”ta en fläsk-
kotlett och fåna dig inte”. Så kan man inte resonera. 
Man måste respektera de här människornas djupa re-
ligiösa övertygelse om att de ska följa vissa påbud, fast-
slår Percy Bratt. 

Även EU-domstolen har tagit upp frågan om möjlig-
heten att begränsa bärandet av religiös klädsel. I det 
uppmärksammade målet Achbita mot G4S fann dom-
stolen att det visserligen kan vara indirekt diskrimine-
ring med en policy som förbjuder bärandet av synliga 
politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbets-
platsen, men att regeln kan vara ”objektivt motiverad 
av ett berättigat mål, såsom arbetsgivarens tillämpning 
i förbindelserna med sina kunder av en policy om poli-

tisk, filosofisk och religiös neutralitet, och medlen för 
att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga”. 

Domen i Achbita-målet har fått hård kritik. Kriti-
kerna anser att domstolen inte förstått skillnaden mel-
lan att manifestera sin religion till exempel genom ett 
halssmycke i form av ett kors, och att bära klädesplagg 
eller andra attribut som religionen, enligt den troende, 
kräver av dem. 

”Erkänn att det finns […] en skillnad mellan önskan 
att manifestera sin religiösa identitet, och utövandet 
av densamma. Eller, för att uttrycka det annorlunda, 

mellan att förbjuda någon att mani-
festera sin religiösa identitet, och att 
i praktiken tvinga en person att bry-
ta mot religiösa normer som han el-
ler hon betraktar som heliga”, skriver 
exempelvis professor J. H. H. Weiler, 
i en lång artikel om domen. Samman-
taget innebär detta missförstånd att 
hela proportionalitetsbedömningen 
blir fel, enligt Weiler. 

MOTSÄTTNINGAR SPÄNNANDE
EU-domstolens tolkning av arbets-
givarens rättigheter har inte heller i 
domstolarna stått oemotsagd. Euro-
padomstolen har kommit till delvis 
andra slutsatser kring rätten att bära 
religiösa symboler eller kläder i arbe-
tet.  Advokat Erik Danhard, som arbe-
tar med arbetsrätt varnar därför för 
att övertolka EU-domstolens utslag. 

– Av EU-domstolens domar kan 
man få det intrycket att det skulle vara alldeles tillåtet 
för arbetsgivaren att ha neutralitetspolicys. Jag skulle 
säga att det inte går, eftersom Europadomstolen har 
sagt att man även i arbetslivet, om än begränsat, måste 
få utöva sin religion, påpekar han. 

Enligt professor Anna-Sara Lind visar de här olik-
heterna i praxis på ytterligare en av svårigheterna på 
religionsfrihetens område, den när delvis olika formu-
lerade rättigheter i olika juridiska system ska smältas 
samman till en helhet. 

Själv ser Anna-Sara Lind på de potentiella mot- 
sättningarna mellan olika rättspraxis med forskarens 
ögon. 

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 
innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med 
andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervis-
ning, sedvänjor och ritualer.
2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränk-
ningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga 
med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa 
eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

RELIGIONSFRIHETEN I EUROPAKONVENTIONEN
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» – Det är det som är så spännande i exempelvis de 
här slöjfallen. Hur ska vi få in EU-domstolens dom i 
den svenska kontexten? Där finns spännande forskning 
som pågår, säger hon. 

Just frågan om olika former av religiös klädsel åter-
kommer gång på gång i rättsfallen, både i Sverige och i 
den europeiska kontexten. I Sverige har Arbetsdomsto-
len bland annat tagit upp frågan om en anställd vid 
folktandvården som av religiösa skäl ville använda en-
gångsärmar i plast för att täcka sina armar. Förbudet 
mot engångsärmar  motiverades av hygienskäl, något 
som Arbetsdomstolen här fann vägde tyngre än reli-
gionsfriheten. 

Men känsligast av alla klädesplagg tycks den heltäck-
ande slöjan, burka eller niqab, vara. I Sverige har den 
hittills mest aktualiserats i skolan, där Skolverket 2012 
gjorde ett försök att skapa riktlinjer. Där slås fast att 
rätten att bära religiös klädsel omfattas av religionsfri-
heten, och att den bara får begränsas om klädseln vä-
sentligt försvårar kommunikation och samspel, eller 
om det krävs av säkerhetsskäl eller av hygieniska skäl. 

FÖRBUD TROTS KRITIK
Den svenska toleransen, i alla fall från lagstiftarens 
sida, är inte allenarådande i Europa. Sedan 2010 har 
många länder gått så långt som till att helt förbjuda 
burka och niqab i det offentliga rummet.

Först ut var Frankrike år 2010. Lagen drevs där ige-
nom trots att landets nationella rådgivande kommitté 
för mänskliga rättigheter motsatte sig ett förbud. Även 
landets motsvarighet till en författningsdom stol, Con-
seil d’état, ifrågasatte den rättsliga och praktiska ge-
nomförbarheten, och om ett förbud var förenligt med 
fri- och rättigheterna i Europakonventionen och EU-
rätten. 

I propositionen talas om att principen om att döl-
ja ansiktet på offentlig plats strider mot republikens 
grundläggande värderingar. Både i debatten inför lag-
ändringen och i propositionen återkommer också be-
hovet att skydda kvinnor från tvånget att bära slöja. 

Slöjförbudet väckte uppmärksamhet även utanför 
Frankrikes gränser. Europarådets parlamenteriska för-
samling avrådde i en resolution (1927 [2010]) från för-
bud mot heltäckande slöja, bland annat för att ett så-

dant förbud riskerar att göra muslimska kvinnor helt 
hänvisade till sina hem. 

Europarådets kommissionär för mänskliga rättig-
heter, svenske Thomas Hammarberg, skrev att ett för-
bud mot burka och niqab inte befriar förtryckta kvinnor, 
utan i stället kan resultera i ytterligare uteslutning och 
utanförskap i europeiska samhällen. Även FN:s kom-
mitté för mänskliga rättigheter avrådde från ett förbud.  

Den massiva kritiken mot Frankrike har inte hindrat 
en rad europeiska stater att följa efter och införa mot-
svarande regler. I dag finns ett förbud mot heltäckande 
slöja också i Belgien (2011), Österrike (2017), Bulgarien 
(2016) och sedan den 1 augusti 2018 även i Danmark. 
I vissa andra länder finns regionala förbud, eller för-
bud mot heltäckande klädsel i vissa situationer, som 
vid bilkörning. 

Slöjförbudet har prövats av Europadomstolen vid 
några tillfällen, först i målet S.A.S. mot Frankrike, 2014. 
Domstolen fann där att förbudet kunde vara nödvän-
digt i ett demokratiskt samhälle, och att staternas eget 
tolkningsutrymme (margin of appreciation) här är 
stort. Två domare, däribland svenska Helena Jäder-

Den klagande hävdade att det franska förbudet mot att bära heltäckande slöja, infört 
2010, stred mot artiklarna. 3, 8, 9 och 11 i Europakonventionen. 

Europadomstolen fann att förbudet kunde vara ”nödvändigt i ett demokratiskt 
samhälle”, och därmed inte kränkte klagandens rättigheter. Särskild vikt fästes vid 
staternas stora tolkningsutrymme på området. Rätten hänvisade till den franska 
principen ”leva tillsammans” och behovet av att skydda andra personers fri- och 
rättigheter.

Domarna Angelika Nußberger och svenska Helena Jäderblom var skiljaktiga, och 
ansåg att förbudet innebar en kränkning av artikel 8 och 9. Enligt de båda domarna 
offrades ”konkreta individuella rättigheter som garanteras av konventionen till för-
mån för abstrakta principer.”

Europadomstolen: S.A.S./Frankrike, Europadomstolen (stor kammare) 1 juli 2014

EUROPADOMSTOLEN: HELTÄCKANDE SLÖJA

Martha Middlemiss Lé Mon.
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blom, var skiljaktiga och ansåg att förbudet innebar 
en kränkning av artikel 8 och 9.

BÖNEUTROP INGEN KRÄNKNING
En annan fråga som, åtminstone i Sverige, skapat en hel 
del uppståndelse är muslimska böneutrop från mos-
kéer. 

I Växjö gav Polismyndigheten under 2018 tillstånd 
för stadens moské att via högtalare sända ut böneutrop 
i 3 minuter och 45 sekunder varje fredag, med fastställ-
da gränsvärden för ljudnivån. Beslutet ledde till en stor 
mängd överklaganden.

Förvaltningsrätten prövade fem av överklagandena. 
Genomgående för dessa är att de alla hänvisar till en 
önskan att slippa konfronteras med religion, den ne-
gativa religionsfrihet som flera av de intervjuade tidi-
gare sett tilltar. 

Samtliga överklaganden avvisades, då böneutropen 
inte kunde anses strida mot religionsfriheten. Enligt 
förvaltningsrätten garanterar varken regeringsformen 
eller Europakonventionen någon rätt att slippa religi-
on över huvud taget. Det var inte heller motiverat att 

stoppa utropen med hänsyn till ordningslagen. Två av 
domarna är nu överklagade till kammarrätten.

Precis som förvaltningsrätten skriver innehåller egent-
ligen varken regeringsformen eller Europakonventionen 
någon rätt att slippa uppleva religion. Ändå aktualise-
ras den frågan allt oftare, inte minst i förhållande till  
islam och andra religioner som upplevs som främmande. 

Visserligen kommer då och då även invändningar 
mot ljudet av kyrkklockor eller traditionen att hålla 
skolavslutning i kyrkan. Dessa syns dock snarare kom-
ma från uttalat icke-religiösa personer eller organisa-
tioner, som Humanisterna, än från muslimer eller judar 
som störs av kristendomens manifestationer. 

Martha Middlemiss Lé Mon känner igen beskriv-
ningen. Forskning från Storbritannien bekräftar också 
bilden av att människor med andra religioner än den 
kristna sällan har invändningar mot majoritetsreligio-
nens plats i samhället. Ofta anser dessa personer sna-
rare att det viktigaste är att religion uppmärksammas 
och upprätthålls, eftersom det innebär en plats för alla 
religioner.

Trots att en stor andel av svenskarna i dag inte ser 
sig som kristna tycks också skolavslutningar i kyrkan 
av det stora flertalet ses som oproblematiska. 

– Grundantagandet från många svenskar är här att 
”jaja, det är ju inte så religiöst”. Kyrkan ses ofta som en 
del av ett kulturellt arv snarare än som något religiöst, 
säger Martha Middlemiss Lé Mon. 

FLER KROCKAR KOMMER
Sverige har blivit ett allt mer mångreligiöst land, med 
allt från hårdnackade ateister till djupt troende av olika 
religioner. Vilken utveckling kan vi då vänta oss på re-
ligionsfrihetens område? Fler domstolsprövningar, tror 
de intervjuade. Men kanske också att vi blir bättre på 
att hantera krockarna utan att behöva gå till domstol. 

Erik Danhard är övertygad om att vi kommer att få se 
fler arbetsrättsliga mål med bäring på religionsfrihets-
aspekten framöver, inte minst kring frågan om hand-
skakning (se artikel på s. 42).

– Handskakningsdomen har övertolkats som att man 

Frågan om böneutrop från moskén i Växjö prövades av Polismyndigheten enligt 
ordningslagen. Polisen beviljade tillstånd till 3 minuters och 45 sekunders böneutrop 
varje fredag från moskén via högtalare, med fastställda gränsvärden för ljudnivån. 
Detta överklagades av en stor mängd människor. Förvaltningsrätten prövade fem 
överklaganden, och avvisade övriga eftersom personerna inte ansågs vara påver-
kade av böneutropen. 

Förvaltningsrätten prövade utropen med hänsyn till religionsfriheten i regerings-
formen och Europakonventionen, men avvisade samtliga överklaganden. Dessa 
ansågs inte strida mot religionsfriheten, då den innebär att ingen får tvingas av det 
allmänna till en viss religion, men däremot inte någon rätt att slippa uppleva religi-
onsutövning. Förvaltningsrätten ansåg det inte heller motiverat att stoppa utropen 
med hänsyn till ordningslagen. 

Två av domarna är överklagade till kammarrätten.
Förvaltningsrätten i Malmö, dom 21/11 2018, 

i mål nr 5953-18, 6390-18, 6400-18, 6407-18, 6568-18. 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ: BÖNEUTROP I VÄXJÖ

”Grundantagandet 
från många svenskar 
är här att ’jaja, det är 

ju inte så religiöst’. 
Kyrkan ses ofta som 

en del av ett kulturellt 
arv snarare än som 

något religiöst.” 
martha middlemiss lé mon
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 Historiskt sett är religionsfriheten, precis 
som övriga fri- och rättigheter, en ungdom. 
Idén om att människan själv skulle få välja – 

eller välja bort – religion föddes med upplysningen, 
och får fart i både den amerikanska och den franska 
revolutionen.

I Sverige tar det betydligt längre tid innan någon 
verklig religionsfrihet uppnås. Visserligen nämns 
 religionsfriheten redan i 1809 års regeringsform, men 
i praktiken är i stort sett alla människor i landet tvångs-
anslutna till den protestantiska kyrkan och på olika  

sätt ålagda att följa dess lära. Liksom i de övriga nord-
iska länderna är kyrkan sedan reformationen på 1500- 
och 1600-talen starkt knuten till staten, och att vara 
svensk är på många sätt synonymt med att höra till 
kyrkan. 

Väckelserörelsen, tillsammans med industrialismen 
och liberalismen, skapar ett tryck på förändringar un-
der 1800-talet. Under andra halvan av 1800-talet får 
svenskarna möjlighet att lämna Svenska kyrkan för att 
gå in i annat (kristet) samfund genom den så kallade 
dissenterlagen. Dissenter är dock fortsatt skattskyldiga 

Religionsfriheten i Sverige
FO

TO
: I

S
TO

C
K



41ADVOKATEN NR 1 • 2019X

» 
41

alltid har rätt att hälsa på sitt eget sätt. 
Jag tror att det kommer domar på an-
dra områden, med personer som till 
exempel har kundkontakter, där det 
kan bli en helt annan bedömning. När 
man har kundkontakt är den centrala 
arbetsuppgiften att sälja arbetsgiva-
rens saker. Att då välja att göra varje 
kundmöte till en religiös manifesta-
tion blir svårt, säger Danhard. 

På ett mer övergripande plan hop-
pas dock Erik Danhard att vi ska bli 
bättre på att prata med varandra, på 
arbetsmarknaden och utanför, för att 
hitta lösningar på de problem som 
uppstår. 

Martin Mörk hos DO är inne på 
samma linje. 

– Vi hoppas ju att arbetsgivare kom-
mer att arbeta med aktiva åtgärder i 
enlighet med lagstiftning för integre-
ring i arbetslivet. Men vi tror alltjämt att det kommer 
att uppstå situationer där frågan om gränserna för det 
hårda skyddet, mot diskriminering, kommer att aktua-
liseras, säger han. 

Även Percy Bratt tror på fler mål framöver. Men även 
han hoppas på att man ska kunna hitta lösningar även 
utanför domstolarna. 

– Om man från ett ögonblick bort-
ser från det rent juridiska så tror jag 
på en större inlevelseförmåga i an-
dra människors livssyn är viktig, sä-
ger han. 

Thed Adelswärd pekar också på 
behovet av kunskap och samtal med 
personer från andra religiösa och 
rättsliga kulturer.

– Mycket av det som vi uppfattar 
som religiösa traditioner är ju inte 
heller egentligen religiösa, utan har 
att göra med att man vuxit upp i ett 
land som har saknat ett fungerande 
rättssystem till exempel, där man har 
varit tvungen att hålla ihop en familj 
eller grupp för att överleva. När man 
stoppar in det i en svensk kontext kan 
det bli väldigt konstigt, påpekar han.

Anna-Sara Lind hoppas att praxis 
kring religionsfriheten ska bli större, 

men pekar också på att det måste få ta tid. Och Martha 
Middlemiss Lé Mon håller med.

– Det finns en tendens i dag att vi gärna vill ha svart 
och vitt. Då blir det lätt för politiker att lova att lösa 
saker med en lag. Men det är farligt när vi förlitar oss 
på att allt kan lösas med juridiska medel. De stora frå-
gorna kan inte göra det, konstaterar hon. ¶

i kyrkan, och förlorar dessutom möjligheten till insyn i 
exempelvis skolfrågor, som sköts av kyrkan. 

Först med religionsfrihetslagen 1951 genomförs en 
negativ religionsfrihet, rätten att inte vara med i något 
religiöst samfund. Sverige har då tillträtt Europakon-
ventionen, och fri- och rättigheter diskuteras flitigt. 
Barn till medlemmar i statskyrkan ansluts även fort-
sättningsvis till kyrkan vid födseln. 

Med 1974 års regeringsform (RF) får religionsfrihe-
ten, liksom en rad andra grundläggande fri- och rät-
tigheter, formen av grundlag. Religionsfriheten skiljer 

sig från flera av de övriga rättigheterna genom att vara 
absolut, i bemärkelsen att den bara kan begränsas av 
grundlag, inte av lag. Rättighetsskyddet i RF är dock 
fortsatt begränsat av det så kallade uppenbarhetsrekvi-
sitet, som består till 2010. 

1995 antar riksdagen, efter flera års diskussioner, la-
gen om trossamfund, och separationen mellan kyrka 
och stat formaliseras. Lagen träder i kraft 1998, och 
innebär bland annat att barn inte längre ansluts auto-
matiskt till Svenska kyrkan. I stället blir dopet, eller en 
anmälan, grunden för medlemskap i kyrkan. ¶

Vägran att ta 
i hand väckte 
starka känslor
– vänd!

En receptionist anställd av företaget 
G4S i Belgien började bära huvudduk 
på arbetet, trots att företaget hade ett 
förbud mot bärandet av synliga poli-
tiska, filosofiska eller religiösa symbo-
ler på arbetsplatsen. Receptionisten 
Samira Achbita sades upp, och vände 
sig till domstol. Frågan gick ända upp 
till Belgiens högsta domstol, som 
begärde ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen om huruvida ett förbud 
mot religiösa symboler utgjorde dis-
kriminering. 

EU-domstolen fann att en policy som 
förbjuder bärandet av synliga politiska, 
filosofiska eller religiösa symboler 
på arbetsplatsen kan utgöra indirekt 
diskriminering, så vida inte regeln är 
”objektivt motiverad av ett berättigat 
mål, såsom arbetsgivarens tillämpning 

i förbindelserna med sina kunder av en 
policy om politisk, filosofisk och religiös 
neutralitet, och medlen för att uppnå 
detta mål är lämpliga och nödvändiga, 
vilket det ankommer på den hänskju-
tande domstolen att kontrollera”.

EU-domstolen: Samira Achbita, 
Centrum voor gelijkheid van kansen 
en voor racismebestrijding mot G4S 
Secure Solutions NV (mål C-157/15)

EU-DOMSTOLEN: HUVUDDUK PÅ ARBETET

”Mycket av det som vi 
uppfattar som religiösa 

traditioner är ju inte 
heller egentligen 

religiösa, utan har att 
göra med att man vuxit 

upp i ett land som har 
saknat ett fungerande 
rättssystem till exem-
pel, där man har varit 
tvungen att hålla ihop 
en familj eller grupp 
för att överleva. När 

man stoppar in det i en 
svensk kontext kan det 

bli väldigt konstigt.” 
thed adelswärd

Thed Adelswärd.
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Måste en tolk vara beredd att skaka hand 
med både kvinnor och män för att passa 

in på en arbetsplats? Nej, ansåg 
Arbetsdomstolen, som fann att den 

kvinnliga tolken diskriminerats. Men 
det betyder inte att rätten att avstå från 

fysisk kontakt gäller för alla arbeten.

FOKUS: FRI ATT TRO

 Det så kallade handskakningsmålet, som pröva-
des i Arbetsdomstolen under 2018, gällde en 
kvinna som sökt arbete som interntolk vid ett 

företag. Vid anställningsintervjun hälsade kvinnan på 
den manliga chefen genom att le och lägga handen på 
hjärtat. Chefen avbröt då anställningsintervjun.  

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ansåg att tol-
ken utsatts för indirekt diskriminering och tog fallet till 
Arbetsdomstolen, där kvinnan fick rätt och tilldömdes 
diskrimineringsersättning.

Domen, och DO:s engagemang i frågan väckte en hel 
del reaktioner, berättar Martin Mörk, enhetschef vid 
DO. Många hörde av sig med synpunkter, den över-
vägande delen negativa och en del riktigt upprörda. 

– Många uppfattade det som att vi försvarar intres-
sen som strider mot andra grundläggande värdering-
ar i samhället, som jämställdhet, säger Martin Mörk, 
och tillägger:

– Men man måste komma ihåg att, precis som med 

yttrandefriheten, är det just de uttryck som uppfattas 
som mest kontroversiella som aktualiserar skyddsbe-
hovet.

MÅSTE UTREDA FRÅGAN
Martin Mörk tycker att Arbetsdomstolen i sin dom 
gjort en bra avvägning mellan olika intressen och tar 
ansvar för att upprätthålla ett rättsstatligt skydd för 
religiösa uttryck. Dessutom tog domstolen i sin pro-
portionalitetsbedömning hänsyn till ett annat samhäl-
leligt intresse: att vissa grupper inte hamnar utanför 
arbetsmarknaden. 

– Man kan inte utgå från att det bara för att arbetsgi-
vare har ett krav så kommer den religiöse att anpassa 
sig. I stället kan kravet leda till att denne hamnar ut-
anför arbetsmarknaden, säger Mörk, och konstaterar 
att budskapet från Arbetsdomstolen är att det krävs 
mycket goda skäl för att ha regler som på detta vis 
riskerar att utestänga personer från arbetsmarknaden.

Ett annat centralt budskap i handskakningsdomen, 
som inte kommit fram särskilt mycket i rapportering-
en menar Martin Mörk, är att arbetsgivare bör föra 
en dialog med religiösa arbetssökande för att undvika 
att felaktiga uppfattningar blir styrande för arbetsgi-
varens beslut.  

– Bara för att man får reda på att en person av re-
ligiösa skäl hälsar på ett annat sätt kan man inte utgå 
från att den personen inte skulle fungera på en jäm-
ställd arbetsplats. Det krävs att man faktiskt pratar om 
saker och försöker hitta lösningar och utreda frågan. 
Det är ett viktigt budskap till arbetsgivaren, säger han. 

Vägran att ta i hand
väckte starka känslor

HANDSKAKNINGSMÅLET

En kvinna sökte arbete 
som interntolk, med upp-
gift att tolka framför allt 
per telefon eller Skype. 
Vid anställningsintervjun 
avböjde hon att ta den 
ansvarige chefen i hand. 
Kvinnan förklarade att hon 

på grund av sin muslimska 
tro inte rörde vid perso-
ner av motsatt kön, och i 
stället hälsade genom att 
lägga handen på hjärtat 
och le. Anställningsinter-
vjun avbröts då genast.

Diskrimineringsombuds-

mannen, DO, drev målet för 
att få diskrimineringser-
sättning. Enligt DO utgjor-
de kravet på handhälsning 
indirekt diskriminering, 
eftersom kravet på att ta i 
hand särskilt missgynnade 
de muslimer som undviker 

kroppskontakt med perso-
ner utanför familjen. 

Kravet på att skaka 
hand utgjorde en del av 
arbetsgivarens policy för 
jämställdhet och för att 
förhindra trakasserier. 
Enligt arbetsgivaren kunde 

undantag från kravet gö-
ras vid till exempel bacill-
skräck eller autism.

Arbetsdomstolen fann 
att kravet på handskak-
ning särskilt missgynnade 
de muslimer som valde 
att avstå från att beröra 

RÄTTSFALL OCH TILLSYNSBESLUT
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Arbetsrättsadvokaten Erik Danhard är inne på sam-
ma linje. 

– Det som inte prövades i handskakningsmålet var 
om arbetsgivaren hade godtagbara skäl att avböja en 
anställning. Arbetsgivaren prövade nämligen aldrig det 
i sin upprördhet över hälsningsritualen, utan avbröt in-
tervjun, säger Erik Danhard, och fortsätter:

– Så kan man inte göra. Arbetsgivaren måste gå till-
baka och fundera på vad det betyder för verksamheten. 
Det är det utmärkande i den här domen, att det inte 
räcker att bara hänvisa till en policy. 

ARBETSUPPGIFTERNA AVGÖR
Erik Danhard varnar också av andra skäl för att dra allt 
för stora växlar på Arbetsdomstolens utslag i detta mål. 
Domen betyder inte att det är fritt för arbetssökande 
att hälsa som man vill, påpekar han. Utgången kunde 
till exempel ha blivit annorlunda om direkta kundkon-
takter hade hört till arbetsuppgifterna. 

Även Martin Mörk anser att oviljan att beröra perso-
ner av motsatt kön måste sättas i relation till de arbets-
uppgifter det handlar om i det enskilda fallet.

– För den som, på grund av sin religion, inte berör 
personer av motsatt kön finns det naturligtvis vissa ar-
beten som inte kan utföras, säger han.

DO BEHANDLADE TILLSYNSÄRENDE
DO har behandlat ett sådant fall i ett tillsynsärende. 
Det handlade då om en arbetssökande till en tjänst 
som integrationshandläggare vid ett hem för ungdo-
mar av båda könen. I arbetet ingick att trösta och plåst-
ra om vid behov, liksom så kallad trygghetsskapande 
beröring. DO ansåg att den arbetssökandes religiösa 
inställning till beröring gjorde det omöjligt att utföra 
arbetsuppgifterna.  

Situationen för den kvinnliga tolken, som framför allt 
skulle tolka via telefon och Skype var en helt annan. 

– Det var svårt att se hur det var viktigt för arbetet 
att skaka hand. Sedan menade vi, precis som Arbets-
domstolen, att jämställdhet är ett berättigat syfte. Men 
en arbetsgivare kan upprätthålla jämställdheten på ett 
mindre ingripande sätt, till exempel genom att kräva 
att man hälsar utan att göra åtskillnad på könen, säger 
Martin Mörk. ¶

personer av motsatt kön. 
Domstolen utredde vidare 
om företagets krav på att 
ta i hand var nödvändig 
för att uppnå syftena, att 
förhindra trakasserier och 
diskriminering. Arbets-
domstolen fann att kravet 

varken var lämpligt eller 
nödvändigt, eftersom de 
berättigade syftena kunde 
uppnås på andra sätt.

AD utdömde diskrimine-
ringsersättning 40 000 kr. 

Två ledamöter av rätten 
var skiljaktiga och ansåg 

att kravet på handhäls-
ning var nödvändigt och 
lämpligt. 

AD dom nr 51/18, 
mål nr A 46/17

I ett tillsynsärende fann 
DO att en man som inte 

var beredd att röra vid 
kvinnor med hänvisning 
till sin muslimska tro inte 
diskriminerats när han 
nekats ett arbete som in-
tegrationshandläggare vid 
ett hem för unga. I arbetet 
ingick trygghetsskapande 

beröring, tröst, omplåst-
ring med mera av de unga, 
både flickor och pojkar, 
som bodde på hemmet, 
och mannen bedömdes 
därför inte kunna utföra 
alla arbetsuppgifter. 

Ärende ANM 2016/230

Tro – ett 
skäl att 
slippa arbets- 
uppgifter?
– vänd!FO
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Martin Mörk, enhets-
chef vid Diskrimine-
ringsombudsmannen, 
anser att Arbets-
domstolen gjort en 
klok avvägning i 
handskakningsmålet. 
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I många europeiska länder har 
vårdpersonal rätt att slippa arbets - 
uppgifter som krockar med deras 

religion eller livsåskådning. Två upp- 
märksammade rättsfall väcker frågan 

om även Sverige ska gå samma väg.

FOKUS: FRI ATT TRO

 Barnmorskan Ellinor Grimmark blev rikskänd när 
hon år 2014, med hjälp av den kristna organisa-
tionen Skandinaviska människorättsjuristerna, 

stämde fyra kvinnokliniker i Region Jönköping för dis-
kriminering och för att ha kränkt hennes samvetsfrihet 
och religionsfrihet. 

Bakgrunden var att Grimmark nekats anställning på 
tre av klinikerna, efter att ha berättat att hon på grund 
av sin religiösa övertygelse inte kunde medverka vid 
aborter. 

En fjärde kvinnoklinik ska ha erbjudit henne en an-

Tro – ett skäl att slippa
arbetsuppgifter?

BARNMORSKEMÅLEN
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ställning, men drog tillbaka erbjudandet då Grimmark 
i lokala medier berättade om sin syn på aborter och 
kritiserade de andra klinikerna. 

Varken tingsrätten eller Arbetsdomstolen ansåg dock 
att Ellinor Grimmark diskriminerats. Ellinor Grim-
marks fall ligger nu hos Europadomstolen, tillsam-
mans med ett annat snarlikt fall där Södermanlands 
läns landsting sagt nej till att anställa en barnmorska 
som nekar till att bistå vid aborter. 

I centrum av målen finns frågan om samvetsfrihet: 
ska en anställd ha rätt att säga nej till vissa arbetsupp-

gifter för att dessa inte är förenliga med hans eller hen-
nes religion eller övertygelse? 

Advokat Erik Danhard, som företrädde arbetsgivarna 
i de båda barnmorskemålen, anser inte det. Grundprin-
cipen i en anställning är att arbetstagaren har arbets-
skyldighet, påpekar han. 

– En samvetsklausul är helt avvikande från svensk 
tradition. För egen del tycker jag också att det skulle 
vara väldigt konstigt, säger han, och jämför med att en 
brottmålsadvokat skulle ha rätt att kräva av sin byrå att 
slippa vissa typer av brott. FO
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» En rätt till samvetsfrihet riskerar dessutom att på-
verka alla andra anställda på arbetsplatsen genom att 
de får mer tunga arbetsuppgifter när någon är befriad 
från dessa, påpekar Danhard.

Samtidigt kan inte arbetsgivare 
bara vifta bort religionsfriheten med 
hänvisning till principer. 

– Arbetsgivaren, i det här fallet 
kvinnoklinikerna, måste väga det mot 
varandra och pröva om det är möjligt 
att anställa personen, men sysselsätta 
henne med andra arbetsuppgifter, sä-
ger Erik Danhard.

SVERIGE STICKER UT
Forskaren Kavot Zillén har i sin av-
handling studerat hälso- och sjuk-
vårdspersonalens möjligheter till 
samvetsfrihet. Hon konstaterar att 
det i Sverige i dag inte finns någon lagstadgad rätt att 
av religiösa eller etiska skäl vägra medverka vid viss 
vård eller åtgärd. Sverige skiljer sig därmed från många 
andra länder i Europa, inklusive Norge och Danmark. 

Argumenten mot samvetsfrihet handlar, enligt Zillén, 
mycket om att den riskerar att krocka med andra rättig-
heter, som rätten till hälsa, när tillgängligheten på vård 
försämras. Tillgänglighetsproblematiken är en realitet 

i vissa länder: i exempelvis Italien och Portugal visar 
statistik att över 80 procent av hälso- och sjukvårds-
personalen i vissa regioner åberopar sin samvetsfrihet 
för att slippa arbeta med aborter. 

Varken Norge eller Danmark upp-
ger dock att samvetsfrihetsklausulen 
haft någon påverkan på tillgången till 
vård. 

Även om det inte finns någon utta-
lad rätt till samvetsfrihet så hindrar 
dock inget svenska arbetsgivare från 
att tillgodose sådana önskemål ändå, 
påpekar Kavot Zillén. Det kan också 
vara ett sätt att få en mångfald på ar-
betsplatsen som gagnar patienterna, 
menar hon.

 
VÄCKER KÄNSLOR
Advokat Percy Bratt företrädde Elli-

nor Grimmark i Arbetsdomstolen och den andra barn-
morskan i tingsrätten (Arbetsdomstolen tog inte upp 
hennes fall till prövning). För honom är frågan om sam-
vetsfrihet starkt kopplad till religionsfriheten, och be-
tydligt mer komplex än många kritiker vill erkänna. 

– Det här är djupt troende människor som har en viss 
inställning till just aborter. Det var också helt klart att 
man hade ett stort behov av barnmorskor, framför allt 

 Begreppet religionsfrihet och möjligheten att ut-
öva den är nära kopplade till idén om den se-
kulära staten. Ordet sekulär betyder helt enkelt 

världslig, och betecknar att staten, lagstiftningen och 
rättstillämpningen ska stå fria från religionen, något 
som i dag är självklart i de allra flesta västerländska 
stater. En sekulär stat behöver dock inte betyda att be-
folkningen per definition är icke-religiös.

Hur de olika sekulära staterna förhåller sig till reli-
gionen skiljer sig mycket åt. Som alltid spelar här his-
torien och förhållandet mellan stat och kyrka genom 
tiderna en stor roll för vilken väg man valt.

I Frankrike har principen om den sekulära staten fått 

en egen benämning: laïcité. Laïcité innebär en strikt åt-
skillnad mellan världsligt och andligt. All myndighets-
utövning ligger på staten och skolan har ingen under-
visning i religion. I gengäld blandar sig staten inte in 
i religiösa angelägenheter och finansierar inte heller 
några religiösa aktiviteter. Typiskt för laïcitén är ock-
så betoningen av den negativa religionsfriheten, alltså 
att människor ska slippa konfronteras med andras re-
ligionsutövning. 

Laïcitén har fått spridning även i andra länder, i syn-
nerhet sådana som upplevt en konflikt mellan en stark 
förhärskande religion och staten. Ett exempel är Tur-
kiet efter Kemal Atatürks maktövertagande. 

Sekularism – ett mångtydigt begrepp

Barnmorskan Ellinor Grim-
mark nekades anställning 
på tre kvinnokliniker inom 
Region Jönköping sedan 
hon berättat att hon inte 
kan medverka vid aborter. 
Grimmark vidareutbildade 
sig till barnmorska med så 
kallad studielön från regio-

nen, men den drogs in inför 
den sista terminen, efter att 
hon berättat om sin ovilja 
att arbeta med aborter. Vid 
en fjärde klinik hade Grim-
mark och chefen kommit 
överens om att hon skulle 
erbjudas en anställning. 
Erbjudandet drogs tillbaka 

efter att Grimmark i lokala 
medier uttalat sig om sin 
syn på aborter, och berättat 
att hon anmält Höglands-
sjukhuset till Diskrimine-
ringsombudsmannen, DO. 

DO prövade anmälan, 
och fann att vägran att 
arbeta med aborter är ”en 

sådan manifestation av 
hennes religiösa tro som 
åtnjuter skydd enligt artikel 
9 i Europakonventionen”. 
Regionens krav på att en 
barnmorska ska kunna 
delta vid aborter fram-
stod dock enligt DO som 
lämpligt och motiverat av 

det samhälleliga intresset 
att säkerställa att kvinnor 
ges effektiv tillgång till 
abortvård. Enligt DO hade 
därmed Grimmarks religi-
onsfrihet inte kränkts. 

Ellinor Grimmarks sak 
prövades av Jönköpings 
tingsrätt, som inte ansåg 

BARNMORSKEMÅLET

”Själva utgångs- 
punkten är ju 

tolerans. Vi är inte 
exakt lika, och det 
måste tolereras. ” 

erik danhard
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på förlossningssidan. Jag anser att vi kunde visa att det 
inte skulle innebära någon som helst logistisk proble-
matik att sätta in dessa personer i tjänst. Men man ville 
inte ha människor med de åsikterna, säger Percy Bratt. 

Bratt tillägger att det i Grimmarks fall 
dessutom, förutom religionsfriheten, fanns 
en viktig yttrandefrihetsaspekt och en 
kränkning av artikel 10 i Europakonventio-
nen, liksom tryckfrihetsförordningens re-
pressalieförbud, eftersom en av klinikerna 
dragit tillbaka sitt anställningserbjudande 
efter att barnmorskan talat med medierna. 

– Det är helt klart att en arbetsgivare inte 
ens får uttrycka missnöje med hur någon 
uttrycker sig i medierna, säger han. 

Det var en nyttig erfarenhet att före-
träda de båda barnmorskorna, anser Per-
cy Bratt, helt enkelt för att han insåg hur 
starka känslor dessa frågor väcker. Mycket 
var bekant från hans tidigare uppdrag som försvarare 
för pastor Åke Green. Men i barnmorskemålen var re-
aktionerna ännu starkare. 

– Det är intressant att jämföra med när jag var ord-
förande i Civil Rights Defenders och slogs för yttran-
defrihet i auktoritära stater. Då uppfattades jag som en 
god och bra människa. Men när jag drev en rättighets-
baserad argumentation i dessa mål, ja då möttes jag av 

mer motvilja och misstroende än jag gjort i något an-
nat mål. Det var nästan så att folk reser sig upp på fa-
miljeträffar, konstaterar han.

TOLERANS KAN VISA VÄGEN
Som Percy Bratt påpekar är aborträtten 
och frågan om när ett embryo eller fos-
ter blir till barn existentiella övervägan-
den som på djupet kan beröra enskildas 
integritet – både patientens och vårdgi-
varens. Och det tycks just i dessa frågor 
ligga nära till hands att fastna i principer 
och rättigheter. 

Advokat Erik Danhard förespråkar en 
annan väg. 

– Det naturliga är att arbetsgivare, i tole-
ransens namn, försöker anpassa organisa-
tionen så att olika människor oberoende av 
religion eller annat kan arbeta i verksam-

heten. Det innebär ingen absolut rätt för den sökande 
att reservera sig mot vissa arbetsuppgifter, säger han. 

Det är, enligt Danhards erfarenhet av arbetsrätten, 
nästan alltid en mer framkomlig väg att prata och för-
söka hitta pragmatiska lösningar än att hävda rättig-
heter och principer.

– Själva utgångspunkten är ju tolerans. Vi är inte ex-
akt lika, och det måste tolereras, fastslår han. ¶

I Sverige, liksom i övriga Norden, har sekularismen i 
stället vuxit fram i ett samhälle där stat och kyrka inte 
varit i konflikt – snarare i symbios. Med reformationen 
blev kyrkan en del av staten. Stat och kyrka har sedan 
utvecklats hand i hand, ideologiskt och organisatoriskt. 
Länge var exempelvis skolan kyrkans ansvar, och ända 
fram till år 2000 var det regeringen som utsåg Svenska 
kyrkans biskopar. Även om Svenska kyrkan i dag inte 
längre har någon särställning gentemot andra samfund 
(med vissa undantag) fortsätter staten att på olika sätt 
stödja religiösa samfund. Staten bistår ett antal sam-
fund med att ta in kyrkoavgifter och viss myndighets-
utövning är delegerad till samfunden (vigslar). Tros-

samfunden ses som viktiga delar av civilsamhället, och 
får därför ekonomiskt stöd. 

Delar av den gamla symbiosen lever också kvar i 
olika delar av samhället, mer eller mindre uppmärk-
sammade. Vem har väl exempelvis missat diskussionen 
om skolavslutningar i kyrkan, ett fenomen som tycks 
ha ett starkt folkligt stöd. Mer i det tysta pågår fortfa-
rande korum inom Försvarsmakten, liksom tingspre-
dikningar vid vissa tingsrätter (en gudstjänst som var 
obligatorisk mellan 1696 och 1990). Vid Svea hovrätt 
höll man fast vid traditionen med rättegångsgudstjänst 
fram till 2008, då presidenten Johan Hirschfeldt lade 
ner den efter kritik från föreningen Humanisterna. ¶ 
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LÄS MER

att det förelåg någon kränk-
ning av religionsfriheten, 
och därefter av Arbets-
domstolen. 

Även Arbetsdomstolen 
fann att Grimmarks abort-
vägran utgjorde sådan 
religionsutövning som skyd-
das av Europakonventionen. 

Kravet på att utföra aborter 
framstår enligt domstolen 
som neutralt, men kan kom-
ma att särskilt missgynna 
personer med en viss reli-
gion. Sammantaget ansåg 
Arbetsdomstolen dock att 
kravet på att kunna arbeta 
med aborter var både lämp-

ligt och nödvändigt för att 
uppnå syftet med en god 
hälsovård. Någon diskrimi-
nering förelåg därför inte.

Ellinor Grimmark och en 
barnmorska som nekats 
anställning av ett annat 
landsting, har med hjälp av 
den kristna organisationen 

Skandinaviska människo-
rättsjuristerna klagat hos 
Europadomstolen. Det är 
i dag oklart när och om 
deras klagomål kommer att 
prövas. 

DO ärende ANM 2014/12, 
2014/226, 2014/227. AD dom 

nr 23/17, mål nr B 10/16.

Erik Danhard.
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DEBATT

 Justitierådet Runesson och jag 
har, åtminstone fonetiskt, sam-
ma förnamn. Hans inlägg i Ad-

vokaten nr 8 2018 (Om den enskildes 
rätt till civil olydnad) avslöjar ytter-
ligare en likhet. När det härförleden 
gavs anledning att reflektera över 
frågor om så kallad civil disobedience 
sträckte vi oss tydligen båda efter 
Ronald Dworkins Taking Rights Se-
riously.

Problematiken är mångfacette-
rad. Den lämpar sig ganska illa för 
det i samhällsdiskussionen numera 
ofta förekommande förhållningssät-
tet att snarast möjligt skaffa sig en 
bestämd, slagordsmässig uppfatt-
ning för att genast ge spridning åt 
den via något socialt medium. Att 
problematikens karaktär inbjuder 
till sammanblandning av allmänna, 
etiskt betingade resonemang och re-
sonemang som tar sin utgångspunkt 
i gällande rätt gör inte saken lättare.

eric m. runesson fångar essensen av 
Dworkins tankegångar och utveck-
lar dem på ett intresseväckande 
sätt.1 Det är viktigt att komma ihåg 
att Dworkins resonemang utgår från 
amerikanska rättsförhållanden – 
med den särskilt framträdande roll 
konstitutionella överväganden där 
har – och han tar motståndet mot 

systemet för enrollering till mili-
tärtjänst under Vietnamkriget som 
huvudsakligt diskussionsexempel. 
Trots detta låter sig resonemangen 
i stora drag tas som utgångspunkt 
för diskussion även med avseende 
på svenska förhållanden. Dworkins 
slutsatser är inte i alla delar själv-
klara eller okontroversiella. Det för 
vårt vidkommande viktigaste bud-
skapet från Dworkin (och även till 
exempel Rawls, se nedan) ankny-
ter dock snarare just till problema-
tikens komplexitet. Kort sagt: Här 
är inte plats för förenklade stånd-
punkter av slagordskaraktär: ”Den 
som bryter mot ett i demokratisk 
ordning tillkommet lagbud ska alltid 
straffas! Det är aldrig upp till den 
enskilde medborgaren att bryta mot 
lagar som vederbörande ogillar. Vill 
man påverka får man anföra sina 
eventuella invändningar mot lagbu-

det för att den politiska vägen för-
söka få till stånd en ändring.” Eller: 
”Civil olydnad är alltid av godo och 
bör uppmuntras! Modiga människor 
som vågar stå upp för en ståndpunkt 
– och rakryggat visa det i handling 
även om det må vara i strid mot lag 
– är beundransvärda och bidrar till 
att föra samhället framåt.”

John Rawls (A Theory of Justice 
och Justice as Fairness) ser – i ett 
just or near-just society – ett utrym-
me för legitim civil olydnad även en 
bit bortom Dworkin och knyter re-
sonemanget till de två grundläggan-
de rättviseprinciper som emanerar 
från den så kallade ursprungsposi-
tionen (bakom the veil of ignorance). 
Han gör därvid distinktioner, och 
uppställer förutsättningar, som yt-
terligare nyanserar och problemati-
serar diskussionen.2

för att nå fram till en förnuftig stånd-
punkt behöver man ibland söka mel-
lan ytterligheterna och vara beredd 
ta intryck av fler än ett ändamåls-
skäl. Hur man bör se på saken låter 
sig förmodligen inte formuleras i en 
kortfattad formel och man gör i vart 
fall lämpligen klart för sig huruvida 
man diskuterar vad samhällets syn 
på företeelsen bör vara eller vilket 
utrymme för olika slags acceptans 

Ytterligare något     om olydnad
Hur man ska förhålla sig till företeelsen civil olydnad är en svår fråga, speciellt när 
 resonemanget förs från allmänetiska utgångspunkter. Det är viktigt att göra klart för  
sig vilket slags resonemang man för och ha respekt för problematikens komplexitet,  
särskilt som ämnet kan locka till mindre nyanserade meningsyttringar.

Erik Sjöman är 
advokat, delägare 
i Advokatfirman 
Vinge och ledamot 
av Advokatsam-
fundets styrelse. 
Reflektionerna i 
artikeln är enbart 
hans egna.

DEBATTÖREN

1. Runesson gör en distinktion mellan okunnighet och villfarelse. Vad han anför synes ha allt fog för sig, men jag tror att Dworkin inte gör åtskillnaden på rik-
tigt samma sätt. Enligt Dworkin finns utrymme för att även den som måhända inte explicit förstått att normen i fråga kan ifrågasättas på konstitutionell grund 
och därför måhända inte är bindande – men som likväl agerat utifrån en samvetsövertygelse som rent faktiskt underbyggs av samma skäl som de överord-
nade normer vilkas genomslag kan leda till att den underordnade normen inte står sig – ska kunna åtnjuta den välvilligare behandling som Dworkin förordar.
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DEBATT

redan den gällande ordningen läm-
nar. Som självklar utgångspunkt är 
ett lagbrott oförsvarligt och ska för-
anleda sanktion enligt vad som är 
föreskrivet därom. Ibland är emel-
lertid ett överlagt agerande i något 
visst hänseende ett godtagbart sätt 
att ”testa” om den påstått överträd-
da normen verkligen har den räck-
vidd och giltighet som den i för-
stone må synas ha. Om individen 
i fråga till exempel är av uppfatt-
ningen att den påstått överträdda 

normens grundlagsenlighet kan ifrå-
gasättas kan det till och med vara 
samhällsutvecklingsmässigt efter-
strävansvärt att normens giltighet 
utmanas. Den som agerar testpilot 
gör förstås detta till priset av egen 
exponering för sanktioner för den 
händelse individens bedömning se-
dermera visar sig vara felaktig och 
kan ibland förtjäna en välvilligare 
behandling än annars, till exempel i 
påföljdshänseende.

”Den olydige” kan däremot inte 

påräkna någon välvillighet om ved-
erbörande till exempel väljer att 
göra något som inkräktar på andras 
fri- eller rättigheter bara därför att 
den olydige ogillar vad någon annan 
(fysisk eller juridisk, offentligrättslig 
eller privaträttslig) person tycker el-
ler gör – även om den olydige i och 
för sig styrs av en viss egen överty-
gelse enligt vilken lagbrottet sker 
för ett i någon mening behjärtans-
värt ändamål.3 Även i sådana fall 
kan det någon gång finnas utrymme 
för att karakterisera agerandet som, 
i allmän mening, ”förståeligt”, ”mo-
digt” eller liknande. Andra gånger 
förhåller det sig precis tvärtom. Här 
reduceras emellertid lätt den analy-
tiska underbyggnaden till vad som i 
realiteten enbart är subjektivt tyck-
ande och kan därför svårligen läggas 
till grund för ett artikulerat, princi-
piellt förhållningssätt till företeel-
sen civil olydnad. Utrymmet för att 
i snävare mening, i perspektivet av 
gällande rätt och den demokratiska 
rättsstatens principer, beteckna be-
teendet som godtagbart är förstås 
mycket begränsat, även om man bör 
vara öppen för diskussion om gräns-
dragningar och komplicerade ytter-
lighetsfall. 

Erik Sjöman    
Advokat

Ytterligare något     om olydnad

HÄR RE- 
DUCERAS 

EMELLERTID 
LÄTT DEN 

ANALYTISKA 
UNDER- 

BYGGNADEN 
TILL VAD SOM 
I REALITETEN 
ENBART ÄR 

SUBJEKTIVT 
TYCKANDE.

2. Diskussionen är förstås inte heller ny. Se till exempel Henry David Thoreaus uppsats Civil Disobedience, 1848.
3. Jfr de i artikel 9.2 i Europakonventionen angivna förutsättningarna för att få inskränka den s.k. samvetsfriheten (”… sådana inskränkningar som är föreskriv-
na i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller 
till skydd för andra personers fri- och rättigheter”).
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 V ad ska staten göra med folk 
som bryter mot lagar av sam-
vetsskäl? I hettan under för-

lidna sommar fick jag anledning att 
reflektera över frågan. Jag plockade 
fram mitt gamla exemplar av Ronald 
Dworkin, Taking Rights Seriously 
(1977). Dworkin behandlar frågan i 
kapitel 8. En behandling med något 
andra utgångspunkter finns i John 
Rawls, A Theory of Justice (1971, 1975 
och 1999). Jag tog denna eftermiddag 
Dworkins tankar till utgångspunkt för 
mina egna funderingar.

Jag vill gärna så här i efterhand 
dela med mig av dem, mest för att 
erinra om att de gamla rättsfiloso-
ferna har mycket att säga som har 
bäring på förhållanden i dag. Men 
vem trodde egentligen något annat?

Mina tankegångar är privatman-
nens. De framläggs huvudsakligen 

med ett de lege ferenda-perspektiv. 
De ska alltså inte ses som ett uttryck 
för vilken position Högsta domsto-
len kan tänkas inta i något mål där 
fråga om ansvar för civil olydnad 
kommer på bordet. De ska inte hel-

ler ses som uttryck för vad Advokat-
samfundet anser – jag var i somras 
ännu samfundsledamot med upp-
drag som ledamot i huvudstyrelsen. 
Med dessa försiktigheter uttalade, 
tillåter jag mig tro att Advokatsam-
fundet kan behöva artikulera en syn 
på den enskildes rätt till civil olyd-
nad inom ramen för samfundets 
rättspolitiska positioner.

Ja, vad ska staten göra med folk 
som bryter mot lagar av samvets-
skäl?

Några – är jag rädd – skulle säga 
att de ska straffas på samma sätt som 
andra lagbrytare; samvetsbetingad 
olydnad är precis lika straffvärd som 
all annan olydnad. Andra skulle säga 
att de ska straffas därför att författ-
ningar som tillkommit i laga ord-
ning måste upprätthållas. Moralisk 
rätt får inte förväxlas med ett rätts-

ligt ansvar för lagar som stiftats av 
riksdagen som är folkets främsta fö-
reträdare. Bakom denna andra linje 
kan ligga hypotesen att om lagbrott 
tolereras, så bryter rättsstaten sam-
man. Den allmänna laglydnaden ris-
keras. Det spelar då ingen roll om 
lagbrotten är betingade av samvets-
betänkligheter snarare än av oför-
stånd eller av en vilja att vinna för-
delar på andras bekostnad – som väl 
är de vanligaste anledningarna till 
att folk bryter mot lagar.

Dworkin ifrågasätter om det finns 
någon evidens för hypotesen om 
rättsstatens undergång och fall och 
pekar samtidigt på att argumenta-
tionen bygger på en icke redovisad 
premiss: Lagbrytaren antas veta att 
han eller hon bryter mot en giltig 
lag. Om det antagandet spricker, så 
spricker också hållbarheten i argu-
mentationen enligt Dworkin.

mina funderingar utgår från det hypo-
tetiska antagandet att ”den olydige” 
efter överväganden kommit fram till 
att den författning som överträds är 
ogiltig. Med ogiltig menar jag nu att 
författningen, enligt den olydiges 
uppfattning, strider mot grundlag 
 eller annan överordnad författning, 
mot EU-rätten eller mot EMKR. 
Detta kan jämföras med innehållet 
i 11:14 RF, 2:19 RF och principen om 
EU-rättens företräde. Man kan säga 
att den enskilda människan gör en 
egen privat normprövning.

För fortsättningen ska jag göra 
två basala antaganden. Det första 
antagandet är att tolerans för civil 
olydnad knappast kan motiveras av 
att sakfrågan som den olydige för-
svarar allmänt gillas i den ena eller 
andra grupperingen. Samma princip 
borde rimligen upprätthållas oav-
sett om lagbrott begås för att hindra 
en förment olaglig utvisning, mark-
användning, abort eller inskränk-
ning av rätten att uttrycka extrema 
eller dumma åsikter. Principen bör 
alltså vara sakneutral. Det andra an-
tagandet är att den olydiges hand-
lande – jag ska strax återkomma till 
underlåtenhet – inte får medföra en 
kränkning av andras rättigheter när 
rättigheterna grundas på lagar och 
normer, vars giltighet inte kan ifrå-
gasättas. Jag är medveten om att den 
närmare innebörden av detta andra 
antagande kan diskuteras, men jag 
förbigår en sådan diskussion i detta 
sammanhang. Antagandet framstår 
för mig intuitivt som tillräckligt mo-
raliskt försvarbart så att det kan lig-
ga till grund för en fortsatt diskus-
sion av huvudtemat. 

Den som ägnar sig åt egen norm-
prövning löper förstås risk att ta 
miste. Den domstol som i sista in-
stans prövar saken kanske gör en 
annan bedömning än den enskil-
de gjorde. Kanske avgörs saken på 
grund av att lagen, som visserligen 
kan tyckas skava till exempel mot 
Europakonventionens skrankor, 

trots allt ryms inom statens tillåtna 
bedömningsmarginal (”margin of 
appreciation”). Man kan säga att den 
enskilde har agerat under inflytande 
av en rättsvillfarelse – som det visa-
de sig till slut.

den konventionella visdomen är att  
den som svävar i en rättsvillfarelse  
i grund och botten får skylla sig 
själv. En del av motiven för detta 
återgår förmodligen på en samman-
blandning av okunnighet och vill-
farelse. Få kan väl säga emot att det 
bör finnas incitament för medbor-
garna att hålla sig kunniga snarare 
än okunniga om innehållet i rätts-
regler. Äkta eller påstådd okunnig-
het bör då inte belönas. Men moti-
ven för att straffa den som väljer att 
förhålla sig okunnig kan inte vara 
desamma som motiven för att straf-
fa den som reflekterat över ett lag-
bud och dragit fel slutsats om dess 
giltighet.

Om de två situationerna – okun-
nighet och villfarelse – inte noga 
hålls isär tycks attityden till rätts-
villfarelser av nu nämnt slag leda 
till att individers egna normpröv-
ning motverkas. Reflekterande med-
borgare straffas för sina felslut på i 
princip samma sätt som andra lag-
brytare. De som okritiskt efterlever 
lagar som senare visar sig ogilti-
ga och till och med socialt skadliga 
drabbas däremot inte av något an-
svar. Ett sådant förhållningssätt byg-
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PRAKTISK JURIDIK

PRAKTISK JURIDIK

Om den enskildes rätt       till civil olydnad
Det berättas i Andra Moseboken första kapitlet att israeliterna förökade sig i Egypten. Farao blev rädd att de skulle förena sig med Egyptens fiender om det blev krig och tänkte att införandet av en förtryckarregim skulle råda bot på problemet. Men israeliterna växte än mer i antal. Då kallade Farao två hebreiska barnmorskor inför sig och befallde dem att döda alla gossebarn som de såg födas. De lydde förstås inte. Farao kallade dem till sig igen: Varför gören I så och låten barnen leva? Barnmorskorna ljög och sa: De hebreiska kvinnorna äro icke såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan kommer till dem, hava de fött.
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 Knappt hade den nya kamera-
bevakningslagen trätt i kraft 
innan representanter för näs-

tan alla politiska partier, från höger 
till vänster, ropade efter större möj-
ligheter för polisen till kamerabevak-
ning utan att polisen skulle behöva 
vare sig föregående tillstånd eller 
vara under tillsyn. Tydligen menar 
en politisk majoritet att det inte be-
hövs någon som övervakar övervaka-
ren. Kraven på ökade möjligheter för 
polisen tycks dessutom ha stort gehör 
bland allmänhet och media, eftersom 
i vart fall jag inte sett någon större de-
batt i ämnet.

Jag vill poängtera att jag inte är 
expert vare sig på straffrätt eller 
bevakning. De tankar jag framför 
nedan är av filosofisk natur och för-
anledda av den oro jag känner för 
det jag upplever som ett aningslöst 
accepterande av en allt högre grad 
av bevakning genom kameror, tele-
foner, metadata och så vidare. Men 
framför allt min stora oro över vad 
denna bevakning riskerar att leda 
till på några få års sikt.

som john stuart mill så framsynt kon-
staterade redan för 160 år sedan1, 
har alla stora länder och imperier 
en gemensam nämnare i hur de 
uppstått. Alla urtillstånd utvecklas 
nämligen till en högre civilisation, 
eller för den delen nya företag eller 
religioner, genom att någon män-
niska, en individualist, vågar bryta 
mot invanda sedvänjor och tanke - 
ramar. En person som gör, tänker 
och säger saker som ingen eller få 
andra vågar tänka.

Vår särart av primater, homo sa-

piens, uppstod för ungefär 300 000 
år sedan. Den eller de människor 
som först förstod att de kunde vässa 
flinta till en kniv eller spjutspets tog 
mänskligheten ett stort steg fram-
åt. Likaså den person som lyckades 
knäcka koden att göra eld. Gemen-
samt för dessa människor var att de 
gjorde något som ingen annan män-
niska gjort förut. De tänkte utanför 
tidigare givna ramar. På samma sätt 
har all utveckling gått till. En eller 
flera människor har tänkt utanför 
ramarna, vilket lett till nya tankesätt 
som i sin tur satt igång ytterligare 
nya tankar och yttringar.

På detta vis, fast i många steg, ut-
vecklades Romarriket och kun-
de med hjälp av influenser utifrån 
genom korsbefruktning utvecklas 
ännu mer. På samma sätt kom en 
revolutionär predikant för drygt 
2 000 år sedan och kunde utveck-
la judendomen till kristendom, och 
ytterligare några hundra år senare 

kom ännu en och utvecklade de ab-
rahamitiska religionerna till islam. 
Henry Ford tänkte utanför ramarna 
och startade världens första serie-
produktion av bilar, och det var lika-
ledes genom att inte tänka som alla 
andra som Steve Jobs lyckades få 
iPhone att under några år vara helt 
överlägsen nästan alla andra mo-
biltelefoner. Det var så Alexander 
Fleming insåg att svamparna som åt 
upp den bakterieodling han glömt 
diska ur före sin semester kunde 
utvecklas till penicillin. Människor 
som gick utanför ramarna och ut-
vecklade det existerande till något 
nytt och bättre. 

Utrymmet i denna eminenta 
tidskrift räcker dessvärre inte till 
för att beskriva alla de fantastiska 
människor och innovationer som 
gjort vår civilisation till vad den är 
i dag.

men vad är det som gör att alla impe-
rier, religioner eller företag förr el-
ler senare dör eller förtvinar? 

För John Stuart Mill hade svaret 
troligen varit ganska självklart och 
jag frågar mig i dagens kontext av 
extremt ökad övervakning varför 
svaret inte tycks lika självklart för 
alla? 

Förr eller senare, vilket historien 
visar, hamnar nämligen alla organi-
sationer i ett förlamande tillstånd av 
att ingen människa längre vågar tän-
ka utanför ramarna. Detta tillstånd 
dödar individualism och allt framåt-
skridande eftersom säregenhet och 
genialitet dödas av höga ramar, för-
stelnade tankesätt, icke ifrågasatta 
dogmer och fördomar. De vedertag-

Vårt behov av trygghet riskerar att           bli slutet på vår egen civilisation

I stora delar av världen driver stater med olika syften på mot en ökad övervakning av 
ländernas invånare. Advokat Michael Pålsson ser med stor oro över vad denna bevakning 
riskerar att leda till och frågar sig vad den ökade övervakningen gör med vårt samhälle och 
oss som människor.
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na ramarna blir så starka att ingen 
vågar tänka utanför dem. Människor 
slutar fråga sig varför 1+1 blir 2, och 
bara godtar varje regel som självklar 
utan att förstå den. Utan att våga 
ifrågasätta och pröva den.

den kinesiska regeringen är nu i full  
färd med att bygga ett omfattan-
de ”socialt kreditsystem” som ska 
 poängsätta hur pålitlig varje med-
borgare är. Det förekommer i media 
uppgifter om att varenda person i 
Kina redan 2020 kommer att vara 
en del av en nationell databas som 
samlar information från flera olika 
håll och värdesätter individens på-
litlighet. 

Jag vågar förutspå att systemet 
kommer att bli Kinas och den kine-
siska kulturens död inom överskåd-
lig framtid. Skälet är enkelt. Den 
som vet att hon är övervakad kom-
mer alltid att agera på det sätt som 
förväntas och aldrig våga tänka ut-
anför ramarna. Därför kommer Ki-
nas innovationsklimat snabbt att 
försämras. Inga nya tankar kommer 
att tänkas – oavsett hur duktiga de-
ras barn är i skolan. Alla kommer att 
i än högre grad än i dag anpassa sitt 
beteende, sina tankar, sina yttran-
den så att det passar partiet. Indivi-
dualism och genialitet kommer att 
försvinna, liksom framstegen. Kina 
har påbörjat ett utdraget och plåg-
samt kollektivt självmord.

såsom edward snowdens avslöjanden 
visade, så är Kina knappast ensamt 
om att vilja kontrollera sina och 
andras medborgare. USA och dess 
storföretag ligger inte långt därefter, 
även om det inte är lika uttalat som 
i Kina. Skälet till att det talas mindre 
om USA i detta sammanhang be-
ror sannolikt på USA:s tradition av 
att bejaka individualism. I Kina är 
människor vana att vara övervaka-
de och därför kan systemet med ett 
socialt kreditsystem införas i Kina 
betydligt smidigare än i USA, där 
systemet sannolikt måste smygas in. 
Jag är dock övertygad om att ameri-

kanska medborgare snart är lika illa 
ute som de kinesiska, och min prog-
nos är därför att USA är nästa impe-
rium att falla, liksom Ryssland och 
alla andra länder som bevakar sina 
invånare för mycket.

Men som bekant är inte heller vi 
européer immuna mot trångsynta 
tankar och påstådda behov av ökad 
övervakning. Även hos oss finns det 
en förment saknad hos polis och be-
vakningsföretag av kamerabevak-
ning, telefonavlyssning etc. med 
argumentet att ökad bevakning be-
hövs för hindra brott, spela på lika 
villkor som kriminella ligor och öka 
medborgarnas trygghet. Problemet 
är emellertid att om ingen någonsin 
säger stopp kommer det påstådda 
behovet av ökad övervakning ald-
rig att minska utan stadigt öka tills 
att du inte ens kan få slippa kame-
rorna på din egen toalett eller i ditt 
eget kök. 

jag förnekar inte att exempelvis ka-
meraövervakning ibland kan vara 
effektiv, exempelvis för övervak-
ning av parkeringsplatser. Men rent 
generellt har i vart fall jag sett påfal-
lande få studier som entydigt påvi-
sar minskad brottslighet på grund 
av ökad kameraövervakning. Och 
kan vi inte visa på positiva effek-
ter är min stilla undran varför vi i 
så fall stillatigande ser på och låter 
polis, trygghetsnarkomaner och all-
män populism styra agendan i dessa 
frågor? 

9/11 utlöste en lavin av övervak-
ningsåtgärder, men ändå dödas 10-
tals, ibland 100-tals, människor i 
masskjutningar varje år av interna 
galningar och olyckliga människor 
med tillgång till vapen i USA. Vad 
är då ”kriget mot terrorismen” värt? 
Vad har vi vunnit utom ett samhäl-
le där allt färre vågar gå utanför ra-
men?

Men den viktigaste frågan av alla 
är ändå denna; Vad gör den ökade 
övervakningen med vårt samhälle 
och oss som människor?

När jag i diskussioner med andra 

människor, såväl kollegor som icke-
jurister, påstår att övervakningssam-
hället blir döden för vår civilisation 
som vi känner den, får jag oftast helt 
oförstående reaktioner enligt ”rent-
mjöl-i-påsen”-argumentet2: ”Den 
som har rent mjöl i påsen har inte 
något att dölja och därför är det inga 
problem att bli avlyssnad, filmad, 
registrerad”. Det dessa människor 
inte förstår är att rent-mjöl-i-påsen-
argumentet innebär en omvänd be-
visbörda, där jag för att bevisa min 
oskuld måste acceptera att bli över-
vakad som om jag var misstänkt för 
terror och mord. I köket, på festen, 
i sovrummet, på toaletten. Säger 
jag nej har jag ju automatiskt något 
att dölja. Winston Smiths tillvaro i 
George Orwells roman 1984 ter sig 
plötsligt kusligt verklig. 

Vilken människa vågar i ett så-
dant samhälle tänka tankar som går 
utanför ramarna? Vilken individua-
lism och genialitet tror vi kan frodas 
i ett sådant samhälle? Vilka framsteg 
bedömer vi är möjliga i ett totalitärt 
samhälle där alla tvingas tänka sam-
ma sak och där forskningen ska sty-
ras av makthavarna? Där vi stängs in 
av murar och tankeramar? Där inget 
utbyte mellan människor får ske?

Vill vi inte att Sverige och Euro-
pa ska falla som många andra län-
der och imperier fallit och kommer 
att falla bör vi därför släppa på vår 
ständiga längtan efter trygghet och 
hålla våra gränser och tankar öppna. 

Öppenhet och tankar utanför ra-
men skapar storhet. Inte livrem med 
hängslen, murar, kameror och tele-
fonavlyssning.

så vad kan vi advokater göra? Vi kan 
protestera mycket högre än vad vi 
gör i dag. I fikarummet. På festen. I 
media. Vi har en roll och den är inte 
att stryka makthavarna medhårs. 

Väldigt få av oss betraktar sig 
som annat än födda av naturen fria. 
Det är ett i verklig mening sant vär-
de att kämpa för.

Michael Pålsson    
Advokat

Vårt behov av trygghet riskerar att           bli slutet på vår egen civilisation

ÖPPENHET 
OCH TANKAR 

UTANFÖR 
 RAMEN 
SKAPAR 

STORHET. 
INTE LIV- 
REM MED 

HÄNGSLEN, 
MURAR, 

KAMEROR 
OCH 

TELEFON-
AVLYSSNING.

DEBATT



52 ADVOKATEN NR 1 • 2019

DEBATT

 Det handlar bland annat om 
möjligheten att anpassa avta-
len till förutsättningar i olika 

branscher och hur arbetstider regle-
ras, men också om att kollektivavtal 
inte håller tillbaka medarbetarnas 
löneutveckling eller försämrar by-
råernas konkurrenskraft. Med mark-
nadens lägsta förvaltningsavgifter 
genererar de kollektivavtalade tjäns-
tepensionerna därutöver mycket pen-
sion för pengarna.

I stället för att fördjupa dessa  
aspekter vill vi diskutera en annan 
uppfattning som Ramberg ger ut-
tryck för i ledaren: att advokatby-
råerna i allt väsentligt är goda ar-
betsplatser och att arbetsmiljön är 
tillfredsställande. När vi frågar våra 
medlemmar och lyssnar till advo-
kater i allmänhet ser vi tecken på 
en annan verklighet. En bristfällig 
arbetsmiljö är inte bara olönsamt, 
utan hämmar även byråernas attrak-
tivitet och möjlighet att rekrytera de 
allra bästa unga juristerna. 

jusek har i en ny rapport visat att ju-
risterna är förbundets mest stres-
sade utbildningsgrupp. En tredjedel 
av juristerna lider i hög utsträck-
ning av negativ stress. Det bidrar 
till att var femte jurist har svårt att 
sova på grund av tankar på jobbet. 

Nästan fyra av tio anser att arbetet 
är så krävande att det påverkar öv-
riga livet negativt. Genomgående är 
kvinnor mer drabbade av stress är 
män. Vi vet även att fler än var fem-
te kvinnlig jurist anser att deras kön 
innebär sämre möjligheter till karri-
är på arbetsplatsen. Fyra av fem an-
ser att de har missgynnats lönemäs-
sigt av att vara föräldralediga.

Den här skillnaden mellan män 
och kvinnor bör ses i ljuset av att en 
majoritet av studenterna på landets 
juristutbildningar är kvinnor. Det-
samma gäller biträdande jurister på 
advokatbyråerna. Vi vet även att da-
gens nyexaminerade jurister i min-
dre utsträckning värdesätter hög lön 
och status. I stället lägger de större 
tonvikt vid balans i livet och att ar-
betsgivaren drivs av rätt värdering-
ar. Bland dessa dominerar de unga 
kvinnorna.

även advokatbyråerna tycks känneteck-
nas av skillnader i karriärmöjlighe-
ter mellan könen. I en undersökning 
från 2016 visade Jusek att en av tre 
kvinnliga advokater ansåg sig miss-
gynnade lönemässigt och fyra av tio 
när det gäller arbetsuppgifter. Var 
tredje kvinnlig advokat ansåg att 
de hade missgynnats när det  gäller 
möjligheten till delägarskap. Under-

sökningen visade att dessa problem 
inte minskat sedan 2006. När det 
gäller möjligheten att kombinera 
 arbete och familj framkom att fler 
än var fjärde kvinnlig advokat skulle 
byta jobb om det blev aktuellt att 
skaffa barn. Tre av tio ansåg att det 
finns en negativ inställning till för-
äldraledighet på arbetsplatsen. 

legally yours visar i sin juristbarome-
ter att två av de viktigaste skälen 
till att advokater byter arbetsgiva-
re är för att minska arbetsbelast-
ningen och för att jobba i en bättre 
företagskultur. Närmare fyra av tio 
advokater anser, enligt samma baro-
meter, att arbetet har påverkat deras 
hälsa negativt. När advokater till-
frågas om juristbranschens största 
utmaningar kommer jämställdheten 
mellan könen som tvåa, efter digita-
liseringen.

Den här sammanställningen vi-
sar att juristbranschen och advo-
katbyråerna har utmaningar som 
arbetsgivare och delägare inte bör 
blunda för. Inte minst handlar det 
om arbetsmiljön i bred bemärkel-
se och dess koppling till skillnader 
i förutsättningar mellan könen. Om 
förbättringar sker i dessa avseenden 
stärks arbetsgivarvarumärket och 
det blir lättare att rekrytera de allra 

Advokatbyrån –      ännu bättre
arbetsgivare      med kollektivavtal

I en ledare i den här tidskriften (nr 9 2018) argumenterar Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg för att advokatbyråer missgynnas om de tecknar 
kollektivavtal. Flera av hennes argument bygger på missuppfattningar om vad ett 
kollektivavtal är och vad de innebär.
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bästa unga juristerna. Därutöver vi-
sar forskning att en god arbetsmiljö 
och ett högt välbefinnande i arbe-
tet är lönsamt eftersom det gynnar 
kreativitet och innovation. Fram-
åtsyftande arbetsgivare bör därför 
betrakta ett aktivt arbetsmiljöarbete 
som en central del av verksamhe-
tens utveckling. I den nya rapporten 
om juristers arbetsmiljö visar Jusek 
att möjlighet att lära nytt i arbetet, 
att arbetet ska vara förenligt med 
ett aktivt liv i övrigt och en rimlig 

stressnivå är de absolut viktigaste 
faktorerna för att förbättra juristers 
välbefinnande i arbetet – och som 
därmed är avgörande för att behålla 
befintliga medarbetare och för att 
locka till sig nya.

i ljuset av detta finns det en potential 
för advokatbyråerna att öka sin ef-
fektivitet och stärka sin attraktivitet 
genom att bättre integrera dessa ar-
betsmiljöaspekter i verksamhetens 
utveckling. Juseks erfarenhet är att 

detta arbete på enskilda arbetsplat-
ser underlättas av förekomsten av 
kollektivavtal. Med stöd av ett så-
dant vet vi att villkoren på arbets-
platsen minst håller en miniminivå 
samtidigt som det innebär att med-
arbetarna har insyn och möjlig-
het att diskutera verksamheten. På 
arbetsplatsen bidrar ett avtal även 
ofta till lokalt fackligt engagemang 
och därmed till att arbetsmiljömäs-
siga och andra utmaningar och möj-
ligheter tidigt kan identifieras och 
åtgärdas. 

samverkan är många gånger centralt i 
det moderna arbetslivet, på enskilda 
arbetsplatser och inom ramen för 
den svenska partsmodellen. Från Ju-
seks sida diskuterar vi med berörda 
intressenter gärna hur advokatbyrå-
ernas attraktivitet kan förbättras yt-
terligare. Det gör vi med vetskapen 
att en av kollektivavtalens viktigaste 
fördelar – till skillnad från lagstift-
ning – är möjligheten att anpassa 
avtalen efter branschers specifika 
förutsättningar. Det gäller klassiska 
industriföretag såväl som advokat-
byråer.

Maria Arrefelt   
Förhandlingschef privat sektor, Jusek

Magnus Hedberg   
Vd, Jusek

Advokatbyrån –      ännu bättre
arbetsgivare      med kollektivavtal
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hindra tillväxten på de mindre humanjuridiska byråerna som inte sällan saknar ekonomiska förutsättningar att erbjuda fasta marknadsmässiga löner. I de situationerna måste man kunna finna andra lösningar. Förekomsten av stridsåtgärder är för att uttrycka sig försiktigt inte ut-bredd. Fredsplikten är därför inte heller ett argument varken för arbetsgivaren eller arbetstagaren.
Ett vanligt argument som brukar anföras för kollektiv-avtal särskilt på de stora advokatbyråerna är den höga arbetsbelastningen och att de skulle ha ett alltför starkt fokus på lönsamhetsfrågor. Advokatbranschen på det af-färsjuridiska området är dock en konkurrensutsatt verk-samhet som kräver fokus på lönsamhet. De största by-råerna möter stark konkurrens inte minst 

från de engelska byråerna och från andra 
konsulter. En lönsam rörelse är normalt 
en attraktiv arbetsplats som lockar de allra 
bästa juristerna. Men, när Clifford Chance 
för några år sedan krävde att de unga biträ-
dande juristerna skulle kunna debitera över 
2 400 timmar per år var det ett uttryck för 
en orealistisk och djupt osund arbetsmiljö. 
Det innebar en rovdrift på unga människor. 
Så är dock inte fallet hos de svenska advo-
katbyråerna, även om kravet på 1 400–1 600 
debiterbara timmar innebär mycket arbete. 
Detta sagt är lönerna för de unga juristerna 
på de stora svenska affärsjuridiska byråer-
na efter några år jämförelsevis mycket höga. 
Och betydligt högre än vad ett kollektivavtal skulle innebära.

Frågan om dåliga anställningsvillkor 
handlar därför i första hand inte om vad 
som gäller på de stora affärsjuridiska byrå-
erna. De erbjuder utmärkta arbetsvillkor om än innefat-tande tidvis hårt arbete. Möjligen kan de klandras för att inte alltid ha varit tillräckligt tydliga med vilka krav som ställs. Men i övrigt har jag svårt att se att det kan anfö-ras någon kritik mot byråernas verksamhet utifrån ett arbetsmiljö- och anställningsperspektiv. Tvärtom. Vill-koren på dessa byråer är väsentligt bättre än vad de an-ställda juristerna skulle uppburit med ett kollektivavtal. Det gäller allt från lön och sjukförsäkring till pension.Arbetet på såväl en liten som stor advokatbyrå och särskilt som delägare är dock en utmaning när det gäller att förena föräldraskap och arbete, även om en positiv utveckling kan konstateras. Detta är dock inte unikt för advokatbranschen. Det gäller alla företagare med ambi-tioner. Balansen i livet kan bli lidande och det leder allt-för ofta till att unga medarbetare, främst kvinnor, fort-farande lämnar yrket, inte sällan till förmån för att bli bolagsjurist. Att vara bolagsjurist innefattar även det ett hårt arbete, men det saknar den utmaning som det inne-bär att man som advokat och delägare måste bidra till täckande av byråns kostnader och lönsamhet. Det inne-

fattar ansvar för att sysselsätta ett antal personer. Det kräver betydligt mer än att vara en duktig jurist. Jag tror för egen del inte att problemet att förena karriär och småbarnsliv bäst löses med ett kollektivavtal.

den grupp som jag möjligen kan känna viss oro för är de unga engagerade jurister som önskar ägna sig åt human-juridik och vill företräda enskilda. De har svårt att få ar-bete på någon advokatbyrå eftersom många advokater som är inriktade på humanjuridik bedriver verksamhet som enmansbyrå. Lönsamheten är, bland annat på grund av den låga timkostnadsnormen, normalt inte tillräck-lig för att våga anställa biträdande jurister. Advokatsam-
fundet uppställer som villkor vid inträde i 
samfundet att den biträdande juristen, vid 
beräkning av tidskravet, i vart fall uppbu-
rit lön likvärdig med en tingsnotarie. Det 
har tyvärr visat sig svårt för många advoka-
ter som ersätts via timkostnadsnormen att 
kunna erbjuda sådana villkor. Av de jurister 
som ändock lyckas få anställning erbjuds 
därför ibland villkor som inte är optima-
la. De kan till exempel innefatta ett jämfö-
relsevis stort mått av provision, något som 
lämpar sig mindre bra för en ung jurist som 
påbörjar sitt första arbete på advokatbyrå. 
Ett kollektivavtal skulle emellertid inte lösa 
denna fråga.

advokater är skyldiga att följa god advokatsed. 
Det innebär bland annat att advokater i sin 
verksamhet är skyldiga att följa gällande lag-
stiftning och verka för upprätthållandet av 
mänskliga fri- och rättigheter. Advokater är också skyldiga att vidta åtgärder för att motverka att tra-kasserier och andra oacceptabla beteenden förekommer på arbetsplatsen. Om en advokat inte skulle följa diskri-mineringslagen, arbetsmiljölagen eller god advokatsed kan ett disciplinärende inledas. Disciplinnämnden har till exempel i år klandrat två advokatbyråer för att an-ställningsavtalen med biträdande jurister innehöll vill-kor som inte ansågs vara förenliga med god advokatsed. 

sammanfattningsvis har jag stor förståelse för dem som an-ser att det såväl saknas ett behov av kollektivavtal för advokatbyråer, som att kollektivavtal inte lämpar sig för advokatbyråerna, i synnerhet inte för deras jurister.

från tid till annan reses i debatten frågan om inte advokat-byråer, i likhet med industrin och många tjänsteföretag, ska ingå kollektivavtal i syfte att reglera löner och andra anställningsvillkor. Det finns idag endast ett fåtal advo-katbyråer som träffat kollektivavtal, och då i första hand för den administrativa personalen. Något behov har inte ansetts föreligga. Varken arbetsgivare eller arbetstagare har därför haft något egentligt intresse i saken. Det har bland annat sin förklaring i att advokatbyråerna i allt vä-sentligt är goda arbetsplatser som erbjuder självständi-ga, stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklings-möjligheter.
Advokatkåren har vuxit kraftigt de senaste 15 åren. Advokatsamfundet har idag över 6 000 ledamöter. Dessa advokater har i sin tur över 2 000 anställda biträ-dande jurister. Av det totala antalet advokatbyråer om cirka 1 700 är cirka 1 000 enmansbyråer. De stora affärs-juridiska byråerna med mer än 50 anställda jurister sys-selsätter över 40 procent av alla advokater och biträdan-de jurister. Advokatkåren är således mycket heterogen och betingelserna för att driva advokatverksamhet är olika. Vad som förenar advokatkåren är yrkesetiken.Advokatyrket är i likhet med läkare, arkitekter, revi-

sorer och tandläkare ett så kallat fritt yrke. 
Dessa kännetecknas av att det upp-

ställs krav på professionella kvalifi-
kationer för inträde i yrket och att 
yrkeskvalifikationerna är reglerade 
av oberoende organ eller självreg-
lerande. Advokatsamfundet är i lag 
tillförsäkrat oberoende och själv-

reglering. Samfundet har bland an-
nat till uppgift att utöva tillsyn över 
ledamöterna och att värna advoka-
ternas yrkesintressen. Men, Advo-

katsamfundet är varken en ar-
betsgivarorganisation eller 

en arbetstagarorganisation. 
Frågan om kollektivavtals 
vara eller icke vara är där-
för helt och hållet en fråga 
för advokatbyråerna.

argumenten för kollektivavtal 
har varit högst relevanta, 
inte minst inom industrin. 
Det handlar om att regle-
ra löner och andra anställ-
ningsvillkor som arbets-
tid, pension och semester. 
Fackföreningsrörelsen är en 
utomordentlig viktig del i 
en demokrati och har i hög 

grad bidragit till utveckling-
en av välfärdsstaten i vårt 

land. Rätten att organisera sig i fackföreningar är också en mänsklig rättighet. Detta följer av såväl FN-konven-tionen om mänskliga rättigheter som av den europeiska sociala stadgan. Detta sagt, är det inte självklart att all verksamhet lämpar sig att vara underkastad kollektivav-tal. Advokatbyråer är enligt min mening en sådan verk-samhet. Skälen härför är många.
Den svenska arbetstidslagstiftningen är inte tillämp-lig på arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgif-ter och arbetsvillkor har företagsledande eller därmed jämförlig ställning eller arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva dispo-nera sin arbetstid. Arbetstiden på en advokatbyrå är i allmänhet oreglerad. Advokater och biträdande jurister har stor frihet att förlägga arbetet i tid och på plats som är mest ändamålsenligt beroende på inriktning och upp-drag. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den ordina-rie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Om det av hänsyn till arbetets natur eller att arbetsför-hållandena i övrigt så kräver, får den genomsnittliga ar-betstiden uppgå till 40 timmar i veckan. Särskilda regler om jourtid och övertid finns. I det centrala kollektivav-talet Villkorsavtal-T för statsanställda stipuleras att den genomsnittliga arbetstiden ska vara högst 39 timmar och 45 minuter samt att arbetsgivaren kan begära maximalt 150 timmar i övertid.

Varken lagstiftningen eller det nämnda kollektivavta-let är uttryck för en realistisk syn på hur advokatverk-samhet bedrivs och måste bedrivas, om man har am-bitionen att utvecklas och vara konkurrenskraftig. Till skillnad från vad som gäller för domstolar och myndig-heter kräver klienterna hög tillgänglighet och effektivi-tet. Verksamheten är nämligen klientstyrd. Införandet av kollektivavtal skulle sannolikt inte ändra på detta.Arbetsbelastningen för en advokat kan under perioder vara hög. Detta gäller inom affärsjuridiken och då sär-skilt på transaktionsområdet. Detsamma gäller emeller-tid även de brottmålsadvokater som sitter i långa rätte-gångsförhandlingar hela dagen och därför är hänvisade till att på kvällar och helger besöka klienter i häktet.En arbetstagarorganisations uppgift är att uppnå goda anställningsvillkor för arbetstagaren. Det brukar inom industrin normalt innefatta en lägsta lön till undvikan-de av lönedumpning. Inom tjänstemannasektorn hand-lar det istället om reglering av löneökningar. Från såväl en advokatbyrås som en biträdande jurists perspektiv är inte detta argument som övertygar. Den genomsnitt-liga inkomsten för advokater 2016 var, enligt en Novus-undersökning som samfundet genomförde förra året, 1 071 000 kronor. Medianinkomsten var 750 000 kronor. Detta motsvarar en löneökning på 20 procent på fyra år trots en inflation om endast 3 procent. När det gäller de stora advokatbyråerna skulle ett kollektivavtal riskera att hämma löneutvecklingen, konkurrenskraften och på sikt yrkets attraktivitet. Men, det skulle också riskera att 
Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Advokatbyrån en god arbetsgivare          – utan kollektivavtal 
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 A nne Ramberg baserar sin ar-
gumentation på missuppfatt-
ningar rörande svensk ar-

betsrättslig lagstiftning, den svenska 
partsmodellen och kollektivavtalets 
roll. Hon förefaller också ha en något 
ensidig bild av den bransch hon före-
träder. Advokatbyråer präglas förvis-
so av en tydlig särart, men det finns en 
större mångfald bland byråerna, och 
större likheter med den övriga arbets-
marknaden vad avser arbetsgivarut-
maningar, än Ramberg antyder.

de argument anne ramberg lyfter fram 
mot kollektivavtal för branschen pe-
kar snarast mot hennes egna slut-
satser. För att ta några frapperande 
exempel:

l Arbetstidslagstiftningen är inte 
tillämplig på arbetstagare som med 
hänsyn till sin arbetstid har för-
troendet att själv disponera sin ar-
betstid, skriver Ramberg. I det har 

hon rätt, men en stor andel av de 
anställda i branschen har inte alls 
möjlighet att disponera sin arbets-
tid på det sätt som lagstiftaren avser 
med skrivningen, och de undantas 
därmed inte från lagen. Likväl har 
byråerna affärskritiska verksam-
hetsbehov som inte kan tillgodoses i 
samklang med arbetstidslagen. Un-
dantag från lagen kan, även om de 
är nödvändiga, endast göras på ett 
sätt: genom kollektivavtal. 

l Ramberg spekulerar i att ett kol-
lektivavtal både skulle pressa löner-
na nedåt och samtidigt slå ut min-
dre byråer. Så är inte fallet. KFO:s 
kollektivavtal för juridisk verksam-
het, som är det enda branschanpas-
sade avtalet på marknaden, inne-
håller inga lägstalöner och inga 
angivna löneökningsnivåer. Avtalet 
utgår från att byråernas ekonomiska 
resultat, förutsättningar och unika 
behov avgör nivån på löneökning-

arna, och att de relateras till den in-
dividuella medarbetarens insats och 
bidrag till verksamheten.  

l Advokatbranschen har bättre 
villkor än ett kollektivavtal skulle 
innebära, menar Ramberg. Men ett 
kollektivavtal är varken ett tak för 
villkorsnivåer eller en inskränkning 
av arbetsledningsrätten. Det är fullt 
möjligt att erbjuda sina anställda 
generösare villkor för den som så 
önskar. 

missuppfattningarna i texten är legio, 
men låt mig visa varför kollektivav-
talet i själva verket kan gagna många 
byråer:

l Paketlösningen. Kollektivav- 
talets kanske största förtjänst för- 
bises ofta: tjänstepension och för-
säkringar. Sådant går att lösa via 
privata försäkringsmäklare – men 
aldrig till samma pris- och avgifts-
pressade villkor som det kollek-

Rambergs argumentation är          grundad på missuppfattningar

Sveriges advokatbyråer är i allt           väsentligt mycket goda arbetsplatser

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har gjort sig känd som en kraftfull 
och tydligt värderingsdriven företrädare för advokatskrået. Det är därför uppseendeväck-
ande att hon i svallvågorna efter #medvilkenrätt och den senaste tidens uppmärksammade 
incidenter i sektorn väljer att på ledarplats avfärda kollektivavtal som överflödiga och 
direkt skadliga för landets advokatbyråer. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom. 

KOMMENTAR:

 Jag har några påpekanden i an-
ledning av de debattartiklar som 
inkommit från KFO och Jusek 

som reaktion på min ledare i nr 9/2018 
av Advokaten.

Jag har inte missuppfattat allt 
från arbetsrättslig lagstiftning, den 
svenska partsmodellen till kollektiv-
avtalets roll. Men, jag har en annan 

bild av advokatbyråerna som arbets-
givare än den Jusek och KFO ger ut-
tryck för. Jag gör också en annan be-
dömning av behovet och nyttan av 
kollektivavtal på advokatbyråer.

jusek hänvisar till olika under- 
sökningar som behandlar arbets- 
förhållandena för jurister. Det är 

inte alldeles lätt att från dessa un-
dersökningar dra relevanta slut-
satser för advokatkåren som hel-
het. I övrigt är det lätt att hålla med 
mycket av vad Jusek anför.

när det gäller kfo:s debattinlägg ifrå-
gasätter jag starkt påståendet att ad-
vokatbyråer skulle ha avstått från 



55ADVOKATEN NR 1 • 2019

DEBATT

tivavtalade paketet med pension, 
försäkring och omställning. Här är 
både arbetsgivare och arbetstagare 
vinnare. 

l Affärsnytta. Privata företag, 
myndigheter, kommuner, landsting 
och andra upphandlande organisa-
tioner ställer allt högre sociala krav 
på sina leverantörer. Ett kollektiv-
avtal ger en konkurrensfördel och är 
redan i dag en förutsättning för att 
kunna delta i vissa upphandlingar. 

l Kompetensförsörjning. Anne 
Ramberg ser det uppenbarligen inte, 
men den nya tiden är redan här. Fö-
retag med tydliga värderingar som 
genomsyrar verksamheten, är mer 
lönsamma och har högre tillväxt än 
andra. Unga låter i allt högre grad 
företagens värderingar styra valet 
av arbetsgivare. Kollektivavtal är en 
viktig komponent i ett gott arbets-
givarvarumärke och så även alltmer 
för advokatbyråer.

l Även en advokatbyrå kan 
ibland, sin juridiska spetskompe-
tens till trots, behöva stöd i arbets-
givarfrågor. Det handlar om mer än 
enbart arbetsrätt, det rör sig i minst 
lika hög grad om ledningsstöd. Det 
finns ett värde i att kunna resonera 
kring tankar och idéer med erfarna 
rådgivare innan personalrelaterade 
beslut fattas: Inte minst den senas-
te tidens uppmärksammade affärer 
vittnar om ett sådant behov. 

sedan kfo 2017 tecknade Sveriges enda 
kollektivavtal för juridisk verksam-
het med Akademikerförbunden, 
genom Jusek, har ett antal byråer 
anslutit sig. Flera har varit intres-
serade men till slut ändå avstått, 
med hänvisning till att de fått nega-
tiva signaler från Advokatsamfun-
det. Som Sveriges största fristående 
arbetsgivarorganisation hade vi på 
KFO uppskattat om samfundet hade 

satt sig in ordentligt i ämnet innan 
de intog en så från normen på ar-
betsmarknaden avvikande hållning i 
fråga om kollektivavtal. 

jag förväntar mig inte att Advokat-
samfundet ska ta aktiv ställning för 
kollektivavtal. Men kanske hade en 
neutral hållning varit mer klädsam 
än att dess generalsekreterare un-
derkänner rationaliteten hos de by-
råer som av affärsmässiga, etiska 
eller andra skäl beslutat att låta sig 
omfattas av kollektivavtal. 

KFO fortsätter att jobba för de 
advokatbyråer som vill vårda sitt 
arbetsgivarskap och förstår att kol-
lektivavtalet mer än något annat är 
en tillgång och en möjlighet att ut-
veckla verksamheten och sina med-
arbetare. 

Tobias Nilsson   
Förhandlingschef, 

Arbetsgivarföreningen KFO

Rambergs argumentation är          grundad på missuppfattningar

Sveriges advokatbyråer är i allt           väsentligt mycket goda arbetsplatser
att teckna kollektivavtal på grund 
av att de skulle ha fått negativa 
 signaler från Advokatsamfundet. 
Det är inte korrekt. Under mina 
snart tjugo år som generalsekrete- 
rare har, såvitt jag vet, detta aldrig 
förekommit. Grundlöst är KFO:s  
påstående om att jag skulle under-
känt rationaliteten hos de byråer 

som låtit sig omfattas av kollektiv-
avtal. Jag är övertygad om att de få 
advokatbyråer som träffat kollektiv-
avtal har ansett sig ha goda grunder 
härför.

sveriges advokatbyråer är i allt väsent-
ligt mycket goda arbetsplatser. Det 
finns givetvis alltid utrymme för 

förbättringar i enskildheter. Väl för-
står jag att fackliga organisationer 
gärna vill bredda sina medlemskret-
sar. Men deras insatser är inte alltid 
behövda i alla organisationer.

Anne Ramberg   
Generalsekreterare 

Sveriges advokatsamfund
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GRUNDREGELN OM ERKÄNNANDE AV 
INTERNATIONELLA ÄKTENSKAP
Reglerna om erkännande av utländ-
ska äktenskap finns i lag (1904:26, 
s. 1) om vissa internationella rätts-
förhållanden rörande äktenskap och 
förmyndarskap (IÄL). Grundregeln 
i IÄL 1:7 är sedan länge att äkten-
skap som ingåtts utomlands erkän-
nes i Sverige, om det är giltigt i den 
stat där äktenskapet ingicks. Det är 
en internationell självklarhet att ett 
äktenskap som till exempel ingåtts 
i Tyskland också skall anses giltigt 
i Sverige, liksom ett äktenskap som 
ingåtts i Sverige är giltigt i Tysk-
land. (Bergquist/Fayad, Internatio-
nell äktenskapsrätt, Norstedts Juri-
dik 2017, s. 31 f.)

Men regeln leder också till att ett 
äktenskap som till exempel har in-
gåtts i Syrien enligt syriska regler 
och där den ena maken vid vigseln 
var under 18 år (vår svenska defini-
tion för barnäktenskap) skall anses 
giltigt i Sverige.

Huvudregeln i IÄL 1:7 komplette-
rades av en ordre public-regel i  
IÄL 7:4 som stipulerar att ett beslut 
(till exempel om vigsel) i en främ-
mande stat inte får tillämpas i Sve-
rige om det skulle vara uppenbart 
oförenligt med grunderna för vår 
rättsordning i Sverige.

Ordre public-regeln har tilläm-
pats mycket restriktivt av svenska 
domstolar och myndigheter. Utländ-
ska barnäktenskap har med stöd av 
den endast vägrats erkännande om 
barnet var under 15 år vid vigseln 

(Kammarrätten i Jönköping, dom 
17/2 2009, mål nr 934/08). Bakgrun-
den till 15-årsgränsen är straffbudet 
i BrB 6:4 för samlag med barn under 
femton år. 

SÄRSKILDA REGLER FÖR BARN
ÄKTENSKAP INFÖRDES ÅR 2004
Regeln i IÄL 1:7 kunde lätt missbru-
kas till exempel genom att en vuxen 
man åkte till Syrien och gifte sig 
med en flicka som var 15 år. Äkten-
skapet erkändes i Sverige, till och 
med om båda makarna hade hem-
vist i Sverige. För att förhindra 
sådana kringgåenden av de svenska 
reglerna om äktenskapsålder in- 
fördes år 2004 en specialregel i 
IÄL 1:8 a om icke-erkännande av 
barnäktenskap där minst en av part-
nerna är svensk medborgare eller 
har hemvist i Sverige.

Samtidigt infördes ett förbud mot 
erkännande av tvångsäktenskap och 
det oavsett makarnas anknytning till 
Sverige. Barnäktenskap är ofta också 
tvångsäktenskap. Dock finns natur-
ligtvis situationer när så inte är fal-
let. Därför finns separata regler för 
barnäktenskap och tvångsäktenskap.

Lagstiftaren ansåg emellertid år 
2004 att det skulle föra för långt att 
vägra erkänna barnäktenskap mel-
lan makar som vid vigseln saknade 
anknytning till Sverige och då inte 
hade anledning att ta de svens-
ka normerna i beräkning (prop. 
2003/04:48, s. 29 f).

Dock infördes en möjlighet till 
undantag från erkännandeförbudet 
vid särskilda skäl. Denna ”ventil” 
skulle kunna användas om det i det 
enskilda fallet framstod som orim-
ligt att inte erkänna ett barnäkten-
skap. Enligt propositionen kan det, 
vid bedömningen av om särskilda 
skäl föreligger, beaktas att erkän-
nandefrågan aktualiseras först lång 
tid efter vigseln, att parterna har in-
rättat sig efter att vara gifta, att ett 
nekat erkännande kan antas få all-
varliga konsekvenser för dem, att 
det finns barn i äktenskapet liksom 
att det skulle ha funnits möjlighet 
att få dispens i Sverige från äkten-
skapshindret (prop. 2003/04:48, 
s. 32).

YTTERLIGARE SKÄRPNING AV 
 REGLERNA ÅR 2014
År 2014 togs i Sverige bort möjlighet 
för personer under 18 år att få gifta 

PRAKTISK JURIDIK

Skärpt lagstiftning för erkännande           av utländska barnäktenskap

De svenska lagreglerna om erkännande av utländska barnäktenskap har steg för steg 
skärpts från år 2004 till år 2018. I denna artikel beskrivs de svåra avvägningar som 
 lagstiftaren stått inför när denne å ena sidan velat skärpa reglerna för erkännande av  
utländska barnäktenskap, å andra sidan inte velat införa regler som för enskilda makar 
skulle ha fått orimliga konsekvenser. Ett icke-erkännande av ett äktenskap innebär att 
detta saknar rättsverkningar. Det kan ha betydelse till exempel för bodelning, arv, 
underhåll och uppehållstillstånd.

Ulf Bergquist är 
senior partner 
i Bergquist & 
Partners Advo-
katbyrå AB. Han 
var Advokatsam-
fundets expert 
i den statliga 
utredningen om 
barnäktenskap.

Anna Fayad är 
tillsammans med 
Bergquist för-
fattare till Nor-
stedts Juridiks 
lagkommentar 
om Internationell 
äktenskapsrätt.

PRESENTATION
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sig med stöd av dispens från läns-
styrelsen.

Samtidigt skärptes ”ventilen” i 
IÄL 1:8 a från särskilda skäl till syn-
nerliga skäl. I förarbetena fastslogs 
att synnerliga skäl krävde mycket 
starka skäl. Att makar har barn till-
sammans skulle till exempel inte 
längre anses som skäl för undantag 
från erkännandeförbudet.

Noteras bör att i propositionen 
med förslag till skärpningar år 2014 
återupprepades vad som år 2004 
sagts om att det skulle föra för långt 
att låta erkännandeförbudet även 
omfatta äktenskap, där makarna vid 
tidpunkten för vigseln inte hade an-
knytning till Sverige och därför då 
inte hade anledning att ta de svens-
ka normerna i beaktande. Således 
bibehölls begränsningen av erkän-
nandeförbudet till situationer där 
minst en av makarna vid vigseln 
hade anknytning till Sverige (prop. 
2013/14:208, s. 28).

UTREDNINGEN ÅR 2017
Mot bakgrund av krav i debatten på 
totalförbud mot barnäktenskap be-
slöt regeringen år 2017 att tillsätta 
en statlig utredning (särskild utre-
dare dåvarande justitierådet Mari 
Heidenborg; nu justitiekansler) med 
uppdrag att återigen skärpa reglerna 
avseende erkännande av utländska 
barnäktenskap. Det grundproblem 
som lagstiftaren och utredningen 
ställdes inför var samma som lag-
stiftaren ställts inför år 2004 och år 
2014, nämligen hur begränsa utrym-
met för erkännande av utländska 
barnäktenskap så långt som möjligt 
utan att det får orimliga konsekven-
ser i det enskilda fallet. Följande två 
typexempel tydliggör problemet. 
Självfallet finns i praktiken mängder 
av olika situationer mellan nedan-
stående två typexempel.

Typexempel 1: 
Mannen var 55 år och flickan 15 år, 
när de för ett halvår sedan gifte 
sig i Syrien. Ingen av dem hade vid 

vigseln någon anknytning till Sve-
rige. De kommer nu till Sverige som 
flyktingar.

Typexempel 2:
Mannen var 19 år och flickan 17 år 
när de gifte sig i Syrien. Efter 20 års 
äktenskap kommer de nu till Sveri-
ge som flyktingar. De har fyra barn 
tillsammans.

Att det första typexemplet är direkt 
”stötande” är uppenbart. Det andra 
typexemplet är mer svårbedömt.

I direktiven till utredningen skrev 
justitieministern att utredningen 
skulle ”lämna förslag till författ-
ningsändringar som innebär att ut-
ländska barnäktenskap inte ska er-
kännas om någon av parterna var 
under 18 år när någon av dem kom 
till Sverige” (kommittédirektiv 
2017:25). 

Utredningen följde nära direkti-
ven och föreslog att IÄL 1:8 a skulle 
ändras så att utländska äktenskap 
inte erkänns i Sverige ”om någon av 
parterna var under 18 år när någon 
av dem kom till Sverige”.

Utredningen ansåg att det skulle 
föra för långt att låta förbudet mot 
erkännande omfatta äktenskap som 
ingåtts utomlands och där båda par-
ter är vuxna när de kommer till Sve-
rige. Ett generellt icke-erkännande 
kan enligt utredningen också kom-
ma i konflikt med bestämmelserna 
i Europakonventionens artikel 8 om 
rätt till privat- och familjeliv (SOU 
2017:96, s. 112).

Utredningen föreslog vidare att 
”ventilen” om synnerliga skäl skulle 
behållas oförändrad. Som motive-
ring anfördes att Sverige annars kan 
riskera att komma i konflikt med 
sina åtaganden enligt internationella 
konventioner och EU-medborgares 
rätt till fri rörlighet (SOU 2017:96, 
s. 115).

REMISSBEHANDLINGEN AV 
 UTREDNINGENS FÖRSLAG
Remissutfallet var mycket splittrat. 

En del remissinstanser uttryckte sitt 
stöd för utredningens förslag (till 
exempel Advokatsamfundet). Andra 
ville gå längre och införa ett gene-
rellt och undantagslöst förbud mot 
erkännande av barnäktenskap. An-
dra återigen föreslog något mellan-
ting, till exempel bibehållen 18-års-
gräns men ingen ”ventil”.

LAGRÅDSREMISSEN
I lagrådsremissen gick regeringen 
klart längre än direktiven och utred-
ningen. 

Regeringen föreslog som huvud-
regel ett generellt förbud mot er-
kännande av barnäktenskap. Det 
innebär att ingen hänsyn tas till om 
makarna saknade anknytning till 
Sverige när äktenskapet ingicks, och 
inget beaktande sker av makarnas 
ålder när de kom till Sverige.

Men lagrådsremissen behöll ”ven-
tilen” om synnerliga skäl, dock med 
den förutsättningen att båda par-
terna är över 18 år när frågan om er-
kännande av äktenskapet kommer 
upp till prövning. Det innebär så-
ledes att om någon av makarna vid 
prövningen fortfarande är under 18 
år, så är förbudet mot erkännande 
av barnäktenskap absolut.

LAGRÅDETS YTTRANDE
Lagrådet var utomordentligt kritiskt 
mot lagrådsremissen och avstyrkte 
lagförslaget helt och hållet.

Lagrådet skriver att förslaget i 
lagrådsremissen medför att utländ-
ska makar som har gift sig när ende-
ra eller båda var barn enligt svensk 
rätt och som lång tid efter detta tar 
hemvist i Sverige (jämför vårt typ-
exempel 2 ovan), drabbas av ovän-
tade och för en enskild svårutredda 
rättsliga konsekvenser. Det anges 
visserligen i lagrådsremissen att det 
bör finnas större utrymme att till-
lämpa ”ventilen” om det drabbar 
makar som har varit gifta i flera år 
och som gifte sig strax innan en av 
dem fyllde 18 år.

I lagrådsremissen anges två ex-

REMISS-
UTFALLET 

VAR MYCKET 
SPLITTRAT. 

PRAKTISK JURIDIK

Skärpt lagstiftning för erkännande           av utländska barnäktenskap

» 
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empel på fall då konsekvenserna 
för parterna innebär att den enda 
rimliga lösningen är att erkänna äk-
tenskapet. Det ena exemplet är då 
makarna inte kan betraktas som 
sambor och civilståndet har bety-
delse i ett ärende om uppehållstill-
stånd. Det andra exemplet är då det 
inte är möjligt att ingå ett nytt äk-
tenskap då den ena maken har avli-
dit. Enligt Lagrådet ger de givna ex-
emplen tillsammans med lagtextens 
utformning intrycket att en utom-
ordentligt restriktiv tillämpning av 
”ventilen” avses. Vad Lagrådet an-
för i denna del är direkt dräpande: 
”De motsägelsefulla – och knapp-
händiga – motivuttalandena är inte 
ägnade att underlätta förståelsen av 
bestämmelsen. Vidare spär resone-
manget om ventilens tillämpning på 
den inledningsvis nämnda osäker-
het som ett par kan tvingas leva un-
der angående ett så grundläggande 
förhållande som om de är gifta eller 

inte”. Lagrådets slutsats blir att det 
är tveksamt om den förslagna regle-
ringens konstruktion med en snävt 
utformad ”ventil” lever upp till rätt-
en till respekt för familjelivet enligt 
artikel 8 i den europeiska konven-
tionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna.

Lagrådet finner också att lagför-
slaget innebär en sådan begränsning 
av den fria rörligheten att den kan 
vara oförenlig med EU-rätten (arti-
kel 21 i fördraget om Europeiska uni-
onens funktionssätt).

PROPOSITIONEN
I propositionen lägger regeringen 
fram samma lagförslag som i lag-
rådsremissen trots Lagrådets in-
vändningar.

I propositionen fastslås att det 
även fortsatt skall vara en restriktiv 
syn på möjligheten att göra undan-
tag från huvudregeln om erkännan-

deförbud. Emellertid gör regeringen 
den eftergiften för Lagrådet att ”ven-
tilens” tillämpningsområde inte får 
vara snävare än vad Europakonven-
tionen och EU-rätten medger (prop. 
2017/18:288, s. 27). Regeringen behål-
ler således en lagtext som Lagrådet 
ansett kan vara oförenlig med dels 
Europakonventionen för mänskli-
ga rättigheter, dels EU-rätten om fri 
rörlighet, men fastlägger att ”ven-
tilen” skall tillämpas så att erkän-
nandeförbudet såsom det utformats 
inte får vara oförenligt med de nyss-
nämnda europeiska rättsreglerna.

Vidare skriver regeringen i pro-
positionen att Lagrådet uppfattat 
de två exemplen i lagrådsremissen 
(uppehållstillstånd respektive ma-
kes dödsfall) som uttryck för en ge-
nerellt mer restriktiv tillämpning än 
vad som varit avsikten. Det bör där-
för undvikas att ange vissa typsitua-
tioner eller andra omständigheter 
som i sig alltid skulle medföra skäl 

PRAKTISK JURIDIK
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Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. 
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för undantag från erkännandeförbu-
det, till exempel hur gamla parter-
na är vid tidpunkten för prövning-
en, hur länge de varit gifta eller hur 
nära myndighetsåldern de var när 
äktenskapet ingicks. I stället får det 
överlåtas till rättstillämpningen att 
efter en samlad bedömning i det en-
skilda fallet avgöra om ett icke- 
erkännande skulle framstå som 
orimligt (prop. 2017/18:288, s. 28). 
Denna skrivning hindrar inte reger-
ingen från att strax därefter i texten 
framhålla att det förhållandet att 
parterna levt i ett äktenskap, där en 
eller båda makarna var under 18 år 
när de gifte sig, ”i ett annat land un-
der en längre tid och byggt upp ett 
familjeliv där bör visserligen inte i 
sig normalt vara tillräckligt för att 
det ska finnas synnerliga skäl att er-
känna äktenskapet. Det bör dock 
vara en omständighet som kan bidra 
till en bedömning att ett nekat er-
kännande framstår som orimligt”.

RIKSDAGSBEHANDLINGEN
Vid riksdagsbehandlingen godtogs 
propositionen i sin helhet. Civil-
utskottet konstaterade att det inte 
väckts någon motion som går emot 
att riksdagen nu antar regeringens 
lagförslag (civilutskottets betänkan-
de 2018/19:CU 4).

Sverigedemokraterna yrkade i en 
motion bland annat att alla barnäk-
tenskap som redan finns i Sverige 
skall upplösas. Enligt propositionens 
övergångsbestämmelser skall de nya 
reglerna om icke-erkännande endast 
omfatta sådana äktenskap som har 
ingåtts efter ikraftträdandet. Dock 
skall de nya bestämmelserna tilläm-
pas direkt från ikraftträdandet om 
någon av parterna är under 18 år när 
frågan om erkännande aktualiseras. 
Riksdagen avslog motionen.

Liberalerna föreslog i en motion 
att ett barnäktenskap som frivilligt 
har ingåtts av parter som båda var 
över 15 år skall erkännas om båda 

parterna är över 21 år vid erkännan-
deprövningen. Riksdagen avslog 
motionen.

Riksdagen fattade beslut den 
21 november 2018. De nya lagregler-
na trädde i kraft den 1 januari 2019.

HUR KOMMER ”VENTILEN” 
ATT  TILLÄMPAS?
Skrivningarna i propositionen till-
sammans med Lagrådets yttran-
de gör att det finns skäl att fråga 
sig hur restriktiv tillämpningen av 
”ventilen” om synnerliga skäl kom-
mer att bli. Normalt brukar synner-
liga skäl i lagtext innebära ”nästan 
aldrig”. Men i det här fallet kan det 
inte uteslutas att synnerliga skäl får 
en vidare tolkning än normalt, dels 
för att i åtskilliga fall undvika orim-
liga konsekvenser för makar, dels 
för att inte komma i konflikt med 
Europarätten.

Ulf Bergquist
 Anna Fayad
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Din avhandling handlar om juri-
diken kring franchising. Varför 
intresserade detta dig?

– Det mesta i livet är en sinka-
dus. När jag satt ting i Lin-
köpings tingsrätt 1983 kom lag-
mannen in med en akt och bad 
mig skriva ett tryck inför huvud-
förhandlingen. Hans instruktion 
var ”… och det står något om 
’fränsching’ i stämningsansö-
kan, ingen av oss vet vad det är 
så förklara den delen ordentligt”. 
Jag gjorde därför en särskild ut-
redning om företeelsen ”franchi-
sing”. Min utredning blev senare 
en trebetygsuppsats i min civil-
ekonomexamen och även grun-
den till en blivande klientbas i 
min advokatkarriär. Många av de 
franchiseföretag som jag inter-
vjuade i utredningen är fortfa-
rande klienter på byrån.

– Franchising är särskilt in-
tressant för att af-
färsmodellen syf-
tar till att hjälpa 
företagare. Någon 
skapar ett affärs-
koncept och hyr 
ut det till andra 
som därmed slip-
per att själva hit-
ta på ett koncept. 
Hyran är oftast 
omsättningsrela-
terad, vilket gör att 
franchisegivaren 
inte tjänar pengar 
om inte franchise-
tagaren tjänar pengar. Därmed 
skapas ett incitament att hjäl-
pa varandra till lyckade affärer. 
Juridiken kring franchising om-
fattar dessutom en mängd rätts-
områden, vilket jag visar i av-
handlingen. 

Vad kan advokater lära av forska-
res verksamhet och verklighet?

– Vi advokater har blivit allt-
för resultatorienterade och till 
del tappat intresset för juridi-
ken som vetenskap. Kan vi ta 

till oss lite mer 
av forskarens in-
tresse för frågan 
”varför” så tror 
jag att vi kan hjäl-
pa våra klienter till 
ett sundare klimat. 
Många gånger ru-
sar en advokat till 
en ståndpunkt för 
att lösa klientens 
problem eller för 
att rättfärdiga kli-
entens handlande. 
I det läget skulle 
forskaren stanna 

upp och se till motargument och 
alternativa lösningar. 

Finns det något som universitetet 
och forskarna kan lära av advoka-
terna?

– Som advokat lär man sig gan-

ska fort att klienten vill ha ett 
kort och koncist svar, helst utan 
utrymme för alternativ. Många 
forskare vill inte ge sådana svar 
och vågar inte begränsa utrym-
met för olika alternativ, kanske 
för att man då kommer att kri-
tiseras av andra forskare för att 
inte ha tagit hänsyn till ”alla fak-
ta”. Jag skulle dock vilja se ett 
nytt avsnitt i akademiska av-
handlingar i form av en samlad, 
kort och koncis, ”executive sum-
mary”. I denna ska de mest troli-
ga alternativen presenteras utan 
krav på fullständighet. 

Vad händer nu – har du fler områ-
den att beforska, eller lämnar du 
universitetet?

– En doktorsavhandling är nog 
bara början på en forskargär-
ning. Jag har blivit totalt smittad 
och kommer aldrig att sluta fors-
ka. Ett ämne som jag blev bekant 
med genom min avhandling är 
lagstiftningslära. En annan fråga 
är hur rättigheterna vid interna-
tionell licensgivning ser ut. Jag 

skulle kunna räkna upp många 
frågor som jag har samlat i min 
låda för ”kommande forsknings-
projekt”.

– Jag hoppas på att alltid ha 
en anknytning till universitet, 
bland annat som föreläsare. Där-
med inte sagt att jag kommer att 
lämna advokatverksamheten, jag 
njuter av kombinationen av teori 
och praktik.

Har du några råd till advokatkol-
leger som funderar på att börja 
forska?

– Jag skulle vilja uppmunt-
ra fler advokater att börja fors-
ka. Kombinationen av teori och 
praktik är klart stimulerande. 
Vill man forska och vill man nå 
målet att ta examen så bör man 
dock vara disciplinerad och sät-
ta ett schema. Mitt råd är att av-
sätta 1–2 vardagar per vecka då 
man inte är på advokatbyrån och 
heller inte utför något klientar-
bete. Själva skrivandet bör också 
göras koncentrerat och helst på 
annan ort.

Anders tänker aldrig sluta forska

JAG SKULLE VILJA 
UPPMUNTRA FLER 
ADVOKATER ATT 
BÖRJA FORSKA. 
KOMBINATIONEN 

AV TEORI OCH 
PRAKTIK ÄR KLART 

STIMULERANDE. 

MÅNADENS ADVOKAT

ANDERS FERNLUND 
Anders Fernlund är advokat 
och delägare vid advokatfirman 
Nova. I november disputerade 
han vid Stockholms universitet 
på avhandlingen ”Franchising – 
Friktion mellan transnationella 
affärsmodeller och nationell sär-
reglering” och blev juris doktor.
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AKTUELLTHar du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Nya uppdrag och priser
l Helena Kockum och Pia 
Munch tar över ledningen för 
advokatfirman Delphis Malmö-
kontor. 

l Advokaterna Olof Reinholds-
son och Henrik Trölle har 
utsetts till nya delägare i Set-
terwalls. 

l Sten Gejrot, Helena Lind-
bäck, Magnus Myrbäck och 
Jane Hartwig är nya delägare 
i advokatfirman Lindahl. 

l Hanna Sundberg är ny del-
ägare på Kilpatrick Townsends 
Stockholmskontor.

l Johan Håkansson har utsetts 
till ny delägare i Moll Wendén.

l Hanna Monthan har inträtt 
som ny delägare i advokatfir-
man Westermark Anjou.

l Christina Rydell Ahlström 
och Anton Olsson har utsetts 
till nya delägare på MAQS Ad-
vokatbyrå i Göteborg från den 
1 januari 2019.

l Jonas Holmstedt har utsetts 
till ny managing partner för 
Wåhlin. 

l Advokaten Mango Kask är 
ny delägare i advokatfirman 
Ramberg. Han kommer när-
mast från MAQS.

l Åsa Kock, Johan Nyberg, 
Maria Hollingworth och Mar-
cus Hallsten är nya delägare i 
Glimstedt.

l Martin Järvengren är ny 
del ägare i advokatbyrån White 
& Case. 

l Elsa Arbrandt har valts in 
som delägare på Cederquist 
med start första januari 2019.

l Henrik Wenander, professor 
i offentlig rätt, har tilldelats 
1 883 000 kronor i forsknings-
medel från Riksbankens 
jubileumsfond för projektet 
”Den offentliga förvaltningens 
konstitutionella roll i Norden: 
demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet under europeisk 
påverkan”.

l Susanna Zeko är ny gene-
ralsekreterare på Internatio-
nella Handelskammaren  (ICC 
Sweden).

Anne Ramberg hyllade betydelsefull 70-åring
Den 10 december 1948 antogs FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna. 70-årsjubileet firades den 
10 december vid Uppsala universitet med ett seminarium 
som fått rubriken Exploring human rights – challenges for 
society, law and democracy.

Inledningstalare var Anne Ramberg. Hon betonade den 
stora betydelse som FN:s allmänna förklaring har haft och 
fortfarande har. 

Förutom att lägga en grund för juridiskt bindande kon-
ventioner är den också i sig så kallad hard law, som förbu-
den mot tortyr och slaveri.

Modin blir ny direktör 
för Etikprövningsmyndigheten
Regeringen har beslutat att anställa före 
detta rådmannen Johan Modin som direktör 
och myndighetschef för den nya Etikpröv-
ningsmyndigheten. Han verkar i dag som 
särskild utredare för inrättandet av den nya 
myndigheten och har tidigare varit rådman 
vid Uppsala tingsrätt samt verksam inom 
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 
Förordnandet gäller från den 1 januari 2019 
till den 31 december 2024.

Forskarna Niklas Arvidsson 
och Lotta Maunsbach är årets 
mottagare när Emil Heijnes 
Stiftelse för rättsvetenskaplig 
forskning delar ut ett pris för 
framstående insatser inom den 
rättsvetenskapliga forskningen.

Niklas Arvidsson och Lotta 
Maunsbach, både verksamma 
vid Lunds universitet, får var-
dera 100 000 kronor av Emil 
Heijnes Stiftelse för rättsveten-
skaplig forskning. Enligt stif-
telsen har de båda genom sina 
doktorsavhandlingar och däref-
ter utförda arbeten ”gjort fram-
stående insatser som avsett juri-
diska kärnområden och centrala 
och grundläggande frågor”.

niklas arvidsson är sär-
skilt inriktad på för-
mögenhetsrätt och as-
sociationsrätt. Just nu 
skriver han bland an-
nat en artikel om pri-
vata sedvanors status 
och rättsverkningar 
inom förmögenhets-
rätten samt två artik-
lar om entreprenadrätt 
(tillsammans med Per 
Samuelsson vid juridiska fa-
kulteten i Lund). Dessutom ar-
betar han med en principiellt 
inriktad kommentar till skulde-
brevslagen (tillsammans med 
Johan Adestam vid Örebro uni-
versitet). 

– Jag uppfattar priset som en 
mycket glädjande bekräftelse 
av att min forskning uppskat-
tas. God rättsvetenskap är starkt 
beroende av att forskaren vår-
dar sin kreativitet och nyfiken-
het och för att lyckas med detta 
är det av stor betydelse när an-
strängningarna uppmärksam-
mas i ett vidare sammanhang än 
kretsen av de närmast sörjande, 
säger Niklas Arvidsson.

lotta maunsbach disputerade inom 
processrätten, och har framför 
allt intresserat sig för civilrätt 
och processrätt och då främst 
de problem som uppkommer i 
gränslandet mellan dessa dis-
cipliner. Just nu planerar Lotta 

Maunsbach för ett pro-
cess- och skiljemanna-
rättsligt projekt där ”fel 
i rättskipningen” står i 
fokus. Projektet har ar-
betsnamnet ”Lagakraft-
vunnet men ändå an-
gripbart” och handlar 
om olika situationer där 
det under den rättsliga 
processen inför dom-
stol eller skiljenämnd 
har förekommit felak-

tigheter av olika slag som gör 
att ett lagakraftvunnet avgöran-
de kan rivas upp. Maunsbach är 
också delaktig i projektet Kirur-
gens perspektiv, ett omfattande 
samverkans- och innovations-
projekt som finansieras av Vin-

nova, med syfte att utveckla en 
helt ny robotkirurgi och teknik 
för hjärtoperationer.

– Jag är mycket hedrad och 
glad över priset och att mina 
forskningsämnen och forsk-
ningsfrågor uppmärksammas. 
Det stärker mig i min uppfatt-
ning att forskning inom juridi-
kens kärnämnen civilrätt och 
processrätt är viktigt. Det ger 
mig inspiration och motivation 
att fortsätta beforska dessa om-
råden, säger Lotta Maunsbach.

Arvidsson och Maunsbach
årets Heijne-pristagare

Lotta Maunsbach. 

Niklas Arvidsson.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2018 om inte annat anges.

Ahola, Mikael: Offentlighet eller 
sekretess : handläggningen 
steg för steg (Norstedts juridik. 
341 s.)

Bodansky, Daniel: International 
climate change law / Daniel 
Bodansky, Jutta Brunnée, La-
vanya Rajamani (Oxford Univ. 
Press. 2017. 374 s.)

European Union law / edited by 
Catherine Barnard, Steve  

Peers (2. ed. Oxford Univ. 
Press, 2017. 853 s.)

Festskrift til Mads Bryde An-
dersen / Henrik Udsen, Jan 
Schans Christensen, Jesper 
Lau Hansen, Torsten Iversen og 
Linda Nielsen, red. (København 
: Jurist-og Økonomforbundet. 
797 s.)

Holke, Dan: Medbestämmande-
lagen : med kommentar / Dan 
Holke, Erland Olauson (7. uppl. 
Studentlitteratur. 462 s. Arbets-
rättsbiblioteket)

Karlsson-Tuula, Marie: Den 
skuldsatta damen : några insol-
vensrättsliga spörsmål / Marie 
Karlsson-Tuula ; under med-
verkan av Annina H. Persson 
(Örebro universitet. 187 s.)

Kuttenkeuler, Anne: Lagen om 
distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler : en kommentar 
(Norstedts juridik. 307 s. Gula 
biblioteket)

Lidén, Moa: Confirmation bias in 
criminal cases (Department of 
Law, Uppsala University. Ca 

430 s. Diss. Uppsala universi-
tet, 2018)

Market abuse regulation : com-
mentary and annotated guide 
/ edited by Marco Ventoruzzo, 
Sebastian Mock (Oxford Univ. 
Press, 2017. 554 s.)

Sandén, Hans-Olof: Brottsdatala-
gen : en kommentar (Norstedts 
juridik. 253 s. Gula biblioteket)

Sandgren, Claes: Förlåt, det är 
Göran som är död : en brottslig 
satir (Jure. 245 s.)

Schéele, Eva von: Barnets 

 LÄSTIPS

Efterarv : komplikationer vid slutlig fördel-
ning av kvarlåtenskap
Författare: Anders 
Eriksson
Förlag: Norstedts 
juridik
Antalet fall av efterarv 
(rätt till arv efter en 
avliden först sedan en 
annan arvtagare/ 
testamentstagare av-
lidit) har ökat kraftigt 
till följd av ärvdabalks-
reformen 1987 som bland annat utvidgade 
efterlevande makes rätt till arv på bekostnad 
av makarnas gemensamma barn. I boken 
beskrivs och förklaras dessa regler kring ef-
terarv, en av arvsrättens mest komplicerade 
frågor. Efterarvsreglerna kan i förening med 
andra regler i arvslagstiftningen, till exempel 
reglerna om förskott och det förstärkta lag-
lottsskyddet, leda till mycket krångliga arvs-
situationer. Även sådana särskilt komplicerade 
fall av efterarvsrätt behandlas i boken. 

Beviskraft : metod för bevisvärdering i brott-
mål
Författare: Christian 
Dahlman
Förlag: Norstedts 
juridik
Beviskraft handlar 
om sannolikhetsbe-
dömningar i bevisvär-
dering. Boken visar 
hur det traditionella 
sättet att göra be-
visvärdering kan ge 
upphov till tankefel, och förklarar hur de kan 

undvikas genom att tillämpa en bayesiansk 
metod. Förbiseende av alternativhypotes, 
dubbelräkning och underskattning av samver-
kande bevisning är några av de tio vanligaste 
tankefelen som identifieras. Ingående analyser 
av svenska rättsfall presenteras, bland annat 
Joy Rahman, Thomas Quick, Balkongfallet, 
Gryningspyromanen och Mordet på Lisa Holm. 
Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevis-
värdering och presenterar samtidigt ny forsk-
ning inom området.

 AVHANDLINGAR
Advokater som doktorerat 
Anders Fernlund, verksam som advokat i 
Stockholm med franchisejuridik som speciali-
tet, disputerade med avhandlingen Franchising 
: friktion mellan transnationella affärsmodeller 
och nationell särreglering den 23 november vid 
Stockholms universitet. Avhandlingen beskri-
ver hur nationell lagstiftning påverkar gräns-
överskridande företagsamhet med franchising 
som konkret exempel. Avhandlingen gör en 
grundlig analys av affärsmodellen ur ett histo-
riskt och rättsligt perspektiv och går igenom 
lagstiftningen i de 36 länder som har särreg-
lerat franchising. Lagstiftningarna skiljer sig 
väsentligt åt, något som försvårar samarbete 
över gränserna. Slutsatsen är att ju färre 
friktioner, det vill säga särregleringar, desto 
större möjlighet för en transnationell sprid-
ning av franchisesystem. Mot den bakgrunden 
föreslår Anders Fernlund en harmonisering 
i form av självreglering inom branschen på 
regional, helst global nivå. 

Den 30 november försvarade advokat Staf-
fan Michelson sin doktorsavhandling i rätts-
sociologi: Empowerment and private law : civil 
impetus for sustainable development vid Lunds 
universitet. I avhandlingen har han studerat 
förutsättningarna för miljöengagerade per-
soner och företag att med hjälp av juridiken 
främja en mer hållbar samhällsutveckling.  Mi-
chelson menar att inte bara politiker och myn-
digheter har makt att förändra miljön och kli-
matet utan även enskilda människor har makt 

att förändra. Han listar tre möjligheter för de 
som vill agera för ökad hållbarhet: företagens 
regelverk, avtal och rättsprocess. Staffan Mi-
chelson, verksam i Lund, har under många år 
arbetat som advokat med särskilt intresse för 
miljörätt från ett civilt perspektiv.

 BOK
Äres 
dem som 
äras bör! 
Gunnar 
Karnell, 
eddy.se
Gunnar 
Karnell, 
ekonom 
och pro-
fessor 
eme-
ritus i 
rättsve-
tenskap 
vid 
Han-
dels-
hög-
skolan i Stockholm disputerade 1970 med 
avhandlingen Rätten till programinnehåll 
i TV och har sedan dess gett ut ett flertal 
böcker och artiklar, särskilt på immateralrät-
tens område. Detta omfångsrika band samlar 
samtliga 39 festskriftsartiklar Karnell skrivit 
till svenska och utländska vänner och kollegor 
under åren 1970–2017.

 JURIDISKT SPRÅK
Det sista numret för 2018 av Språkrådets 
bulletin Klarspråk tar upp olika aspekter av 
juridiskt språk. Man kan bland annat läsa om 
hur den långa skrivprocessen ser ut bakom 
nya lagar och vilken roll språkexperterna vid 
Statsrådsberedningen har i detta arbete och 
domstolarnas arbete med att skriva begrip-
ligare lagar. Läs Klarspråk på Språkrådets 
hemsida sprakochfolkminnen.se.

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

egendom : en vägledning om 
förvaltning av barns egendom 
(Norstedts juridik. 154 s.)

Schelin, Johan: Kritiska perspek-
tiv på rätten (Poseidon förlag. 
117 s. Skrifter utgivna av juri-
diska fakulteten vid Stockholms 
universitet ; 85)  

Sjöberg , Gustaf: Reglering av 
banker (Jure. 527 s.)  

Skogvang, Susann Funderud: 
Samerett (3. utg. Oslo : Univer-
sitetsforl., 2017. 351 s.)

Sterzel, Fredrik: Finansmakten 
i författningen (2. uppl. Iustus. 
215 s.)

Uppsatser om försäkringsrätts-
liga regler och principer / 
Håkan Andersson, Bertil 
Bengtsson, Anders Holm, Malou 
Larsson Klevhill, Eva Lindell-
Frantz, Birger Nydrén, Marcus 
Radetzki, Jessika van der Sluijs, 
Harald Ullman (Jure. 304 s.) 

Woxholth, Geir: Selskapsrett (6. 
utg. Oslo : Gyldendal juridisk. 
442 s.)  

Ågren, Jack: Straffansvar / Jack 
Ågren, Madeleine Leijonhufvud, 
Suzanne Wennberg (10. uppl. 
Norstedts juridik. 209 s.) 

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Ramberg om engagemanget 
och skyddet för demokratin
I Dagens Nyheter Lördag den  
15 december berättade Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg i ett stort repor-
tage bland annat om sitt engage-
mang i mänskliga rättigheter och 
andra samhällsfrågor liksom om 
oron för demokratin i Sverige. 
Anne Ramberg 
menade sär-
skilt att skyd-
det för det 
demokra-
tiska stats-
skicket 
borde för-
stärkas så 
snart som 
möjligt.

 MEDIERNA

Johan Eriksson gäst 
i SVT:s Min sanning
Terrordömde Rakhmat Akilovs 
advokat Johan Eriksson berät-
tade i SVT:s Min sanning den  
13 januari om sin klients förhål-
landen i häktet och om hatet han 
fick uppleva när han accepterade 
uppdraget.

– Jag har aldrig träffat någon 
som har suttit under så stränga 
restriktioner någonsin, sa Eriks-
son.

Advokat Göran Rise, sedan 
30 år verksam i Spanien, 
vill i en serie romaner ge 
läsaren en verklig och sann 
bild av hur en advokat arbetar 
med stora ekomål. I novem-
ber släpptes debutromanen 
Bulvanen. 

Efter dryga 50 år i den juridiska 
branschen har du nu skrivit en 
serie romaner. Varför gav du 
dig på detta?

– Min tanke var från början 
att skriva en serie om advokat-
yrket och alla de motgång-
ar och glädjeämnen som det 
för med sig. Efterhand förstod 
jag att enbart berättelser om 
att vara advokat inte skulle bli 
tillräckligt spännande läsning. 
Jag beslöt mig att skriva en 
serie om fem romaner med in-
slag av krafterna bakom det po-
litiska spelet i Mellersta Öst-
ern.

Berätta om böckerna! 
– Berättelserna har sin ut-

gångspunkt i San Pedro de Al-
cántara, en stad utanför Mar-
bella. I min omgivning, på 
spanska Solkusten, finns bland 
andra kungafamiljen från Sau-
diarabien, Assad i Syrien lik-
som ”rester” av Muammar 
Gaddafi och inte minst av rys-
ka oligarker och Putin. Dess-
utom är jag mycket intresserad 
av internationell politik och i 
synnerhet av motsättningar-
na i Mellersta Östern. Jag be-
slöt mig därför att romanerna 
skulle ha som gemensamma 

TRE FRÅGOR TILL … GÖRAN RISE

Göran Rise skildrar det storpolitiska 
spelet om makt, pengar och girighet

För varje sålt exemplar av böckerna om advokat Carl B. Lambert kommer 
25 kronor att gå till den stipendiefond som advokaten Fredrik Svensson 
startat (se intervju med Fredrik Svensson i Advokaten nr 8 2018). Nästa 
roman Smugglaren släpps i början på april.

nämnare det storpolitiska spel 
som nu pågår om makt, peng-
ar och girighet i terror och hot. 
Huvudpersonen, advokat Carl 
B. Lambert, är en fantasifigur, 
men han har givetvis många ka-
raktärsdrag av mig. Bulvanen 
bygger på tre verkliga fall som 
jag gjort till ett med en bulvan. 
Men för vem är Lamberts kli-

ent bulvan? Ja, det får läsaren 
själv räkna ut!

Har du fått några reaktioner 
från advokatkollegor?

– Ja, det har jag fått och det är 
väldigt roligt. Mina berättelser 
är krävande och läsaren måste 
anstränga sig, vilket är ett med-
vetet drag.
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• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden
• vårdpersonal anmäld till IVO-HSAN

Dr. Bo Kuritzén 
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Birger Jarlsgatan 44  • Box 3418 
103 68 Stockholm  • 070 555 02 70 
bo@kuritzen.se  • www.kuritzen.se

MEDICINSK-JURIDISKA UTREDNINGAR

LÄS DEN nervkittlande romanen Bulvanen om advokat 
Carl B. Lambert som hamnar mitt i storpolitiken med  
ett av sina mål. Under ytan figurerar terror, pengar  
och krafter som är svåra stå emot. Bulvanen  
är den första i en serie av fem romaner  
författade av Göran Rise som själv  
är advokat.

25 kr per försåld bok går till
Stipendiestiftelsen Avstamp
för Juridiska studier i Sverige.

Beställ boken idag på

Adlibris eller Bokus!

SAMFUNDET

  NYA LEDAMÖTER  
DEN 7 DECEMBER 2018  

Maria Fogdestam Agius, Volterra 
Fietta, London, England
Emelie Andersson, Advokat- 
firman Ingvarsdotter AB, Söder- 
tälje
Adis Beharić, Advokatfirman Kjäll-
gren AB, Trollhättan
Christian Bengtsson, Wesslau 
 Söderqvist Väst HB, Borås
Dan Bengtsson, Advokatfirman 
Carler KB, Stockholm
Levi Bergstedt, Norelid Advokat-
byrå AB, Stockholm

Natalia Shafie Desta, AVA Advoka-
ter AB, Borås
Fredrik Forseryd, Advokatbyrån 
Kaiding Kommanditbolag, Luleå
Henrik Fritz, Roschier Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Frida Gärdin, Advokatfirman Codex 
AB, Stockholm
Andreas Hansson, Altene advokat-
byrå AB, Södertälje
Axel Helle, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm
Emelie Håkansson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Hanna Johansson, Advokatfirman 
Stockholms Asylbyrå AB, Stockholm

Magnus Jonsson, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Martin Järvengren, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm
Lukas Jönsson, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Malmö
Niclas Lindblad, Advokatfirman 
Morris AB, Stockholm
Jesper Lindbom, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm
Miriam Lisak, Advokatfirman Credo 
AB, Göteborg
Kajsa Lunderqvist, Advokatbyrån 
Limhamnsjuristen AB, Limhamn
Ludwig Metz, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Nathalie Miskin, Rosengrens Advo-
katbyrå i Göteborg AB, Göteborg
Hanna Monthan, Advokatfirman 
Westermark Anjou AB, Stockholm
Michel Moré, Advokatfirman Codex 
AB, Stockholm
Henrik Nilsson, Advokatfirman 
 Lindahl KB, Malmö
Ingrid Olsson, Advokatbyrån 
 Lundia AB, Lund
Anna Paulsson, Advokatfirman 
Morris AB, Göteborg
Erik Persson, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm
Lovisa Ritzer, Kilpatrick Townsend 
& Stockton Advokat KB, Stockholm

Malin Runfors, Advokatfirman 
Credo AB, Henån
Helena Rydfors, Foyen Advokat-
firma KB, Stockholm
Axel Ryning, Foyen Advokatfirma 
KB, Malmö
Elin Schedin, AG Advokat KB, 
Stockholm
Marcus Stalebrant, Advokatfirman 
Salomonsson & Jovicic AB, Stock-
holm
Gun-Britt Ström, Östberg Advoka-
ter AB, Falun
Elin Ternert, Stahre Persson 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Ida Magnusson Ulfsdotter, Foyen 
Advokatfirma KB, Malmö
Ida Vincent, Advokatbyrån De 
Basso Brothers AB, Stockholm
Oliver Wismeier, Advokatfirman 
Credo AB, Göteborg
Jessica Wretman, Juristfirman 
Wretman, Stockholm
Hanna Bogsjö Österberg, 
 Advokatfirman Kahn Pedersen KB, 
Stockholm

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Søren Hessellund Klausen 
 (advokat, Danmark), Startplattan 
169460 Aktiebolag u.n.ä. IUNO AB, 
Stockholm
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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

SAMFUNDET

Aage Krogh (advokat, Danmark), 
Startplattan 169460 Aktiebolag 
u.n.ä. IUNO AB, Stockholm 

Anders Etgen Reitz (advokat, Dan-
mark), Startplattan 169460 Aktie-
bolag u.n.ä. IUNO AB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Mats Anderson, Stockholm, 30 no-
vember 2018 
Hans Carlsson, Borlänge, 7 decem-
ber 2018 
Daniel Falk, Stockholm, 2 decem-
ber 2018
Johan Gullesjö, Skellefteå, 15 no-
vember 2018
Lennart Hager, Bromma, 1 decem-
ber 2018 
Lisa Hanicke, Göteborg, 1 novem-
ber 2018 
Peter Helle, Stockholm, 7 decem-
ber 2018 
Lennart Jemtelius, Karlstad, 5 de-
cember 2018 
Elin Johnsson, Stockholm, 2 no-
vember 2018 
Christer Jonsson, Nykvarn, 7 de-
cember 2018 
Caroline Karlsson, Stockholm, 
22 november 2018 
Marion Kronberg, Stockholm, 
1 december 2018 
Niclas Martinsson, Stockholm, 
30 november 2018 
Ida Odelius, Göteborg 1 november 
2018 
Charlotte Orsmark, Stockholm, 
17 oktober 2018 

Ida Hellner Ottosson, Helsingborg, 
1 december 2018 
Angelica Rigborn, Stockholm, 
30 november 2018 
Sofia Scherman, Stockholm, 1 no-
vember 2018 
Alexandra Stolt, Stockholm, 1 no-
vember 2018 
Erik Svärd, Stockholm, 23 novem-
ber 2018 

 AVLIDNA LEDAMÖTER

Gun Svavar, Danderyd, 11 novem-
ber 2018

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

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2018/1532 Betänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångs-
medel (SOU 2018:61)
R-2018/1616 Promemorian Genomförande av student- och forskar-
direktivet (Ds 2018:37)
R-2018/1621 Promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv 
till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
R-2018/1641 Betänkandet utökad tillsyn över fastighetsmäklar-
branschen (SOU 2018:64)
R-2018/1679 Betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid 
 Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63)
R-2018/1704 Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot 
 terrorism
R-2018/1749 Delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – 
ett enklare förfarande (SOU 2018:62)
R-2018/2133 Utkast till lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-bio-
banken
R-2018/2331 Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande 
av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
 finansiering av terrorism
R-2018/2382 Promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredje-
land att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd och 
vissa betaltjänstfrågor

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

REMISSÄRENDEN
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om rekryteringen
av ny generalsekreterare

strax före jul fattade Advokatsamfundets styrelse beslut 
om att anställa en ny generalsekreterare, Mia Edwall In-
sulander. Det är ingen vardagshändelse precis; senast 
det skedde var för 19 år sedan när Anne Ramberg an-
ställdes.

När jag sommaren 2017 valdes till ordförande i sty-
relsen för en tid om två år stod det klart för mig att min 
och styrelsens absolut viktigaste uppgift under mandat-
perioden var rekryteringen av en ny generalsekreterare.

Visserligen går Anne Ramberg i pension först i au-
gusti 2019 men jag ville att vi skulle vara ute i mycket 
god tid med att söka en efterträdare, inte minst för att 
den personen i god ordning skulle kunna 
avveckla sin nuvarande verksamhet; man 
kan ju inte avsluta en advokatrörelse över 
natten. 

Arbetet inleddes därför redan i början av 
2018 med att inom styrelsen utse en rekryte-

ringsgrupp som skulle bereda frågan. Vi 
knöt också till oss rekryteringskon-

sulten Fredrik Hillelson vid No-
vare, med vilken gruppen kom 
att arbeta mycket nära.

Under mars månad inhäm-
tade gruppen synpunkter från 
ordförandena i samfundets 
sju regionala avdelningar om 
utformningen av tjänsten och 
lämplig kandidatprofil. Så skedde också 

med nuvarande generalsekreterare och 
ytterligare några av kansliets tjänste-
män. Dessa frågor diskuterades däref-
ter mycket ingående vid ett styrelse-
möte i april månad. 

när det gäller tjänstens utformning 
rådde enighet om att generalse-
kreteraren även fortsättningsvis 
ska ha en utåtriktad roll och vara 
advokatkårens huvudsakliga an-
sikte mot omvärlden. Likaså var 
styrelsen enig om att tjänsten 
ska förbli en tillsvidareanställ-
ning. 

När det gällde den nya ge-
neralsekreterarens profil be-
slutade styrelsen om ett an-
tal kriterier som skulle vara 

vägledande vid urvalet, väl medveten om att det knap-
past skulle finnas någon som uppfyllde varje kriterium. 
Ett av de viktigaste var att den nya generalsekreteraren 
skulle ha varit praktiskt verksam på advokatbyrå under 
relativt lång tid. Ytterligare ett viktigt kriterium – givet 
den utåtriktade rollen – var att personen skulle kunna 
uppträda obehindrat i mediala sammanhang och helst 
redan från början ha viss medieerfarenhet. Vi bestämde 
också att varken ålder eller kön skulle inverka på valet.

Tjänsten utannonserades i maj med sista ansöknings-
dag i slutet av augusti. 

redan innan vi gick ut med annonsen hade jag bett 
styrelsens ledamöter och avdelningsord-
förandena att under hand komma med för-
slag på tänkbara kandidater. Så skedde också 
och jag överlämnade en lista med ett tiotal 
namn till Novare inför den fortsatta proces-
sen. Till Novare kom sedermera ytterligare 
förslag på tänkbara kandidater.

När rekryteringsgruppen och Novare 
samlades efter sommaren enades vi om att 
cirka 20 personer – de som hade sökt tjäns-
ten samt vissa av dem som hade föreslagits 
– skulle kontaktas. Så skedde under septem-
ber och oktober. Den fortsatta processen 
ledde fram till att vi så småningom hade en 
short list med flera mycket starka kandida-

ter. Styrelsen fattade ett enhälligt beslut vid styrelsemö-
te den 7 december att utse Mia Edwall Insulander.

mia är 45 år. Hon är delägare i den humanjuridiska ad-
vokatbyrån Insulander Lindh i Stockholm. Hon har va-
rit anställd vid byrån sedan 2001. Hennes huvudsakliga 
verksamhetsområde är familjerätt. Hon är också – se-
dan 1 juli 2017 – ledamot av Advokatsamfundets styrelse. 
Hon medverkar regelbundet som expert på familjerätt i 
TV4:s Nyhetsmorgon.

Mia kommer att tillträda tjänsten som generalsekrete-
rare den 1 september i år, när Anne Ramberg efter näs-
tan två decennier går i pension.

STYRELSEN 
FATTADE ETT 
ENHÄLLIGT 
BESLUT VID 

STYRELSE MÖTE 
DEN 7 DECEMBER 

ATT UTSE 
MIA EDWALL 
INSULANDER.
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Har du koll på  
de nya lagarna?
Utmana dina kollegor i Lagbokskollen!

Äntligen är 2019 års upplaga av Sveriges Rikes Lag här! 
Har du koll på de nya lagarna och alla uppdateringar? 

Testa dina kunskaper på nj.se/lagbokskollen och beställ  
ditt exemplar av lagboken på nj.se/srl19


