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”Ska vi tala om en meningsfull jämställdhet så måste stressen bli en uttalad 
del av den diskussionen.”  jens näsström, psykolog

För konstens skull
FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

Tystnadskultur kan bli
hot mot rättsstaten

Åtgärdsprogram mot
sexuella trakasserier

Gästkrönikör: Ami Hedenborg, 
pressansvarig Amnesty i Sverige



fortbildning sedan 1967

– se vjs.se för komplett kursutbud

Kursnamn Datum

NOVEMBER

Arbetsrätt 2 (3 dagar)
Lars Bäckström, Erik Danhard, Anders Nordström, 
Ulrika Runelöv

12 nov

Förhandla med framgång
Viveca Sten

12 nov

GDPR - Nyhetsbevakning November
Daniel Westman

12 nov

Lagen om värdepappersmarknaden
Johan Lycke, Sara Mitelman

13 nov

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt

19 nov

Ett framgångsrikt försvar  
– Försvararens arbete under förundersökningen
Anna Dahlbom Langley

19 nov

Civilprocessrätt
Stefan Lindskog, Lars Heuman

20 nov

Den nya vattenrätten
Joakim Kruse

20 nov

Kränkande särbehandling i arbetslivet
Jan Melander

21 nov

Förvaltningsrättsliga principer
Carl Lebeck

21 nov

Fördjupningskurs i offentlig upphandling
Eva-Maj Mühlenbock, Lukas Granlund

21 nov

Den nya kommunallagen
Olle Lundin

26 nov

Komplicerad efterarvsrätt
Anders Eriksson

26 nov

Kommunala bolag (Göteborg)
Roland Adrell, Robert Moldén

26 nov

Miljöbalken och minerallagen
Margaretha Svenning, Rolf Englesson

27 nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur  
ett praktiskt perspektiv
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

27 nov

Stiftelser 2019
Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin,  
Martin Berglund m.fl.

28 nov

DECEMBER

Nya förvaltningslagen
Olle Lundin

3 dec

Fel i fastighet
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

3 dec

Byggentreprenader och offentlig upphandling
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

4 dec

Aktieägaravtalet
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

4 dec

Dataskyddsförordningen (GDPR)  
- rättslig reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

4 dec

Kursnamn Datum

Praktisk processrätt (Malmö)
Claes Rainer

4 dec

Lokalhyresavtalet och de nya  
hyreslagarna (Malmö)
Ulf Skorup, Tomas Underskog

4 dec

Bodelningsförrättaruppdraget (Malmö)
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

4 dec

Dödsboförvaltning - fördjupning (Malmö)
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

5 dec

Arbetsrättsprocessen
Tom Johansson, Erik Danhard

5 dec

IT-rätt 2019
Daniel Westman, Andreas Dahlqvist, Johan Bålman, 
Johan Kahn, Daniel Lundqvist, Daniel Akenine,  
Evelina Anttila m.fl.

5 dec

Praktisk processrätt
Claes Rainer

10 dec

Försäkringsavtalslagens regler om  
personförsäkringar – fördjupningskurs
Bo-Göran Jansson

11 dec

Fastighetsrättsdagen 2019
Jori Munukka, Elisabeth Ahlinder, Christina  
Wahlström, Erik Hällströmer, Stefan Rubensson m.fl.

12 dec

KURSER 2020
JANUARI

Penningtvätt – Nyhetsbevakning 
Martin Nord

21 jan

GDPR Nyhetsbevakning
Daniel Westman

22 jan

Arbetsrättslig nyhetsserie
Erik Danhard

24 jan

EU-rättslig process och metod
Jörgen Hettne

28 jan

Dödsboförvaltning - fördjupning
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

28 jan

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Daniel Westman, Caroline Olstedt Carlström

29 jan

Barnkonventionen som svensk lag
Maria Grahn-Farley

29 jan

Avtalstolkning i praktiken
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

30 jan

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag
Marie Friman, Fredric Ardrot

30 jan

FEBRUARI

Arbetsrätt 1 (2 dagar)
Tom Johansson, Birgitta Nyström

04 feb

Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn
Dr. Margaretha Svenning, Rolf Englesson

04 feb

Bolagsstämma
Urban Båvestam, Svante Johansson

05 feb

Internationell arvsrätt
Anders Eriksson

05 feb

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig  
reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

06 feb

Marknadsrätt och reklamjuridik
Tobias Eltell

11 feb

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  
för miljö- och PBL-ärenden
Björn Hellman, Jennifer Jarebro

11 feb

Offentlig upphandling – Regelverket och praxis
Eva-Maj Mühlenbock, Robin Heimdahl

12 feb

Styrelseansvar i finansiella företag
Cecilia Salaj Wennerholm

12 feb

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
Margareta Brattström

12 feb

Beskattning av fastigheter - inkomstskatt,  
fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt
Peter Nilsson, Jan Kleerup

12 feb

Tillståndsprocessen
Pia Pehrson

13 feb

Aktuella kurser i vinter

VJS  
kursabonnemang  

 
– Gå obegränsat med  

kurser under ett år  
 18 900 kr, exkl. moms, 

för 12 månadervjs.se 

> Missa inte Svensk Juriststämma 2020 den 21-22 april!

fortbildning sedan 1967

– se vjs.se för komplett kursutbud

Kursnamn Datum

NOVEMBER

Arbetsrätt 2 (3 dagar)
Lars Bäckström, Erik Danhard, Anders Nordström, 
Ulrika Runelöv

12 nov

Förhandla med framgång
Viveca Sten

12 nov

GDPR - Nyhetsbevakning November
Daniel Westman

12 nov

Lagen om värdepappersmarknaden
Johan Lycke, Sara Mitelman

13 nov

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt

19 nov

Ett framgångsrikt försvar  
– Försvararens arbete under förundersökningen
Anna Dahlbom Langley

19 nov

Civilprocessrätt
Stefan Lindskog, Lars Heuman

20 nov

Den nya vattenrätten
Joakim Kruse

20 nov

Kränkande särbehandling i arbetslivet
Jan Melander

21 nov

Förvaltningsrättsliga principer
Carl Lebeck

21 nov

Fördjupningskurs i offentlig upphandling
Eva-Maj Mühlenbock, Lukas Granlund

21 nov

Den nya kommunallagen
Olle Lundin

26 nov

Komplicerad efterarvsrätt
Anders Eriksson

26 nov

Kommunala bolag (Göteborg)
Roland Adrell, Robert Moldén

26 nov

Miljöbalken och minerallagen
Margaretha Svenning, Rolf Englesson

27 nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur  
ett praktiskt perspektiv
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

27 nov

Stiftelser 2019
Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin,  
Martin Berglund m.fl.

28 nov

DECEMBER

Nya förvaltningslagen
Olle Lundin

3 dec

Fel i fastighet
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

3 dec

Byggentreprenader och offentlig upphandling
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

4 dec

Aktieägaravtalet
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

4 dec

Dataskyddsförordningen (GDPR)  
- rättslig reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

4 dec

Kursnamn Datum

Praktisk processrätt (Malmö)
Claes Rainer

4 dec

Lokalhyresavtalet och de nya  
hyreslagarna (Malmö)
Ulf Skorup, Tomas Underskog

4 dec

Bodelningsförrättaruppdraget (Malmö)
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

4 dec

Dödsboförvaltning - fördjupning (Malmö)
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

5 dec

Arbetsrättsprocessen
Tom Johansson, Erik Danhard

5 dec

IT-rätt 2019
Daniel Westman, Andreas Dahlqvist, Johan Bålman, 
Johan Kahn, Daniel Lundqvist, Daniel Akenine,  
Evelina Anttila m.fl.

5 dec

Praktisk processrätt
Claes Rainer

10 dec

Försäkringsavtalslagens regler om  
personförsäkringar – fördjupningskurs
Bo-Göran Jansson

11 dec

Fastighetsrättsdagen 2019
Jori Munukka, Elisabeth Ahlinder, Christina  
Wahlström, Erik Hällströmer, Stefan Rubensson m.fl.

12 dec

KURSER 2020
JANUARI

Penningtvätt – Nyhetsbevakning 
Martin Nord

21 jan

GDPR Nyhetsbevakning
Daniel Westman

22 jan

Arbetsrättslig nyhetsserie
Erik Danhard

24 jan

EU-rättslig process och metod
Jörgen Hettne

28 jan

Dödsboförvaltning - fördjupning
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

28 jan

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Daniel Westman, Caroline Olstedt Carlström

29 jan

Barnkonventionen som svensk lag
Maria Grahn-Farley

29 jan

Avtalstolkning i praktiken
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

30 jan

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag
Marie Friman, Fredric Ardrot

30 jan

FEBRUARI

Arbetsrätt 1 (2 dagar)
Tom Johansson, Birgitta Nyström

04 feb

Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn
Dr. Margaretha Svenning, Rolf Englesson

04 feb

Bolagsstämma
Urban Båvestam, Svante Johansson

05 feb

Internationell arvsrätt
Anders Eriksson

05 feb

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig  
reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

06 feb

Marknadsrätt och reklamjuridik
Tobias Eltell

11 feb

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  
för miljö- och PBL-ärenden
Björn Hellman, Jennifer Jarebro

11 feb

Offentlig upphandling – Regelverket och praxis
Eva-Maj Mühlenbock, Robin Heimdahl

12 feb

Styrelseansvar i finansiella företag
Cecilia Salaj Wennerholm

12 feb

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
Margareta Brattström

12 feb

Beskattning av fastigheter - inkomstskatt,  
fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt
Peter Nilsson, Jan Kleerup

12 feb

Tillståndsprocessen
Pia Pehrson

13 feb

Aktuella kurser i vinter

VJS  
kursabonnemang  

 
– Gå obegränsat med  

kurser under ett år  
 18 900 kr, exkl. moms, 

för 12 månadervjs.se 

> Missa inte Svensk Juriststämma 2020 den 21-22 april!



fortbildning sedan 1967

– se vjs.se för komplett kursutbud

Kursnamn Datum

NOVEMBER

Arbetsrätt 2 (3 dagar)
Lars Bäckström, Erik Danhard, Anders Nordström, 
Ulrika Runelöv

12 nov

Förhandla med framgång
Viveca Sten

12 nov

GDPR - Nyhetsbevakning November
Daniel Westman

12 nov

Lagen om värdepappersmarknaden
Johan Lycke, Sara Mitelman

13 nov

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt

19 nov

Ett framgångsrikt försvar  
– Försvararens arbete under förundersökningen
Anna Dahlbom Langley

19 nov

Civilprocessrätt
Stefan Lindskog, Lars Heuman

20 nov

Den nya vattenrätten
Joakim Kruse

20 nov

Kränkande särbehandling i arbetslivet
Jan Melander

21 nov

Förvaltningsrättsliga principer
Carl Lebeck

21 nov

Fördjupningskurs i offentlig upphandling
Eva-Maj Mühlenbock, Lukas Granlund

21 nov

Den nya kommunallagen
Olle Lundin

26 nov

Komplicerad efterarvsrätt
Anders Eriksson

26 nov

Kommunala bolag (Göteborg)
Roland Adrell, Robert Moldén

26 nov

Miljöbalken och minerallagen
Margaretha Svenning, Rolf Englesson

27 nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur  
ett praktiskt perspektiv
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

27 nov

Stiftelser 2019
Kerstin Fagerberg, Brita Löfgren Lewin,  
Martin Berglund m.fl.

28 nov

DECEMBER

Nya förvaltningslagen
Olle Lundin

3 dec

Fel i fastighet
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

3 dec

Byggentreprenader och offentlig upphandling
Christoffer Löfquist, Oscar Wackling

4 dec

Aktieägaravtalet
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

4 dec

Dataskyddsförordningen (GDPR)  
- rättslig reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

4 dec

Kursnamn Datum

Praktisk processrätt (Malmö)
Claes Rainer

4 dec

Lokalhyresavtalet och de nya  
hyreslagarna (Malmö)
Ulf Skorup, Tomas Underskog

4 dec

Bodelningsförrättaruppdraget (Malmö)
Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt

4 dec

Dödsboförvaltning - fördjupning (Malmö)
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

5 dec

Arbetsrättsprocessen
Tom Johansson, Erik Danhard

5 dec

IT-rätt 2019
Daniel Westman, Andreas Dahlqvist, Johan Bålman, 
Johan Kahn, Daniel Lundqvist, Daniel Akenine,  
Evelina Anttila m.fl.

5 dec

Praktisk processrätt
Claes Rainer

10 dec

Försäkringsavtalslagens regler om  
personförsäkringar – fördjupningskurs
Bo-Göran Jansson

11 dec

Fastighetsrättsdagen 2019
Jori Munukka, Elisabeth Ahlinder, Christina  
Wahlström, Erik Hällströmer, Stefan Rubensson m.fl.

12 dec

KURSER 2020
JANUARI

Penningtvätt – Nyhetsbevakning 
Martin Nord

21 jan

GDPR Nyhetsbevakning
Daniel Westman

22 jan

Arbetsrättslig nyhetsserie
Erik Danhard

24 jan

EU-rättslig process och metod
Jörgen Hettne

28 jan

Dödsboförvaltning - fördjupning
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren

28 jan

GDPR - Fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete
Daniel Westman, Caroline Olstedt Carlström

29 jan

Barnkonventionen som svensk lag
Maria Grahn-Farley

29 jan

Avtalstolkning i praktiken
Johan Adestam, Niklas Arvidsson

30 jan

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag
Marie Friman, Fredric Ardrot

30 jan

FEBRUARI

Arbetsrätt 1 (2 dagar)
Tom Johansson, Birgitta Nyström

04 feb

Tillsynslagstiftning och praktisk tillsyn
Dr. Margaretha Svenning, Rolf Englesson

04 feb

Bolagsstämma
Urban Båvestam, Svante Johansson

05 feb

Internationell arvsrätt
Anders Eriksson

05 feb

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig  
reglering och praktisk tillämpning
Sören Öman, Daniel Westman

06 feb

Marknadsrätt och reklamjuridik
Tobias Eltell

11 feb

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  
för miljö- och PBL-ärenden
Björn Hellman, Jennifer Jarebro

11 feb

Offentlig upphandling – Regelverket och praxis
Eva-Maj Mühlenbock, Robin Heimdahl

12 feb

Styrelseansvar i finansiella företag
Cecilia Salaj Wennerholm

12 feb

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv
Margareta Brattström

12 feb

Beskattning av fastigheter - inkomstskatt,  
fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt
Peter Nilsson, Jan Kleerup

12 feb

Tillståndsprocessen
Pia Pehrson

13 feb

Aktuella kurser i vinter

VJS  
kursabonnemang  

 
– Gå obegränsat med  

kurser under ett år  
 18 900 kr, exkl. moms, 

för 12 månadervjs.se 

> Missa inte Svensk Juriststämma 2020 den 21-22 april!



4 ADVOKATEN NR 8 • 2019

REDAKTIONEN

vad ser du, eller jag, i konstverket vi båda beskådar? Vulgaritet 
eller genialitet? Allt avgörs i betraktarens öga.

Återkommande väcker frågor om konst känslor och ilsken 
debatt. Senaste exemplet är Sölvesborg. I september be
slutade kommunfullmäktige att stoppa inköp av ”utmanande 
samtidskonst”. Men kommunen är på intet sätt unik. Sedan 
lång tid har institutioner med makt ställt krav och gallrat 
konst på politiska grunder. För att inte tala om forna tiders 
kungar, som var noga med hur de framställdes av dåtidens 
mästare.

Men inte bara beställaren har synpunkter. Även andra har 
åsikter. Återkommande framförs krav från olika grupper och 
minoriteter om att konstverk ska tas bort eftersom de upp
levs som sårande. Det är sannerligen inte lätt för konsten att 
vara fri. Särskilt i dessa de upplevda kränkningarnas tidevarv. 
Dessutom är ängsligheten betydande och viljan att vara till 
lags återkommande. 

Samtidigt kan konsten ge dig vingar.
”Konst handlar i grunden en om att bli någon annan. Den 

får oss att överskrida oss själva, att utveckla vår inlevelse”, 
skriver Håkan Lindgren i SvD den 16 oktober 2019.

det vet många advokater tack och lov och de frågar inte räddhåg
set om råd. Många advokater och advokatbyråer i Sverige 
har idag värdefulla och spännande konstsamlingar, läs mer 
i fokus i denna utgåva. De flesta tycks överens om att konst 
och kulturintresset gör dem till bättre advokater. Konsten 
skapar även en frihet inför det okända, som de ansvariga för 
Handelshögskolans konstprojekt uttrycker det. Kanske är det 
dags för juristutbildningarna att följa efter och införa konst 
på schemat?

Tom Knutson
Chefredaktör 

Konst eller konstigt
och provocerande? 

Advokaten på nätet: advokaten.se

…och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
nummer som 

sträcker sig ända 
tillbaka till 2002.

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

vad vet wikipedia om advokater? ”Advokat är en jurist, oftast 
medlem i ett nationellt advokatsamfund, som yrkesmäs
sigt antingen som konsult tillhandahåller rådgivning 
och andra juridiska tjänster eller är rättegångsombud 
och därvid biträder en klient inför domstol 
och myndighet eller är engagerad i båda ak
tiviteter.” Beskrivningen är illustrerad av en 
bild som inte är helt lätt att känna igen sig i 
som advokat.

Min erfarenhet är att allmänheten ofta 
inte vet skillnaden på advokat och jurist. Det 
är olyckligt. Syftet med att advokattiteln är 
skyddad enligt lag är att garantera allmän

heten tillgång till oberoende juridiska 
rådgivare. De etiska reglerna är till 

för klienten som ska kunna lita 
på att allt man diskuterar med 

sin advokat sker under tyst
nadsplikt. Klienten ska veta 
att advokaten är lojal och 
helt oberoende av andra 
intressen än klientens. 
Dessa regler behöver 
inte juridiska konsulter 
följa men måste efterle

vas av advokater.
Som advokat är de etis

ka reglerna en del av vår 
vardag men de är inte självklara 

för andra. Det ligger en ut
maning i att öka kunskapen 
om advokater. Varför ska 
man vända sig till en advo
kat och inte en jurist el
ler revisionsbyrå? Kanske 
förstår inte alltid klien
ten vikten av de etiska 
reglerna? Man ser lätt 
vad det kostar men inte 
värdet av det man får 
förrän det ställs på sin 
spets. 

Det finns också en 
del missuppfattning
ar om advokatyrket. 

Det kan vara präglat av 
tvserier eller så är det 

historiska traditioner som tynger vårt rykte men jag vå
gar påstå att det i huvudsak är orättfärdigt. Advokater 
arbetar hårt och med integritet för sina klienter. Ofta är 
advokaten den enda som står på den utsattes sida. Att 

advokaters kärnvärden då allt oftare ifråga
sätts genom lagförslag eller opinionsbild
ning är oroande. (Läs gärna min artikel på 
SvD Debatt den 8 oktober 2019.) 

nyligen har advokaternas integritet också ifrå
gasatts i det så kallade Kasinomålet. I målet, 
som nyss avslutats i tingsrätten, valde en av 
åklagarna vid sitt slutanförande (enligt två 
advokater jag har pratat med från olika ad
vokatbyråer) att hålla ett så kallat tacktal. 
Åklagaren riktade sig då till advokaterna 
med uppmaningen att tänka på att de medel 
de får betalt från kommer från allas allmän
na resurser som ska gå till bland annat vård 
och skola. Advokaterna uppmanades att en
dast ta betalt för det arbete de faktiskt ut
fört och inte för det arbete de kan ta betalt 
för. Det är enligt min mening oacceptabelt 
att en åklagare, vars arbete ska präglas av 
objektivitet och respekt för individen, fram
för insinuanta påståenden på detta sätt. Det 
spär på den negativa bilden av advokater 
och gynnar inte processklimatet.

i förlängningen handlar advokaternas arbete för klienterna 
om att upprätthålla en demokratisk rättsstat. Vikten av 
oberoende advokater och innebörden av det vi gör fram
går inte bäst genom Wikipedia eller genom fördomar. 
En av Advokatsamfundets viktigaste uppgifter fram
över är att verka för att advokaternas erfarenheter och 
professionella arbete kommer samhället till godo och 
att man bättre förstår vad vi gör och vad som skiljer oss 
från andra juridiska konsulter.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

DET FINNS 
OCKSÅ EN 
DEL MISS

UPPFATTNINGAR 
OM ADVOKAT

YRKET.

Advokater avbildade av 
den franske konstnä-
ren Honoré Daumier 
(1808–1879). Bild från 
Wikipedia.

Vad som skiljer advokater
från andra juridiska konsulter
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POLISFÖRHÖR 
– METODERNA, 
FORSKNINGEN OCH 
LAGEN

Datum: 15 november 2019

ANTON
  STRAND

Vilka metoder och processer 
använder polisen för sina förhör, 
varför används dessa och hur 
påverkar de försvarets arbete? 
Vilka är de vanligaste felen som 
görs och hur påverkar dessa 
möjligheten att ge saken 
rätt belysning?

Kursen kommer att ge en god 
inblick i polisiär förhörsmetodik 
och hur olika polisära strategier 
påverkar försvararens arbete. 
Aktuell lagstiftning, rutiner och 
kommande reformförslag 
behandlas utifrån informations-
flöde, rättssäkerhet och 
försvarets möjligheter att 
tillvarata klientens intressen.

OLA
  KRONKVIST

Fil.dr och lektor i polis-
vetenskap vid polis- 
utbildningen på 
Linnéuniversitet 
i Växjö. 

POLISFÖRHÖR – METODERNA, 
FORSKNINGEN OCH LAGEN
Datum: 15/11
Plats: Funckens gränd 1, 
Gamla Stan, Stockholm
Boka: 08-41 003 006,
info@fakultetskurser.se
www.fakultetskurser.se
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Advokat och grundare 
av Advokatbyrån Defens. 
Arbetar med brottmål 
      som försvarare och 
            målsägandebiträde

Få en god inblick i polisiär förhörsmetodik

Advokaten_polisförhör.indd   1 2019-10-03   11:21
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Det behövs ytterligare stora 
satsningar för att bryta de tyst-
nadskulturer som gör att brott 
inte kan klaras upp. Tystnaden 
riskerar annars att bli ett hot 
inte bara mot enskilda individer 
utan mot hela rättsstaten och 
demokratin, skriver Brå i en ny 
rapport.

Det blir allt svårare att få måls
ägande och vittnen att berätta 
för polis och domstol om brott 
de utsatts för eller bevittnat en
ligt polis och åklagare. Brotts
förebyggande rådet, Brå, har nu 
undersökt vad som ligger bakom 
denna så kallade tystnadskultur, 
som i själva verket handlar om 
flera olika tystnadskulturer i oli
ka miljöer. 

Bakom oviljan eller rädslan 
för att tala med företrädare för 
rättssystemet finns enligt Brå
rapporten en rad olika meka
nismer, kopplade till känslor av 
skuld och skam, rädsla för hot 
och våld samt lojalitet eller sam
hörighet med gärningspersonen. 
Polisen behöver därmed använ
da olika metoder för att förmå 
den som tystnat att tala, bero
ende på vilka motiv som är star
kast hos den enskilda personen. 

Skälen till tystnaden varierar 
också beroende på om brotten 
begåtts inom ramen för så kallad 
hederskultur, inom kriminella 
nätverk eller i socialt utsat
ta områden. De vanli
gaste mekanismerna för 
tystnad i socialt utsatta 
områden är enligt Brå 
rädsla för hot och våld, 
att en anmälan inte leder 
till något samt – särskilt 
bland yngre män – bris
tande förtroende för po
lisen och andra myndig
heter.

Brå har också studerat försök 
till påverkan på åklagare under 
pågående förundersökning. En 
enkät riktad till åklagare gav re

sultatet att 18 procent av de till
frågade misstänkte att det före
kommit försök till påverkan på 
vittnen eller målsägande under 
totalt fyra arbetsveckor. 

resultatet liknade det som kom 
fram i en tidigare enkät. En vik
tig skillnad var dock att åkla
garna nu i större utsträckning 
uppger att brotten var begång

na i socialt utsatta områden, 
inom ramen för en he
derskontext eller som 
en del av organiserad 
brottslighet.

Enligt rapporten be
hövs olika åtgärder mot 
tystnadskulturerna, be
roende på vad som dri
ver fram tystnaden. En 
generell förändring som 

kan bidra till att färre tystnar är 
dock snabbare och bättre doku
menterade förhör med vittnen 
och måls ägande, eftersom tyst
naden tenderar att öka under 

rättsprocessens gång. Brå vill 
också öppna för en förändring i 
rättsprocessen, så att uppgifter 
som kommit fram i förundersök
ningen får en viktigare roll när 
brottet väl kommer till domstol. 
Även kortare utredningstider 
minskar risken för att brottsof
fer och vittnen väljer att tystna, 
samt gör att de lättare minns.

advokatsamfundets generalsekre
terare Mia Edwall Insulander 
ser uppgifterna om en tilltagan
de tystnadskultur som oroan
de. För att komma åt problemet 
krävs ökade sociala insatser, för
bättrad polisiär närvaro och dia
log med olika samhällsaktörer.  

– Det mest effektiva är troligt
vis att på olika sätt korta utred
ningstiderna för brott, säger Mia 
Edwall Insulander, och tillägger 
att det redan idag är så att upp
gifter som framkommit tidigt i 
en utredning normalt ges större 
bevisvärde.

NYHETER

Tystnadskulturer kan bli hot
mot demokrati och rättsstat

Bakom oviljan eller rädslan för att tala med företradare för rättssystemet 
finns olika mekanismer, kopplade till känslor av skuld och skam, rädsla för 
hot och våld samt lojalitet eller samhörighet med gärningspersonen.
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Brå: Tyst-
nadskulturer. 
En studie om 
tystnad mot 
rättsväsen-
det. Rapport 

2019:10.

BRÅ-RAPPORT

Islamofobiska hatbrott 
ska studeras närmare

Brottsförebyggande 
rådet, Brå, ska på reger
ingens uppdrag göra en 

fördjupad studie av islamofobiska 
hatbrott. Studien ska belysa den 
islamofobiska hatbrottslighe
tens karaktär för att uppnå mer 
kunskap så att det förebyggande 
arbetet mot rasism, särskilt isla
mofobi, kan stärkas. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 mars 
2021.

Balans i livet viktig 
för framtidens jurist 

Jurister och advokater 
uppfattar sin bransch 
som konservativ men 

tror att en förändring blir nödvän
dig. Det framgår av studien Fram
tidens jurist, som genomförts av 
ett svenskt undersökningsföretag 
på uppdrag av Norstedts juridik. 

Undersökningen, som omfat
tar 3 578 advokater och jurister i 
Sverige och Danmark, visar också 
att balans i livet klassas som det 
viktigaste i yrket, i synnerhet 
bland respondenter under 50 år. 
Mest anmärkningsvärt i studien 
är annars kanske att hela 60 
procent av de yngsta deltagarna 
svarar nej på frågan om juristut
bildningen förbereder blivande 
jurister för den nya teknologiska 
verkligheten.

Brott mot barn ska 
inte preskriberas

Regeringen har över
lämnat en lagrådsremiss 
med förslag om höjt 

straff för grovt barnpornogra
fibrott och avskaffad preskrip
tion för vissa allvarliga brott 
mot barn. Enligt förslaget ska 
preskription avskaffas för bland 
annat våldtäkt och grov våldtäkt, 
grov misshandel och synnerligen 
grov misshandel samt människo
rov, om brottet begåtts mot en 
person som inte fyllt 18 år. 

I sitt remissyttrande den 
1 oktober 2018 om den utredning 
som ligger till grund för förslaget 
avstyrker Advokatsamfundet för
slaget om att avskaffa preskrip
tionen för vissa allvarliga brott 
mot barn.
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Åtgärdsprogram mot 
sexuella trakasserier på gång
Två år efter uppropet #medvil-
kenrätt fortsätter arbetet för 
jämställdhet och mot sexuella 
trakasserier i advokatvärlden. 
Ett förslag till åtgärdsprogram 
presenterades för styrelsen 
i oktober och ska vara klart i 
början av nästa år.

Syftet med programmet, som ta
gits fram av den referensgrupp 
som bildades i maj 2018, är att 
förebygga förekomsten av sexu
ella trakasserier och kränkande 
särbehandling på landets advo
katbyråer.

Advokat Hanna Larsson är 
sammankallande i referensgrup
pen, som har arbetat intensivt 
sedan starten 2018. 

– Jag är mycket nöjd med för
slaget, som jag också uppfatta
de togs emot positivt av styrel
sen. Referensgruppen består av 
en otroligt bra och klok grupp 
människor. Vi har haft konstruk
tiva samtal, och jag tror att det 
här förslaget kan vara till effek
tiv hjälp både för de kolleger 

som utsatts för sexuella trakas
serier eller kränkande särbe
handling på sin arbetsplats och 
för advokatbyråerna i deras fö
rebyggande arbete, säger Hanna 
Larsson.

arbetet med åtgärdsförslaget fort
sätter nu i samarbete med Advo
katsamfundets kansli. Planen är 
att det färdiga förslaget ska un
derställas styrelsen för beslut 
under början av 2020.

Förutom åtgärdsprogrammet 
har referensgruppen också bi
stått styrelsen i arbetet med den 
enkät om sexuella trakasserier 
och kränkande särbehandling 
som Advokatsamfundet skick
ade ut till samtliga ledamöter i 
februari 2019.

Gruppen arbetar även för 
att alla anställda på landets ad
vokatbyråer ska ha tillgång till 
stödsamtal.

referensgruppen har också tagit sig 
an den svåra och mångfacette
rade frågan om varför kvinnor 
väljer att lämna advokatyrket i 
större utsträckning än män, och 
ett samarbete med forskare vid 
Stockholms universitet har in
letts. 

– Det finns mycket ny och in
tressant forskning inom ämnet 
jämställdhet i arbetslivet, som 
vi tror att advokatbyråerna är 
mycket intresserade av att ta del 
av. Vi hoppas kunna tillgänglig
göra den kunskapen, säger Han
na Larsson.

Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälles seminarium den 
20 september leddes av modera- 
torn Anna Dyhre.

#MEDVILKENRÄTT Poliser mer utsatta 
för hot och våld

Hot och våld mot poliser 
har blivit vanligare de 
senaste två åren. Det 

visar en undersökning genomförd 
på uppdrag av Polisförbundet. 
Sedan 2017 har polisers utsatthet 
för hot, våld och annan otillbörlig 
påverkan ökat med 2 procent
enheter, från 40 procent till 
42 procent. I ingripandeverksam
heten har utsattheten ökat med 
4 procentenheter, från 68 till 
72 procent.

KPMG satsar 
på juridiken

Revisionsfirman KPMG 
ger sig nu in på den juridiska 
tjänstemarknaden. KPMG Legal 
Services planerar att erbjuda af
färsjuridiska tjänster inom exem
pelvis arbetsrätt, avtalsrätt, bo
lagsrätt och företagsöverlåtelser. 
Ansvarig för den nya verksamhe
ten blir den tidigare advokaten 
Mattias Bergman.

Bättre utbildning 
för civilanställda 

Den särskilda polisut
bildningen för civilan
ställda inom polisen 

ska förbättras. Det föreslås i en 
promemoria som Justitiedeparte
mentet sänt ut på remiss. Bland 
annat ska den som går utbildning
en tjänstgöra som polisaspirant i 
sex månader. 

Timkostnadsnormen 
höjs med 24 kronor

Domstolsverket föreslår 
att timkostnadsnormen 
för 2020 räknas upp med 

24 kronor eller 1,75 procent i för
hållande till timkostnadsnormen 
som gäller för 2019, 1 380 kronor. 
Då skulle timkostnadsnormen för 
biträden med Fskatt för 2020 bli 
1 404 kronor exklusive moms. 
För biträden utan Fskatt skulle 
beloppet för 2020 bli 1 068 kronor 
exklusive moms.

Timkostnadsnormen fastställs 
av regeringen och styr ersätt
ningen för advokater och jurister 
med uppdrag som till exempel of
fentliga försvarare, målsägande
biträden och offentliga biträden.

Helhetsperspektiv på ”rättskedjan” efterlyses
Riksrevisionen har utvärderat 
hur ”rättskedjan” – polis, åkla-
gare, domstolar och kriminal-
vård – styrs.

Vid Studieförbundet Näringsliv 
och Samhälles seminarium den 
20 september presenterade 
utredaren Helena Frö
berg rapporten Styrning
en av rättskedjan. 

Enligt rapporten är 
styrningen fokuserad på 
central nivå, och strate
gisk diskussion saknas. 
Riksrevisionen rekommenderar 
att regeringen gör rättskedjefo
kus tydligare och att myndighe
terna söker samsyn i strategis
ka frågor.

Domstolsverkets generaldi
rektör Martin Holmgren, riks
åklagare Petra Lundh, Kri
minalvårdens tillförordnade 
generaldirektör Stefan Ström
berg och rikspolischefens kansli
chef Eva Årestad Radner delade 

uppfattningarna i rapporten.
Martin Holmgren 

framhöll att domsto
larna har en oberoende 
roll och inte ägnar sig åt 
brottsbekämpande verk
samhet.

stefan strömberg kommenterade 
den rättspolitiska debatten:

– Det saknas en sammanhållen 
vilja. Man tar upp enstaka frå
gor i stället för att fundera över 

hur vi långsiktigt kan få ett väl 
fungerande rättsväsende. Parti
ella reformer är dagens melodi, 
som leder till att systemen bryts 
upp.

Referensgruppen skapades i 
samband med den hearing som 
ägde rum på Advokatsamfundet 
i maj 2018 med anledning av 
uppropet #medvilkenrätt, och ska 
stödja styrelsens arbetsgrupp för 
jämställdhetsfrågor. Referens
gruppen har varit öppen för alla 
som vill delta, och har nu tretton 
medlemmar från bland annat 
Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Medlemmarna är leda
möter och biträdande jurister från 
såväl affärsbyråer som humanju
ridiska byråer.

OM REFERENSGRUPPEN

Styrningen av 
rättskedjan”, 
RiR 2019:15
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Otydlig lagstiftning drabbar
barn i migrationsprocessen
I många migrationsärenden 
som rör barn görs en intres-
seavvägning mellan principen 
om barnets bästa och statens 
rätt att reglera invandring. Men 
lagstiftningen på området ger 
dålig vägledning om hur denna 
avvägning bör göras, visar en 
färsk avhandling.

Louise Dane har i sin avhand
ling, framlagd vid Stockholms 
universitet, studerat hur prin
cipen om barnets bästa samt 
barns rätt till familjeliv och pri
vatliv vägs mot intresset av reg
lerad invandring. Hur denna av
vägning ska göras är dock i dag 
otydlig på flera punkter, enligt 
avhandlingen. 

– Regelverkets otydlighet rim
mar illa med grundläggande 
rättssäkerhetsprinciper som ex
empelvis att regelverk ska vara 
tydliga och förutsebara. Rättstill
lämparna sätts i en mycket svår 
sits som ytterst riskerar att leda 
till att barns mänskliga rättighe
ter inte tillgodoses, säger Lou
ise Dane i ett pressmeddelande.

Inskränkningar av rätten till 
respekt för privat och familje
liv måste, enligt Europarätten 
och barnkonventionen, vara pro
portionerliga i förhållande till 
de intressen de ställs emot. Här 

är de specifika omständigheter 
som aktualiseras i ärendet vik
tiga. Louise Dane visar dock att 
det saknas tydlig ledning i vil
ka omständigheter den svens
ka rättstillämparen kan och bör 
beakta och hur tungt olika om
ständigheter ska väga. Särskilt 
otydligt är intresset av reglerad 
invandring. 

louise dane har dock i sin forskning 
hittat fyra typer av skäl som lag
stiftaren verkar mena att rättstill 
lämparen kan beakta. Det hand
lar om skäl kopplade till allmän 
ordning och säkerhet, upprätt

hållande av den reglerade in
vandringen, statens resurser 
och antalet migranter samt an
dras fri och rättigheter.

louise dane uppmanar i avhandling
en lagstiftaren att förtydliga vad 
intresset av reglerad invandring 
avser i en rättslig kontext. Hon 
föreslår också en modell för in
tresseavvägningar i enskilda 
ärenden till stöd för rättstilläm
paren samt ger ett antal rekom
mendationer i syfte att stärka ge
nomslaget för barns rättigheter 
samt öka rättssäkerheten i ären
den som rör barns rätt till famil
jeliv och privatliv.

– Den enskilde och allmänhe
ten måste ges möjlighet att för
stå beslut. Om rättstillämpare 
är osäkra på sitt mandat finns 
en risk att de blir vaga i sina 
besluts motiveringar. Men även 
utifrån dagens lagstiftning finns 
utrymme för att göra bedöm
ningarna mer rättssäkra, säger 
Louise Dane.
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Förtroendet för 
polisen har ökat

Fler uppger att de har 
stort förtroende för poli
sen medan den självrap

porterade utsattheten för brott 
mot enskild person har ökat. 

Det visar den Nationella trygg
hetsundersökningen (NTU) som 
Brå publicerade i oktober. 

Den självrapporterade utsatt
heten har ökat för alla brott mot 
enskild person jämfört med 2017, 
utom fickstöld och sexualbrott. 
Hot är den brottstyp som flest 
uppger att de har utsatts för 
(9,1 %) under 2018, och det är en 
tydligt uppåtgående trend de se
naste fyra åren. 

Överfullt på 
fängelserna

Landets fängelser är 
överfulla, och överbe
läggningen visar inga 

tecken på att minska. Det visar en 
granskning genomförd av Dagens 
Nyheter. 

Enligt DN var beläggningen i 
oktober över 100 procent på fyra 
av landets sju klass 1fängelser. 
Även hälften av klass 2fängelser
na var fulla eller överbelagda. 

Brå ska utreda 
informationsdelning

Regeringen har gett 
Brottsförebyggande 
rådet, Brå, i uppdrag att 

undersöka dagens möjligheter att 
dela information mellan olika ak
törer i arbetet med att förebygga 
brott. Regeringen vill ta reda på 
om förutsättningarna att dela 
uppgifter mellan olika aktörer är 
tillräckliga för ett effektivt brotts
förebyggande arbete, och att 
belysa vilka åtgärder som annars 
behövs på detta område. Upp
draget ska redovisas senast den 
1 december 2020.
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Kriminalvården.

Kumla. Våningssängar har satts in på flera anstalter i landet för att  
parera den akuta platsbristen. Samtidigt lägger regeringen nya  
förslag för att fler ska kunna frihetsberövas.

– Jag är definitivt bekymrad, säger Stefan Strömberg,  
tillförordnad generaldirektör på Kriminalvården.

○○Det är ingen överdrift att säga att 
det är fullt på Sveriges anstalter och 
häkten. På fyra av landets sju fäng-
elser i högsta säkerhetsklass, klass 
1, var beläggningen den 3 oktober i 
år över 100 procent. I klass 2 var 11 
av 22 anstalter helt fulla eller över-
fulla. Fem av landets normalhäkten 
hade samma datum 100 procents 
beläggning – eller mer.

Platsbristen är påtaglig, trots att 
Kriminalvården i våras fattade be-

slut om att tillfälligt öka antalet plat-
ser på anstalterna med 194 stycken 
– bland annat genom att på många 
håll lägga två intagna i varje rum. 

På klass 1-anstalten  Kumla kla-
rar man sig i nuläget precis under 
fullbeläggning, tack vare de bered-
skapsplatser som öppnats under 
september månad, berättar an-
staltschefen Magnus Östlund.

–○Om man bara skulle räkna våra 
ordinarie platser, så är det ett be-

svärligt läge. Vi har ju egentligen 
bara 420 rum. I morse hade vi 445 
intagna.
Vad händer när det är mer än 100 
procents beläggning på en anstalt?

–○Man kanske har ett besöksrum 
som man kan använda. Ibland kan 
man lägga intagna på avskildhets-
platser, sådana som i normalfallet 
används för isolering. Man får ta de 
utrymmen som finns.

På Kumlaanstalten har en av lös-

ningarna varit våningssängar. Sam-
manlagt 56 nya platser har frigjorts, 
i de flesta fall genom att en överslaf 
har i satts in i befintliga celler. 

Enligt Magnus Östlund leder det 
höga trycket på Kriminalvården, 
redan nu till säkerhetsrisker.

–○Om vi får en situation där några 
intagna är osams, underlättar det 
mycket om vi kan flytta dem innan 
det händer någonting. Och då be-
höver vi ha tomma platser någon 
annanstans på anstalten.
Vad händer om ni inte har luft i 
systemet?

–○Den stora risken är att vi inte 
kan göra ett riktigt bra jobb säker-
hetsmässigt. Som det är nu är för-
flyttningarna väldigt besvärliga, det 
blir ett jättepussel att få till. Och om 
vi inte hinner, då blir det ett bråk 
eller ett slagsmål i stället för att vi 
kunde ha gjort någonting åt det i 
förväg, säger Magnus Östlund.

Också det återfallsförebyggande 
arbetet påverkas av trängseln, me-
nar han. Det blir svårare att erbjuda 
till exempel brotts- eller missbruks-
relaterade program som är anpas-
sade till den enskilda klienten.

Antalet intagna  på anstalt och 
häkte följer utvecklingen i de tidi-
gare stegen i rättskedjan. Stora sats-
ningar på Polismyndigheten har 
sedan 2017 ökat antalet ärenden 
som gått vidare till åklagare, vilket i 
sin tur kan ge en ökning även inom 
Kriminalvården. Kriminalvårdens 
prognos pekar på en stadig ökning 
av antalet interner: Medelantalet 
häktade ökade från 1○700 till 1○820 

personer mellan 2018 och 2022. 
Och medelantalet fängelsedömda 
från 4○050 till 4○570 personer under 
samma tid.

–○Det finns ingenting i dag som ty-
der på att det kommer att bli lägre 
tryck på våra platser, säger Magnus 
Östlund på Kumlaanstalten.

Samtidigt som trycket på häk-
ten och anstalter redan är mycket 
högt, präglas den kriminalpolitiska 
debatten av krav på ”hårdare tag”. 
I det 34-punktsprogram som rege-
ringen presenterade i september 
finns förslag som syftar både till att 
förlänga fängelsestraffen för flera 
brott och öka antalet häktningar. 
Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Sverigedemokra-
terna vill se än mer kraftfulla åtgär-
der för att fler ska kunna låsas in. 

Kriminalvårdens  tillförordnade ge-
neraldirektör Stefan Strömberg ser 
utmaningar med läget.

–○Jag är ju definitivt bekymrad. 
Samtidigt vill jag också säga att jag 
tycker att vi har en god beredskap. 
Och en hög säkerhet som beror 
bland annat på att vi har en perso-
nal som arbetar väldigt aktivt med 
klienterna. Det är egentligen den 
främsta garanten för att vi kommer 
att kunna hantera det här framöver.

Redan inför riksdagsvalet förra 
året föreslog Sverigedemokraterna 
att Kriminalvården ska kunna hyra 
anstaltsplatser utomlands. En lös-
ning som både Liberalerna och 
Kristdemokraterna tidigare i höstas 
uppgav sig vara öppna för, rappor-
terade Sveriges radios Ekot. Men 

Fängelserna är 
överfulla – trots 
våningssängar

Kriminalvårdarna 
Linda Fridholm,  
Ilse Marie Friman och 
Kumlaanstaltens chef 
Magnus Östlund i en 
cell med plats för två. 
Överslafen är  
nyinstallerad.
                 Foto: Eva Tedesjö 
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Kriminalvården.

Ewa Stenberg:  
Tre risker när  
politikerna  
agerar  
i panik

Allt fler skjutningar och sprängningar har 
gjort läget ohållbart och kräver snabba svar 
av partierna. Men det finns stora risker med 
den hårda offensiven mot brott. 

I
bland känner riksdagspartierna ett 
särskilt ansvar att stå bakom dem som 
riskerar sina liv för landet. De svenska 
soldater som deltar i de militära insat-
serna i Mali och Irak har därför en enig 
riksdag i ryggen.  

Det är annorlunda med poliserna som 
bekämpar våldet på gatorna. De får bevittna en 
stenhård politisk konkurrens om väljarna. 

Alla partier rör sig i samma riktning och 
föreslår nya maktmedel för polisen, fler brotts-
bekämpare och strängare lagar. Det är inte alls 
konstigt, när staten inte kan ge medborgarna 
lugn och ordning. I år har hittills 29 personer 
dött till följd av väpnat våld på gatorna. Spräng-
ningarna har ökat med 43 procent.

Men när politiken står på tröskeln till panik 
finns det uppenbara risker. Här är de mest 
 uppenbara:

1 Rättsväsendet är en kedja, från polisen på 
gatan till cellen på kriminalvårdsanstalten. 

Alla partier vill öka antalet poliser och skärpa 
lagarna. Men man har hittills inte satsat lika 
mycket senare i kedjan, på åklagare, häkten, 
domstolar och fängelser. Därför är det på väg att 
uppstå flaskhalsar. Mål kan bli liggande i dom-
stolar, polisutredningar samlas i inkorgen hos 
åklagarna. I tingsrätterna låg vid årsskiftet 4 188 
mål i något som Domstolsverket kallar ”överba-
lans” och bara väntade på att rätten skulle få tid 
att avgöra dem. Två år tidigare bestod högen av 
511 mål. Häktena är fulla och allt fler fängelser 
överbelagda. Straffskärpningen för vapenbrott 
ledde till exempel till att antalet häktade för 
detta brott femfaldigades, men häktena bygg-
des inte ut.

2 När lagar inte utreds omsorgsfullt kan det 
sluta på ett helt annat sätt än vad riksdag 

och regeringen avsett. Som när riksdagen 
försökte införa livstidsstraff för de flesta mord 
2014. Förändringen ansågs viktig och brådskan-
de. Lagrådet var kritiskt, men regeringen lade 
ändå fram förslaget och riksdagen godkände 
med bred majoritet. Efter två år avfärdade 
Högsta domstolen den nya lagen, den tillämpas 
inte. Nu gör denna regering ett nytt försök, men 
riksdagen har förlorat flera år på processen.  

Moderaterna planerar att tillsammans med 
KD, SD och gärna mittenpartierna försöka driva 
fram skärpta straff från riksdagen. Riksdagen 
har inte resurser och rutiner för att utreda 
och skriva lagtexter, sådant sköter regeringen. 
Grundlagen ställer också krav på beredningen. 
Därför finns risker när rättssäkerhet snabbt ska 
vägas mot trygghet vid förhandlingsborden i 
riksdagen. 

3 Polisens arbetssätt och organisation kom-
mer i skymundan. Mycket av debatten 

om brott och straff har handlat om strafftider 
och effektivare rättsprocesser, som att tillåta 
anonyma vittnen och kronvittnen. Men en av de 
effektivaste åtgärderna mot brott är att öka upp-
täcktsrisken, en annan att snabbt kunna utreda 
brotten. Vad hjälper det att straffen är långa om 
polisen ändå inte kan lösa brotten?

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se

det är inte en fråga som ens är på 
bordet, menar Kriminalvårdens till-
förordnade generaldirektör Stefan 
Strömberg.

– Det kräver ändrad lagstiftning. 
Vi tänker inte i de banorna alls och 
vad jag vet tänker man inte på det 
på justitiedepartementet heller. Jag 
tror inte heller att det är en särskilt 
bra lösning. 
Varför inte?

– Vi är ett suveränt land och vi 
bör sköta det här själva. Att överlå-
ta det på entreprenad till ett annat 
land skulle vara ett svaghetstecken. 
Vi ska kunna hantera de personer 
som vi lagför och dömer till påfölj-
der. Än så länge har vi ju också kun-
nat ta emot alla som ska verkställa 
och vi planerar att kunna fortsätta 
göra det, säger Stefan Strömberg.

Justitiedepartementet bekräftar 
att det saknas planer på lagstiftning 
som skulle möjliggöra för Kriminal-
vården att hyra platser utomlands. 
Däremot kan fler utländska med-
borgare få avtjäna sitt straff i hem-
landet. Det finns redan lagstiftning 
som möjliggör det, både inom och 
utanför EU-samarbetet.

– Vi kan definitivt göra mer på 

det området. Det handlar om att 
överföra verkställigheten till ett 
annat lands kriminalvård, att hela 
ansvaret hamnar där, säger Stefan 
Strömberg.

Redan inför 2018 års statsbudget, 
flaggade Kriminalvården för att det 
fanns risk för överbeläggning på 
häkten och anstalter. I budgeten för 
2020 har myndigheten nu fått ett 
kraftigt ökat anslag: 200 miljoner 
mer redan i år och ytterligare 130 
miljoner kronor 2020. 

– Med givna förutsättningar ska 
vi nu så snabbt som möjligt få till en 
utbyggnad och renovering av våra 
anstalter, säger Stefan Strömberg.
Hur ser byggplanerna ut?

– Vi bedriver några byggprojekt 
men det är också många delar där 
vi inte har satt ner foten än. När det 
gäller att bygga helt nya anstalter, 
så är det ju en ganska lång process. 
Tyngdpunkten för oss nu ligger sna-
rare på att bygga ut och förtäta de 
anstalter vi redan har.

Utöver det ekonomiska tillskot-
tet hoppas Stefan Strömberg på nya 
regler för att möjliggöra att frivår-
den tar ansvar för en större del av 
påföljderna än i dag.

– Vi har fått ett väsentligt bättre 
innehåll i vår frivårdsverksamhet 
de senaste åren. Att avtjäna sitt 
straff genom intensivövervakning, 
alltså fotboja, är betydligt mer in-
gripande än vad det har varit tidi-
gare. Därför hoppas vi att en hel del 
av de lite kortare fängelsestraffen 
ska kunna tas över av frivården. 

Alexandra Urisman Otto
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Fakta.  
Beläggnings-
graden på 
anstalter  
i klass 1

Vi har ju egentligen 
bara 420 rum.  
I morse hade vi  
445 intagna.
Kumlas anstaltschef  
Magnus Östlund

Fakta. Belägg-
ningsgraden på 
Sveriges häkten

Säkerhetshäkten
Göteborg  95,8
Huddinge  90,5
Kronoberg  78,2
Malmö  95,7
Sollentuna  91,0

Fem av landets 
29 normal häkten 
(Nyköping, Salberga, 
Umeå, Ystad och 
Östersund) var full- 
eller överbelagda den 
3 oktober 2019. Bland 
normalhäktena var 
den genomsnittliga 
beläggningen 93,97 
procent.

Fakta. 10 av  
regeringens 34 
förslag mot gäng-
kriminaliteten

Obligatorisk  häktning 
för fler brott.
Avskaffa straffreduk-
tion för unga vuxna 
vid grov brottslighet.
Skärpta straff för den 
som rekryterar unga 
till kriminalitet.
Skärpta straff för 
brott kopplade till 
kriminella uppgö-
relser.
Koppla villkorlig 
frigivning till delta-
gande i återfallsföre-
byggande åtgärder. 
Införa påföljden ung-
domsövervakning.
Utreda system med 
kronvittnen (ett vitt-
ne som till exempel 
kan få straffbefrielse 
mot att vittna).
Satsa långsiktigt på 
skolor och social-
tjänst i socialt utsatta 
områden. 
Socialtjänst på kvällar 
och helger i socialt 
utsatta områden 
samt sociala insats-
grupper.
Effektivisera arbetet 
mot penningtvätt.

Data från den 3 oktober 2019

Dagens Nyheter 8 oktober 2019.

Rättsstatsprogram väckte engagemang
I en tid när rättsstaten urholkas 
i många närliggande länder 
behöver vi i Sverige förstärka 
skyddet för grundläggande 
fri- och rättigheter. Det anser 
Svenska avdelningen av 
Internationella juristkommis-
sionen, ICJ, som tagit fram ett 
program för hur rättsstaten kan 
förstärkas. 

Programmet diskuterades vid 

ett välbesökt seminarium i riks
dagens förstakammarsal den 
17 september. De olika delarna 
i programmet har tagits fram i 
olika arbetsgrupper, och pre
senterades en i taget för vida
re diskussion. Det rådde stor 
enighet i salen om att rättssta
ten behöver stärkas. Meningarna 
gick dock isär lite om hur detta 
ska ske. Förra justitiekanslern 
Anna Skarhed, som presente

rade avsnittet om domstolarna, 
var till exempel tveksam till om 
det verkligen var rätt väg att gå 
att ge domstolarna större makt. 
Snarare, ansåg Skarhed, behö
ver respekten för demokratin 
och rättsstaten inympas i oss 
alla med modersmjölken.

Programmet ska nu bearbetas 
utifrån de olika synpunkter som 
kommit in, innan slutprodukten 
är färdig. 

Louise Dane.

Avhandlingen ”Den 
reglerade invandringen 

och barnets bästa: Barns 
rätt till familjeliv och 

privatliv enligt barnkonventionen, 
Europakonventionen, EU-rätten och 
svensk utlänningslagstiftning” finns 

att läsa i fulltext på Stockholms 
universitets webbplats.
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Svenska affärsjuridiska 
advokatbyrån Hamilton och 
norska Schjødt går samman och 
bildar därmed den första stora 
svensk-norska advokatbyrån.

Den norska storbyrån 
Schjødt etablerar sig nu på den 
svenska marknaden genom en 
sammanslagning med den 

svenska affärsbyrån Hamilton. 
Byrån blir genom sammanslag
ningen en av de största byråerna 
i Norden. Uppgifterna om sam
manslagningen kom i början av 
oktober. Den nya sammanslagna 
byrån kommer från årsskiftet att 
operera under namnet Schjødt. 
Schjødt har redan i dag kontor i 
Oslo, Stavanger, Ålesund, Ber

gen and London, och sysselsät
ter 180 advokater och jurister.

Schjødt omsatte under 2018 
drygt en miljard norska kronor, 
och är därmed större än Ha
milton, som omsatte 215 miljo
ner svenska kronor. Schjødt blir 
genom sammanslagningen en 
av de större advokatbyråerna i 
Norden.

Hamilton blir Schjødt

Fängelser: Kvinnor och män behandlas olika
Män i fängelse rapporteras 
oftare för misskötsamhet än 
intagna kvinnor. Samtidigt 
tyder mycket på att män och 
kvinnor behandlas olika när de 
missköter sig.

Det är Kriminalvården som i en 
ny rapport studerat statistiken 
över mäns och kvinnors miss
skötsamhet i fängelse. Studien 
visar att män oftare rapporte
ras för olika slags misskötsam

het än kvinnor. Av dem som 
misskötte sig fick 47 procent av 
männen och 31 procent av kvin
norna ett beslut om åtgärd till 
följd av misskötsamheten. Män 
och kvinnor missköter sig ock
så på olika sätt: männen rappor
terades i större utsträckning för 
innehav av otillåtet föremål och 
våld eller hot mot medintagen, 
medan kvinnorna rapportera
des för olämpligt uppträdande 
i större utsträckning än männen. 

I studien framkommer också 
att intagna kvinnor och män i 
vissa fall får olika beslut till följd 
av misskötsamheten, trots att 
händelserna av rapporteringen 
att döma förefaller vara likarta
de. Enligt Kriminalvården visar 
resultaten på vikten av att med
vetandegöra eventuella könsste
reotypa föreställningar för att på 
så sätt minimera risken för att 
kvinnor och män bemöts och be
handlas olika.

Intagen i bostadsrum på anstalten Nyköping. Obs. Bilden är arrangerad, personen på bilden är inte intagen.
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Final för VQ Forum 
Det tionde VQ Forum hölls på 
Grand Hôtel den 17 oktober, i 
år med rubriken Law 2.0. Digi
taliseringen och den tekniska 
utvecklingen inom den juridiska 
branschen var som vanligt cen
trala frågor, men årets forum 
behandlade också utmaningar 
inom organisation och ledarskap i 
branschen.

Redan inför dagen hade initia
tivtagarna Helena Hallgarn och 
Ann Björk annonserat att detta 
skulle bli det sista VQ Forum. 
Redan nästa år återuppstår dock 
forumet, då med Norstedts juridik 
som arrangör.

Polisen ska informera 
om rasism och hatbrott

Regeringen ger Polis
myndigheten ett nytt 
uppdrag, att informera 

om hatbrott och andra brott 
som hotar demokratin. Polisen 
ska ta fram och sprida informa
tion, bland annat genom olika 
utbildningsmaterial, exempelvis 
till skolor. Enligt uppdraget ska 
Polismyndigheten samverka med 
berörda aktörer, både myndighe
ter och civilsamhället.

Advokatbyrå 
ISO-certifierad

 Advokatbyrån Bonde 
Barzey satsar hårt på att skapa 
en bra arbetsmiljö för medarbe
tarna. Som ett led i det arbetet 
har byrån nu valt att ISOcertifie
ra sig inom kvalitet och arbets
miljö. ISO är en internationell 
standard för kvalitetsledning i fö
retag. För att få certifieringen 
måste företaget leva upp till vissa 
krav på bland annat lednings och 
uppföljningssystem. 

Ann Björk och Helena Hallgarn, 
initiativtagare till VQ Forum.
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Sveriges advokatsamfund
kritiserar turkisk ordförande
Turkiets anfall på Syrien i 
oktober slår hårt mot civila. Det 
är inget som Turkiet behöver ta 
hänsyn till, enligt ordföranden 
för de turkiska advokatsamfun-
den. Hans uttalande får dock 
hård kritik från bland andra 
Sveriges advokatsamfund.

Det var i en intervju i TVkana
len CNNTürk den 12 oktober 
som Metin Feyzioğlu, ordföran
de för de turkiska advokatsam
funden, fällde sitt uttalande om 
att turkiska armén inte behöver 
ta någon hänsyn till civila om 
dessa används som mänskliga 
sköldar vid den turkiska offen
siven in i Syrien. 

Reaktionerna lät inte vänta på 
sig. Den turkiske advokatordfö

randens yttrande kan inte god
tas, skrev Advokatsamfundets 
ordförande Christer Daniels
son och generalsekreterare Mia 
Edwall Insulander i ett uttalan
de på samfundets webbplats den 
14 oktober. De båda pekar på att 
förhållandena för många advo
kater och människorättsakti
vister i Turkiet har varit svåra, 
sedan det misslyckade kuppför
söket i landet år 2016. De skriver 
vidare: ”en advokat och företrä
dare för ett advokatsamfund har 
alltid att värna de mänskliga rät
tigheterna”.

det turkiska anfallet, som enligt 
Turkiet syftar till att upprätta 
en säkerhetszon nära gränsen 
mellan de båda länderna, har 

drabbat civila hårt, inte minst i 
de flyktingläger som finns längs 
gränsen. Enligt den kurdiskled
da administrationens hälsomyn
dighet i norra Syrien var antalet 
civila dödsoffer den 17 oktober 
minst 218, inklusive 18 barn. Tur
kiet anger dock en lägre siffra. 

Enligt turkiska medier har 
ordförandens uttalande också 
polisanmälts av representan
ter för det prokurdiska partiet 
HDP. Metin Feyzioğlu har be
mött kritiken från HDP med att 
partiet gör sig till språkrör för 
den terroristklassade organisa
tionen PKK. 

Feyzioğlu är ordförande i 
TBB, en paraplyorganisation 
som företräder över 60 000 ad
vokater i 78 advokatsamfund.

Människor deltar i en demonstration i Stockholm den 12 oktober arrangerad av organisationen Kurdiska demokra-
tiska samhällscenter för stöd till Rojava i norra Syrien.

Krav: Stoppa våldet mot 
filippinska advokater

Över 150 nationella och 
internationella advokat
organisationer från hela 

världen, däribland Sveriges advo
katsamfund, kräver nu att Filip
pinernas regering sätter stopp för 
det omfattande våldet mot advo
kater och jurister i landet. 

De undertecknande organisatio
nerna begär också att regeringen 
agerar för att de attacker som 
drabbar advokater och jurister 
ska utredas och bestraffas, vilket 
sällan sker idag.

Sedan president Dutertes till
träde till makten sommaren 2016 
har situationen för advokater, 
åklagare och domare i Filippi
nerna kraftigt försämrats. Under 
de senaste tre åren har minst 
46 jurister, advokater, åklagare, 
domare och pensionerade do
mare, dödats i landet. Ytterligare 
åtta jurister har överlevt olika 
attacker.
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EU-myndighet mot 
penningtvätt övervägs

EU:s finansministrar 
överväger att skapa en 
EUgemensam myndig

het mot penningtvätt. Frågan dis
kuterades vid ekofinmötet i början 
av oktober. 

Enligt Dagens industri, som 
rapporterar om planerna, gick 
dock meningarna isär om vil
ken som är den bästa vägen 
att bekämpa penningtvätt: ökat 
sam arbete mellan nationella 
myndigheter eller en central EU
myndighet.

M&A: global minskning 
men ökning i Europa

Aktiviteten på den glo
bala M&Amarknaden 
minskade med 16 pro

cent och uppgick till 729 miljarder 
dollar under det tredje kvartalet 
2019, jämfört med samma period 
året innan. Samtidigt ökade ak
tiviteten med 45 procent på den 
europeiska marknaden. 

Den tydligaste minskningen 
märktes på USAmarknaden, där 
nedgången var hela 40 procent.  
Även den asiatiska aktiviteten 
minskade. Källa: Reuters
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Mordet på den nederländske 
advokaten Derk Wiersum har 
upprört företrädare för rättsvä-
sendet och advokatkåren i stora 
delar av världen.

Den nederländske advokaten 
Derk Wiersum sköts till döds 
utanför sitt hem i Amsterdam 
tidigt på morgonen den 18 sep
tember.

Derk Wiersum biträdde ett 
kronvittne i Marengorättegång
en, ett brottmål mot medlemmar
na i en organisation som anklagas 
för flera mord och mordförsök 
under de senaste åren. Det an
tas att mordet på Derk Wiersum 
har samband med hans yrkesut
övning som advokat.

Den nederländska stiftelsen 
Lawyers for Lawyers, som ger 
stöd åt advokater världen över 
som utsätts för hot eller förtryck 
när de utövar sitt yrke, gav röst 
åt känslorna. I ett uttalande, som 
undertecknats av 34 advokator
ganisationer, däribland Advokat
samfundet, skriver de bland an
nat att mordet ”väcker oro för 
advokaternas säkerhet och utgör 
ett hot mot rättsstatens funktion 
och mot ett tillräckligt skydd för 
rättigheter, inklusive rätten till 
gottgörelse och en rättvis rät
tegång.”

även den internationella advokat 
organisationen International 
Bar Associations människorätts

institut IBAHRI har fördömt 
mordet på Derk Wiersum. 
IBAHRI uttrycker djup oro över 
den växande trenden med advo
kater som dödas i samband med 
sitt arbete och framhåller att så
dana angrepp hotar den demo
kratiska rättsordningen och 
rättsstaten.

– Angreppen på advokater och 
medlemmar av rättsväsendet 
hotar rättsstaten och får inte to
lereras. Varje människa har rätt 
till en rättvis rättegång, och det 
omfattar rätten till juridiskt om
bud. Försvarsadvokater utför en 
välbehövlig uppgift och ska inte 
förbindas med sina klienter, sa 
Anne Ramberg, en av IBAHRI:s 
ordförande.

Advokatorganisationer fördömer
mordet på Derk Wiersum

Rättshjälp lika viktigt som skolor
Ett fungerande rättshjälpssys-
tem är lika viktigt för ekonomin 
som skolor och sjukhus, enligt 
en färsk internationell rapport.

Bakom rapporten står Världs
banken tillsammans med ad
vokatorganisationen Interna
tional Bar Associations (IBA) 

kommitté för rättstillgänglighet 
och rättshjälp.  Rapporten byg
ger på en genomgång av mer än 
50 rättshjälpsprogram världen 
över, där kostnader och förde
lar har lyfts fram. 

Slutsatsen blir att ökad ”ac
cess to justice” kan gynna nä
ringslivet, ekonomin som helhet 

och hela samhällen. Rättshjäl
pen beskrivs som lika viktig för 
samhällets utveckling som fung
erande skolor och sjukhus. 

rapporten a tool for justice: A Cost 
Benefit Analysis of Legal Aid 
kan laddas ner från IBA:s webb
plats, www.ibanet.org.

Alkoholvanor 
i fokus på 
citybyråerna
Advokaters uppträdande och i 
synnerhet deras alkoholvanor 
har blivit en stor fråga vid de 
stora engelska advokatbyråer-
na. Detta sedan en delägare vid 
storbyrån Freshfields straffats 
med 35 000 pund i böter, för att 
ha haft sex med en junior jurist 
på byrån.

Fallet med Freshfieldsadvoka
ten har prövats i motsvarig
heten till Advokatsamfundets 
disciplinnämnd, Solicitors Dis
ciplinary Tribunal. Tribunalen 
fann att advokaten agerat utan 
integritet och att hans ageran
de skadat förtroendet för advo
katkåren. Den kvinnliga juristen 
hävdar att delägaren kysst henne 
och vid ett senare tillfälle haft 
sex med henne när hon varit allt 
för berusad för att kunna sam
tycka eller värja sig. 

Anklagelserna mot och pröv
ningen av advokaten har fått 
stor medial uppmärksamhet. 
En konsekvens är nu att de brit
tiska storbyråerna börjat enga
gera sig i medarbetarnas alko
holvanor och sociala liv utanför 
byrån. 

enligt nättidningen Law Society 
Gazette växer nu medveten
heten om att advokatbyråerna 
bör bli tydligare med regler om 
drickande och om förhållanden 
mellan medarbetarna, då detta 
kan påverka byråernas varumär
ke och rykte. ”De dagar då man 
kan belöna personalen med al
koholladdade firanden, eller del
ägare som köper drinkar till sina 
team, kan nu vara räknade”, skri
ver tidningen vidare. 

En förbipasserande stannar till vid den plats i Amsterdam där den nederländske advokaten Derk Wiersum sköts till 
döds den 18 september.

De brittiska storbyråerna har börjat 
engagera sig i medarbetarnas 
alkoholvanor och sociala liv.
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Drygt 15 procent av de manliga affärsadvokaterna och 
30 procent av de kvinnliga löper risk att drabbas av utbränd-
het, enligt psykologen Jens Näsström. Han anser att det nu är 
hög tid att fler advokatbyråer tar frågan om stress på allvar.

TEXT: ULRIKA ÖSTER

Kvinnliga advokater är mer stressade 
än sina manliga kolleger. Graden av 
stress varierar mellan olika verksam

hetsinriktningar, men könsskillnaden finns 
där inom alla olika grenar. Många advokater, 
framför allt kvinnor, lever också nära grän
sen för utbrändhet. 

Uppgifterna baseras på Advo
katsamfundets nationella studie 
av stress och psykiskt välbefin
nande hos advokater genomförd 
år 2017. Det är psykologen Jens 
Näsström, ansvarig för studien, 
som har gått tillbaka till resul
taten och nu även studerat skill
nader mellan könen, vilket inte 
gjordes 2017. Intresset väcktes 
när Jens Näsström gjorde en 
studie om stress hos bolags
jurister. 

– Jag noterade de stora könsskillnader
na för den gruppen och blev då nyfiken på 
hur det såg ut för advokaterna, säger Jens 
 Näsström. 

De nya siffrorna visar alltså bland annat att 
30 procent av de kvinnliga affärsadvokaterna 

och drygt 15 procent av de manliga löper risk 
att drabbas av utbrändhet. 

Juristgruppen är som helhet mer stressad 
än normalpopulationen, påpekar Jens Näs
ström. Samtidigt är svenska jurister också 
mer effektiva än genomsnittssvensken. Det 

finns i dag ganska lite forskning 
om andra professioner som kan 
jämföras med advokater, som 
konsulter på revisionsbyråer. 
Jens Näsström har dock genom
fört en studie av stressnivån hos 
bolagsjurister, och funnit att 
dessa faktiskt är ännu mer stres
sade än affärsadvokater. 

VÄCKER FRÅGOR OM 
JÄMSTÄLLDHET
Att vara kvinna är alltså en risk
faktor i sig för stress i advokat

yrket. Störst skillnad mellan könen i stress
nivå är det bland affärsadvokater. Skillnaden 
är minst bland brottmålsadvokater, medan 
humanjurister ligger mellan de båda andra 
grupperna. 

Vad beror det då på att kvinnor i advo

Var tredje kvinna 
på affärsbyrå 
i riskzonen för 

utbrändhet

STRESS I ADVOKATVÄRLDEN

Jens Näsström.
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» 

l Trötthet som inte går över vid vila
l Ihållande nedstämdhet
l  En känsla av att en arbetssituation som du 

har klarat tidigare nu är dig övermäktig
l Sömnproblem
l Problem med minnet
l Svårighet att fokusera
l Du begår misstag som känns konstiga

VARNINGSTECKEN FÖR UTBRÄNDHET
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katvärlden är mycket mer stressade än sina 
manliga kolleger? Det är svårt att exakt be
svara, enligt Jens Näsström. 

– Vi känner till de flesta faktorerna, men vi 
vet inte vilka av faktorerna som spelar störst 
roll för könsskillnaderna hos svenska advo
kater, säger han.

Förklaringarna kan delas upp 
i tre grupper: ojämställdhet på 
arbetsplatsen, ojämställdhet i 
hemmet och psykologiska ka
raktärsdrag, förklarar Jens Näs
ström. Det viktigaste psykolo
giska särdraget är att kvinnliga 
advokater oftare än manliga fö
refaller ha en prestationsbase
rad självkänsla, en skillnad som 
enligt Jens Näsström främst har 
att göra med hur vi uppfostrar 
flickor i vårt samhälle.

– Å andra sidan verkar kvinn
liga advokater ha en större psy
kologisk resiliens. De klarar alltså av psykisk 
press bättre än sina manliga kolleger.

Skillnaderna i stress mellan kvinnor och 
män väcker en hel del frågor kring jämställd
het, anser Jens Näsström. 

– Ska vi tala om en meningsfull jämställd
het så måste stressen bli en uttalad del av 
den diskussionen, säger han, och tillägger 
att det behövs forskning för att dels repli

kera resultaten, dels för att få en bättre för
ståelse av problemet.

Här kan advokatbyråerna bidra. Men ty
värr har intresset hittills varit lågt för att 
delta i ytterligare studier, berättar Jens Näs
ström. När han nyligen gick ut till de stör
re byråerna med ett erbjudande om att vara 

med i en pro bonostudie för att 
söka svaret på bland annat frå
gan om könsskillnader i stress 
så tackade bara två byråer ja. 

BEHÖVER LÄRA SIG ATT VILA
Trots att forskningen om stress 
inom den svenska advokatkå
ren och liknande grupper i dag 
har vissa luckor finns det, en
ligt Jens Näsström, ändå en hel 
del kunskap om vad advokatby
råer kan göra för att motverka 
skadlig stress och förebygga ut
brändhet. Det kan handla om 

vilka talanger som rekryteras, men också 
om att anpassa utbildningen efter de jurister 
som finns på byrån, påpekar Jens Näsström.

– Jag misstänker att advokatbyråerna, i jak
ten på toppresterare, i rekryteringen omed
vetet premierar osäkra ”overachievers”, som 
är extra känsliga för stress, säger han. 

Ett sätt är att då att justera rekryterings
profilen. Alternativt kan advokatbyråerna er

bjuda träning eller stöd för att hjälpa de mest 
stresskänsliga att bli mer motståndskraftiga 
mot stress. 

En annan faktor som skapar mycket stress 
är att det finns ett stort glapp mellan vad stu
denter tränas i på juristprogrammet och vad 
den nybakade affärsjuristen förväntas kunna 
hantera, framför allt inom det som kallas soft 
skills, förklarar Jens Näsström.

– Inom forskningen kallas det här kompe
tensglappet för ”transition shock”. Chocken 
syns i stresstatistiken som ett rejält stress
gupp i början på karriären, säger han, och 
tillägger att byråerna skulle kunna bli bättre 
på att överbrygga det här kompetensglap
pet med mer heltäckande utbildningspro
gram avseende soft skills. 

– Det räcker inte med hög juridisk kompe
tens, unga jurister behöver ordentligt stöd 
i att lära sig att arbeta – och vila – mer ef
fektivt. 

Advokatstudien 2017 visade tydligt att e
posten är en stor stressfaktor för många ju
rister. 

– Många jurister, framför allt inom affärs
juridiken, måste å ena sidan vara tillgäng
liga på ickekontorstid, å andra sidan måste 
de kunna vara lediga. Det kan man uppnå 
med genomtänkta riktlinjer för itkommu
nikationen på kvällar och helger, påpekar 
Jens Näsström.

» 

 ”SKA VI TALA 
OM EN 

MENINGSFULL 
JÄMSTÄLLD

HET SÅ MÅSTE 
STRESSEN BLI 
EN UTTALAD 
DEL AV DEN 

DISKUSSIONEN.”

Jens Näsströms tips om du misstänker att du kan vara utbränd eller i riskzonen för utbrändhet:
l Fråga en närstående om hans eller hennes intryck av dig. Ofta ser närstående mycket mer symtom 
än vad man själv är medveten om. Du kan också göra stresstest, något som erbjuds av många 
psykologer. 
l Det kan vara tungt, och inte sällan skamligt, att kännas vid att man inte mår bra. En bra början är 
att prata med någon som du litar på och som du känner dig trygg med. Du kan också vända dig till 
Advokatsamfundets kostnadsfria stödtelefon. Telefonnumret finns på Advokatsamfundets webbplats. 
l Nästa steg är att söka professionellt stöd. Prata med HR, en psykoterapeut, en psykolog eller en 
läkare. Om det är i en tidig fas så kan en coach hjälpa – det finns ett antal coacher som har juristbak
grund, vilket brukar kännas bra för en del. 
l Kom ihåg att du definitivt inte är ensam. Jag tror att de flesta jurister går igenom åtminstone en pe
riod i karriären när det blir för mycket. Många känner att de lär sig mycket av den episoden och att de 
efteråt har blivit bättre på att ta hand om sig själva. 

För dig som inte vet vart du ska vända dig kan Jens Näsström ge tips. 
Du når honom via e-post: jens.nasstrom@lawyerperformance.org

TIPS OM DU MISSTÄNKER UTBRÄNDHET
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En annan åtgärd, som kan få stor betydelse 
för de biträdande juristernas välbefinnande 
är, enligt Jens Näsström, att öka ledarskaps
kompetensen hos delägarna.

– Jag har respekt för att det inte alltid är 
så lätt för mycket upptagna delägare att hitta 
tiden för det, men sanningen är att de del
ägare och byråer som lyckas höja ledarskaps
kompetensen kommer att ha en stor konkur
rensfördel i såväl leverans som i förmågan 
att behålla de största talangerna – inte minst 
de kvinnliga, säger han och tillägger att hans 
nästa forskningsprojekt är en studie i ledar
skap inom så kallade professional services i 
samarbete med Handelshögskolan.  

VIKTIGA KURSER ERBJUDS
Det är förstås inte bara arbetet som skapar 
stress i advokaternas – och framför allt de 
kvinnliga advokaternas – liv. Även den be
stående bristen på jämställdhet i omsorgen 
om hem, barn och anhöriga spelar roll. Här 
finns också en hel del att göra för den en
skilda individen, menar Jens Näsström. Det 
är till exempel viktigt att kvinnor i advokat
världen har en dialog hemma om hur man 
mer effektivt kan hantera vardagen, exem
pelvis med rut och rottjänster.

– Kvinnliga affärsjurister som gör karriär 
behöver ett uttalat stöd hemifrån och här 
behöver man tänka i termer av ”team” för 

att tillsammans ta ansvar och lösa vardagens 
livspussel. 

Effektiva metoder för stresshantering kan 
också hjälpa såväl kvinnor som män att må 
bättre. 

– De flesta jurister – kvinnor såväl som män 
– behöver bli bättre på att slappna av och kän
na sig lediga. Det ger mer åter
hämtning som gör det möjligt att 
prestera på topp, på ett långsik
tigt hållbart sätt, med högre livs
kvalitet, fastslår Jens Näsström. 

Även Advokatsamfundet har 
en viktig roll att spela. Jens Näs
ström anser att samfundet hit
tills har agerat mycket framsynt 
för att hjälpa advokater och ad
vokatbyråer med dessa svå
ra frågor. Redan 2005 fick Jens 
Näsström göra sin första studie 
om stress hos advokater, och 
samarbetet har sedan fortsatt i 
form av kurser i stresshantering, effektivitet 
och klientpsykologi.

– Jag ser fram emot att få hålla kurser i soft 
skills och klientpsykologi i Advokatsamfun
dets regi med start nästa år – det är oerhört 
värdefullt, säger Jens Näsström, som också 
anser att Advokatsamfundet ännu mer ak
tivt skulle kunna bjuda in forskare för att 
studera området. 

ENGAGEMANG OJÄMNT FÖRDELAT
Det är nu två år sedan uppropen #metoo och 
#medvilkenrätt skakade Sverige och jurist
världen. Har då inte den stora uppmärksam
heten som ägnats åt bristande jämställdhet 
lett till förändringar inom advokatbyråerna 
sedan 2017? Jens Näsström är kluven. 

– Å ena sidan har jag på vissa 
håll i branschen sett ett genu
int engagemang som har lett till 
mycket stora förbättringar, å an
dra sidan så ser det ut som om 
just det seriösa engagemanget 
är ojämnt fördelat, säger han, 
och tillägger att han har stor 
respekt för att det här är svåra 
frågor att arbeta med. 

Det finns dock mycket att 
vinna på att ta uppgifterna om 
bristande jämställdhet och kvin
nors stress på advokatbyråerna 
på allvar. 

– För de byråer som vill ta jämställdhet 
på allvar, och som vill få upp proportionen 
kvinnor i delägarskapen, så är det här en ut
maning som inte kan ignoreras. Kvinnliga af
färsjurister har inte samma förutsättningar 
som sina manliga kolleger, vilket bidrar till 
den större personalomsättningen av kvinnli
ga advokater inom affärsjuridiken och att fär
re blir delägare, summerar Jens Näsström. ¶

 ”DE FLESTA 
JURISTER 

– KVINNOR SÅ
VÄL SOM MÄN – 

BEHÖVER BLI 
BÄTTRE PÅ ATT 

SLAPPNA AV 
OCH KÄNNA 
SIG LEDIGA.”
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Advokat Sunita Memetovic 
studerar engelska, mänskliga 
rättigheter samt ledarskap och 
romsk identitet på  Central  
European  University i Buda- 
pest. Kursen riktar sig till 
romer från hela Europa som 
har en akademisk 
examen.
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» 

”Advokat Sunita Memetovic. Hur häftigt låter inte det?” Hon ställde 
frågan nyligen i sina sociala mediekanaler och översköljdes av 
positiva reaktioner, både från unga romer och från välkända 
juristprofiler. Sunita Memetovic är Sveriges såvitt känt första 

kvinnliga advokat med romsk bakgrund.
TEXT: ULF STORM

Advokatdrömmen
väcktes bland 

barnen i kloakerna

NY LEDAMOT I SAMFUNDET

Med stolta, snabba steg kommer hon 
gående på torget utanför Sankt Ste
fansbasilikan i ett oktobervarmt Bu

dapest. Hon har svart klänning, matchande 
kavaj och vita pumps. Som vore hon på väg 
till närmaste rättssal. Men det är inte där
för hon är i denna stad och dessutom är det 
lördag.

– Jamen du skulle ju ta bilder också. Då 
måste jag ju se ut som den advokat jag är nu, 
säger hon med ett leende.

Vi konstaterar att vi har gott om tid att 
prata och solen värmer behagligt, en bit över 
20gradersstrecket. 

– Fast om ett par timmar måste jag rusa 
iväg för att köpa tårtor och ballonger. Ikväll 
blir det fest, säger Sunita Memetovic.

Men först ska hon få berätta om sin livs
resa. Om drömmen att bli advokat, som hon 
har hållit fast vid ända sedan hon var tolv år. 
Kaffe krävs för en sådan berättelse, vi slår oss 
ner på en uteservering snett emot basilikan.

Resan började för 29 år sedan i det forna 
Jugoslavien där inbördeskriget då härjade. 
Med föräldrar och syskon flydde hon till Sve
rige och hamnade som ettåring i en flykting
förläggning i Säffle. Lite av värmländskan 
bryter igenom ibland. Hon var nyfiken och 

egensinnig tidigt. Redan som fyraåring vand
rade hon bort från förläggningen vid ett par 
tillfällen och fick föras tillbaka med hjälp av 
polisen. Utforskandet av världen pågår fort
farande, det är därför hon är här i Budapest.

Det hon nu utforskar på Central Europe
an University, ett par kvarter från basilikan, 
är engelska språket, mänskliga 
rättigheter samt ledarskap och 
romsk identitet. Kursen pågår 
till juni nästa år och riktar sig 
till romer från hela Europa som 
har en akademisk examen. Hon 
har elva kurskamrater.

– Mitt första mål är att arbe
ta som brottmålsadvokat hem
ma i Sverige. Jag är anställd på 
 Advokatfirman Ericksson & 
Häggquist i Uppsala och har 
som biträdande jurist varit bi
sittare åt advokat Leif Ericksson 
i flera stora och tunga brottmål, bland annat 
mord, rån och narkotika. Han är en fantastisk  
mentor. Att jag förbättrar engelskan nu, 
framför allt skrivandet, har att göra med 
att jag på sikt vill jobba internationellt med 
mänskliga rättigheter, framför allt romers 
rättigheter.

DET ROMSKA ARVET
Idén om språklig kompetenshöjning råkade 
sammanfalla med förverkligandet av den 
gamla drömmen. Den 3 oktober blev Su
nita Memetovic ledamot i samfundet, efter 
 sedvanlig prövning. En av de som yttrade sig 
i sammanhanget var Leif Ericksson, som hon 

har arbetat nära sedan hon tog 
sin juristexamen i Uppsala 2016. 

– Jag jobbar åt Ericksson & 
Häggquist även när jag är här 
i Budapest, fast har förstås inte 
lika många mål när jag studerar 
samtidigt. Men i december åker 
jag hem för ett par förhandling
ar i Uppsala tingsrätt.

Sunita Memetovic fick myck
et uppmärksamhet när hon var 
målsägandebiträde åt ett av 
offren för terrorattentatet på 
Drottninggatan i Stockholm, 

en romsk kvinna som satt på gatan och fick 
en av lejonstatyerna över sig när lastbilen 
for fram. Kvinnans ena ben skadades. Måls
ägandebiträde Memetovic lyckades bra i rol
len: skadestånd till offret på 150 000 kronor 
och även ersättning från lastbilens försäk
ringsbolag. Men uppmärksamheten i media 

PÅ SIKT VILL JAG 
JOBBA INTER 
NATIONELLT 

MED MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER, 

FRAMFÖR 
ALLT ROMERS 
RÄTTIGHETER.
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» gällde främst att terrordömde Akilov peka
de finger åt Sunita Memetovic under rätte
gången.

– Det var när jag läste upp känslomässiga 
citat från offren som Akilov gjorde gesten.

Sunita Memetovic tvekade aldrig att di
rekt höja rösten och uppmärksamma rättens 
ordförande. Han hade inget sett, 
medan många åhörare reagera
de. Akilov fick en tillsägelse och 
information om hur man upp
träder, och inte uppträder, i en 
rättssal.

”Romska kvinnor har en na
turlig power” sa du i en artikel 
i Expressen 2015. Var det den 
kraften du använde i rättegång
en mot Akilov?

– Ja det finns naturligt hos mig 
sedan jag var barn, att alltid rea
gera mot fördomar, orättvisor och förtryck. 
Gesten Akilov gjorde visade ett förakt mot 
offren. Min erfarenhet av händelsen är att 
det finns en oförutsägbarhet i en rättegång 
och att det gäller att finna sig.

Sunita Memetovic menar att hon har hjälp 
av sitt romska arv: prestationslust, självför
troende, öppenhet och mod.

– Sådana är många romska kvinnor i grun
den. Vi gillar att stå på scenen, där finns 
en likhet med advokatrollen. Samtidigt är 
romska kvinnor den mest diskriminerade 
gruppen i hela Europa. Att få vara målsägan
debiträde åt en romsk kvinna var en dröm 
som gick i uppfyllelse.

FRÅGAN OM TIGGERIFÖRBUD
Före detta justitierådet Göran Lambertz är 
Sunita Memetovics vän och mentor. De träf
fades första gången på alumnidagen i Upp
sala år 2012, då Göran Lambertz höll ett se
minarium om romska frågor.

– Att ha ett före detta justitieråd som men
tor har hjälpt mig väldigt mycket för att ut
veckla min juridiska kompetens. Göran är 
pensionär nu och när han gratulerade mig 
till advokattiteln skojade han och sa att nu 
kan jag bli hans mentor.

Tillsammans skrev Lambertz och Meme
tovic i december i fjol en debattartikel i Ex
pressen där de menade att ett tiggeriförbud, 
som nu införts i flera svenska kommuner ef
ter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, 
kan strida mot yttrandefriheten i Europakon
ventionen om mänskliga rättigheter. Av sam

ma uppfattning är organisationen European 
Roma Rights Centre med säte i Budapest. 
Organisationen arbetar för att stärka romer
nas ställning, genom utbildning, upplysning, 
forskning och genom att föra talan i domstol.

– Frågan om tiggeriförbud borde prövas i 
Europadomstolen för mänskliga rättigheter, 

menar Sunita Memetovic.
I Auschwitz och i Bukarests 

kloaker fick hon redan som tio
åring vittnesbörd om romer 
utsatta för förtryck, mord och 
misär; i dåtid och nutid. Det 
var rollen i tvserien ”Den för
ste zigenaren i rymden” som via 
inspelningarna förde henne till 
Polen, Rumänien och Bosnien. 
Rollen fick hon efter att en va
ken fritidspedagog sagt att hon 
skulle vara perfekt för den. Re

gissören Agneta Fagerström Olsson höll 
med.

OKUNSKAP OM ROMER
I Bukarest träffade Sunita Memetovic jämn
gamla romska barn som bodde i kloakerna 
och sniffade lim för att hålla 
hungern borta. Två år senare, 
efter att ha bearbetat alla in
tryck, var Sunita Memetovics 
dröm att bli advokat fastsla
gen och orubblig.

– Det är fortfarande min 
starka drivkraft, att få hjälpa 
romer och andra förtryckta 
människor, kanske i något in
ternationellt sammanhang. 
Jag vill göra skillnad, det är 
det som är det viktiga. Och 
nu kan jag göra det i rollen 
som advokat. 

Skuggan börjar ta över vårt 
cafébord samtidigt som Sankt Stefan högljutt 
dränker all konversation och förkunnar att 
klockan är tolv. Sunita Memetovic lutar sig 
fram och föreslår att vi ska gå till hennes uni
versitet att par kvarter härifrån.

Under den korta promenaden kommer 
hon att tänka på Leif Ericksson igen.

– Både han och Göran Lambertz betyder 
mycket för mig. I målen jag har haft ihop 
med Leif Ericksson har jag fått förtroendet 
att hålla klientkontakter, planerat inför rät
tegångar och skrivit sakframställningar. Jag 
har lärt mig oerhört mycket av honom. 

På universitetets tak, där vi spejar ut över 
staden, läser hon från sin telefon ur det ytt
rande som Leif Ericksson skrev till samfun
det, bland annat att hon skulle bli en tillgång 
för advokatkåren.

En gymnasielärare försökte en gång skju
ta Sunita Memetovics planer i sank med or
den att många romska barn och ungdomar 
har drömmar men att få förverkligar dem. I 
dag menar hon att de orden snarare blev en 
sporre för att bevisa motsatsen.

Under både högstadiet och gymnasiet 
mötte hon rasism. På Uppsala universi
tet menar hon att hon kände acceptans 
men också möttes av mycket okunskap om 
romer.

– Juristutbildningen är ju tuff så alla fick 
kämpa. Men ibland kände jag att jag fick 
kämpa extra hårt. Jag har en helt annan bak
grund än de flesta av mina studiekamrater. 
Min pappa är analfabet och jag kunde ald
rig få hjälp hemifrån med studierna. Jag har 
gjort en enorm klassresa.

DUBBEL STOLTHET
Sunita Memetovic beskriver att hon vid ett 

par tillfällen under studieti
den hamnade i en identitets
kris. Det var svårt att få ihop 
rollerna som juridikstudent 
med längtan efter att vara en 
del av den romska gemenska
pen.

– Vem var jag i allt detta? 
Det kändes som att jag hade 
en fot inne i båda kulturerna 
och samtidigt inte var hemma 
någonstans.

I dag får hon ihop bilderna 
av sig själv. Stoltheten över 
såväl ursprung som advokat
roll går inte att ta miste på.

– Jag är ödmjukt tacksam att så många 
unga romer i dag ser mig som en förebild.

En av dem är hennes syster Katarina Me
metovic, som studerar andra året på jurist
programmet i Göteborg.

Vi skiljs på en av broarna över floden Do
nau som förbinder Buda och Pest. Sunita Me
metovic ska iväg och planera kvällens fest 
med sina romska studiekamrater. Det är hon 
som är själva festföremålet, advokat Sunita 
Memetovic. Hon ser också fram emot nästa 
fest då hennes kolleger från Uppsala kom
mer till Budapest för att fira. ¶

Bor: Bostadsrätt i Uppsala, studentbostad i Bu
dapest.
Motto: Ingenting är omöjligt. Ge aldrig upp.
Förebilder: Anne Ramberg, Leif Ericksson, Göran 
Lambertz.
Favoritapp: Spotify

Favoritplats: Hela världen. Jag är ju rom.
Kör: Har körkort men ingen bil.
Hobby: Karate och dans.
Läser just nu: Pharrajimos: The fate of the Roma 
during the Holocaust av János Bársony och 
 Ágnes Daróczi.

Talang: Kan springa fort i högklackat.
Familj: Singel (har inte tid med något förhål
lande). Mamma, pappa, tre systrar, en bror, sex 
syskonbarn.

PERSONLIGT: SUNITA MEMETOVIC

JAG ÄR 
ÖDMJUKT 

TACKSAM ATT 
SÅ MÅNGA UNGA 

ROMER I DAG 
SER MIG SOM 
EN FÖREBILD.

Sunita Memetovic.



Har du koll på din
ärendehantering?

Vill du utveckla din verksamhet och förenkla administrationen? En av nycklarna är en välstrukturerad 
mejl- och ärendehantering. Vår ”Checklista för ärendehantering” hjälper dig att identifi era 
förbättringsområden för att ta din verksamhet till nästa nivå.

Lär dig mer om:

• Akthantering
• Tidshantering
• Säkerhet
• Service

Kleos är framtaget av Wolters Kluwer, den ledande leverantören 
av juridiska verktyg i Europa.

Ladda ner checklistan på

 wkse.org/arendehantering

JN2413-KLUW-Dossiermanagement ads-215x285-zweeds-OK.indd   1 4/10/19   09:10



22 ADVOKATEN NR 8 • 2019

Rätten till en rättvis      rättegång, 
till att inte      utsättas för tortyr 

rätten att få ta del av bevis, att veta vad du är anklagad för 
och när din rättegång ska äga rum. 

Rätten till en advokat, till att få lägga fram din talan. 
Rätten att slippa bli gripen och anklagad för något 

som inte är ett brott, att du helt enkelt använt dig av din 
rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet. 

Det här är självklarheter för många av oss – mänskliga 
rättigheter som borde gälla oss alla. Men tyvärr ser inte 
världen ut så. Alls. Och trots risken att själva utsättas för 
repressalier finns det mängder av advokater och jurister 
runt om i världen som ser detta som något grundläggan
de att värna om. Som med sitt liv som insats fortsätter 
att kämpa för dem som annars inte har någon röst. 

i amnesty internationals verksamhet samarbetar vi ofta nära 
dessa advokater, på flera sätt. De spelar en viktig roll i 
vårt utredningsarbete och i vårt arbete för enskilda in
divider, och de utgör överhuvudtaget ofta en ovärder
lig kunskapskälla för Amnesty. Dels förstås när det gäl
ler vad som hänt enskilda fängslade personer, men dels 
också som uppgiftslämnare kring vad som sker i ett land. 
Som nu i Egypten, där myndigheterna har fördjupat en 
klappjakt på fredliga demonstranter, människorättsju
rister, journalister, politiker och politiska aktivister med 
tusentals gripna – och med mängder av risker, som att 
utsättas för tortyr, som följd. 

Enligt advokater som Amnesty talat med friges visser
ligen vissa personer utan att förhöras, men många andra 
ställs inför rätta. Och advokater har också själva blivit 
till en måltavla, såsom de ofta blir när repressiva stater 
vill attackera oliktänkande. Minst fyra advokater har gri
pits medan de utfört sitt arbete och totalt är det minst 
sexton advokater som nu gripits i Egypten. 

ett exempel är mohamed el-baqer, människorättsadvokat och 
chef för Adalah Center for Rights and Freedoms. Den 
29 september klev han in i den byggnad som är Supre
me State Security Prosecution (SSSP) för att träffa sin 
klient, en fängslad aktivist vid namn Alaa Abdelfattah. 
Det slutade med att Mohamed elBaqer själv greps med 
hänvisning till samma ogrundade anklagelser som hans 
klient fått höra: om ”medlemskap i en förbjuden grupp” 
och ”spridandet av falsk information”. 

Amnesty anser att Mohamed elBaqer är en samvets
fånge som fängslats enkom för sitt arbete med att försva
ra personer som utsatts för människorättskränkningar 
och kräver att han, liksom Alaa Abdelfattah, omedelbart 
försätts på fri fot.

Så absurt kan det vara. Att du själv blir misstänkt för 
det brott din klient står anklagad för.

Och ändå fortsätter advokater att verka – i en egentli
gen nära nog omöjlig kontext. 

GÄSTKRÖNIKA

AMI HEDENBORG
Exemplen på människo
rättsadvokater som 
utsätts för repressalier 
och tystas av repressiva 
regimer är tyvärr 
många, konstaterar Ami 
Hedenborg, pressan 
svarig och talesperson, 
Amnesty i Sverige.
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 ett annat exempel är gao zhisheng, en av de mest respektera
de människorättsadvokaterna i Kina. År 2001 listade till 
och med Justitiedepartementet honom som en av lan
dets ”tioitopp”advokater på grund av hans pro bono
arbete i fall som har ett allmänintresse. 

Trots det har han utsatts för påtvingade försvinnan
den, tortyr, husarrest och blivit fängslad på grund av 
sitt arbete med att representera människorättsaktivis
ter och andra politiskt känsliga fall. I slutet av 2005 blev 
han  fråntagen sin advokatlicens och hans advokatfirma 
förbjöds att bedriva verksamhet. Det var ett direkt resul
tat av hans öppna brev till regeringen om att stoppa po
litiskt motiverade åtal om religion, som till exempel åtal 
mot personer som praktiserar Falungong. 

I augusti för två år sedan ”försvann” han igen, och har 
inte setts sedan dess.

exemplen på advokater som tystats är tyvärr många. Ett tred
je exempel som inte går att låta bli att nämna är Nasrin 
Sotoudeh – en internationellt välkänd människorättsju
rist som under många år i Iran fört en oförtruten kamp 
för kvinnors rättigheter och mot dödsstraff. Hon har 
försvarat många författare och människorättsaktivister, 
senast flera kvinnor som under våren 2018 deltagit i pro
tester mot tvånget att bära slöja. 

Den 13 juni 2018 greps hon i sitt hem i Teheran. I sam
band med gripandet fick hon veta att hon skulle avtjäna 
ett femårigt straff som hon dömts till i september 2016 
för ”medhjälp till att gömma spioner som vill skada den 
nationella säkerheten”. Vid dagen för den rättegången 
nekades Nasrin Sotoudeh tillträde till domstolen efter
som hon enligt domstolsmyndigheten inte var korrekt 
klädd, och dömdes i sin utevaro. Hon informerades inte 

om den domen förrän hon greps i juni 2018. Och nu i 
mars i år dömdes Nasrin Sotoudeh igen, även denna 
gång utan att själv närvara. Nu dömdes hon till 33 års 
fängelse och 148 piskrapp, för att ha ”konspirerat mot 
regimen” och ”förolämpat” Irans högste andlige ledare 
ayatolla Ali Khamenei. 

Sammantaget blir nu den totala längden på hennes 
fängelsestraff 38 år. Enligt reglerna innebär de två do
marna att hon kan förväntas behöva avtjäna minst 17 år 
av straffet. 

Domarna mot Nasrin Sotoudeh är en del av en större 
inriktning i Iran, där människorättsförsvarare – och då 
särskilt de som jobbar med kvinnors rättigheter – för
följs, grips och hotas av det iranska styret.

Över en miljon människor i över 200 länder runt om i 
världen har krävt att hon ska friges. I Sverige är vi 56 177 
människor som skrivit under och kräver att hon försätts 
på fri fot. I somras lämnade vi över underskrifterna till 
Irans ambassad i Stockholm – det gjordes på samma dag 
även av andra Amnestykontor till iranska ambassader 
runt om i världen, på dagen ett år efter att Nasrin Sotou
deh greps. 

mohamed el-baqer, gao zhisheng och nasrin sotoudeh. Det är till 
personer som dessa som vårt hopp står. En bättre värld 
är möjlig, och vi som kan har ett ansvar att föra deras 
kamp vidare.

Ami Hedenborg
Pressansvarig och talesperson, Amnesty i Sverige

Rätten till en rättvis      rättegång, 
till att inte      utsättas för tortyr 

GÄSTKRÖNIKA
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För
konstens

skull
Kan konst och konstupplevelser göra dig till en 
bättre advokat? Det menar i alla fall flera konst

älskande advokater. Samtidigt pekar forskare på 
att konsten kan bidra till att bygga ett företags 

varumärke och skapa trivsel på kontoret. 
Möt advokaterna som låter konsten ta tid 
och plats i livet och i verksamheten och 

som på så vis blivit bättre advokater.
TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON

FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN
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dvokater är obildade och högspeci
aliserade paragrafryttare som bara 
läser rättsfall och sällan tittar upp 
från lagboken för att se vad som 

händer i omvärlden. Så fram
ställs kåren åtminstone ibland.

Konst och juridik kan för
visso tyckas ha ganska lite 

gemensamt. Samtidigt finns 
det en hel del advo

kater som har ett 
stort och brin
nande konstin

tresse. 
Advokat Jan Widlund är en av dem. I Widlunds vå

ning, där han även har sitt byråkontor, på Östermalm 
i Stockholm ryms mängder av designmöbler och mo
dern samtidskonst från flera av de främsta minimalis
tiska konstnärerna och mest namnkunniga designerna.

Allt får inte plats i lägenheten, en del är utlånat till 
olika advokatbyråer. Ändå sålde han ungefär halva sam
lingen till Vinge när han lämnade byrån 2012. Som mest 
ägde Widlund omkring 400 verk, till ett värde av 30–40 
miljoner kronor.

Konstintresset kom redan under gymnasieåren,  
och efter studierna i juridik och ekonomi läste han  
också ett par betyg i konstvetenskap för att få en  
bättre förståelse för konsten. Konstsamlandet satte 
fart under tiden på Vinge, när inkomsterna började 
växa. 

– Vissa köper aktier men jag köpte konst för det hela. 
Då köpte jag för flera miljoner varje år, och blev ganska 
välkänd, berättar Jan Widlund.

Många av verken fick med tiden hänga på byrån. 
– Det började delvis som ett inredningsprojekt ef

ter sammanslagningen mellan Öhmans advokatbyrå 
och Dahlins. Så småningom blev Vingekontoret gan
ska stort. Och då fanns det väggar att hänga upp på, 
säger Jan Widlund.

Tema för samlingen är modern konst. Det passade 
också allra bäst på advokatbyrån, menar Jan Widlund. 

– Jag hade en idé att en modern advokatbyrå ska ha 
moderna saker. Det slog igenom. Många tog fasta på 
det, att en modern byrå ska ha modern konst. Inte gam
mal konst med guldramar, säger Jan Widlund.

Konsten väckte ett visst intresse hos klienter som 
besökte byrån, berättar Jan Widlund.  Engagemanget 
från kollegerna var inte alltid så stort, konstaterar han, 
men större hos kvinnor än hos män. 

Konstintresset har ibland kommit till praktisk nytta i 
advokatarbetet. Jan Widlund har bland annat företrätt 
Moderna museet, bland annat i frågor om så kallad  
looted art, stulen konst. 

Sedan några år är Jan Widlund pensionerad från 
Vinge och driver nu egen verksamhet. Konst köper 
han fortfarande, men i lägre takt nu. 

– Jag var i Grekland för någon vecka sedan och då 

köpte jag ett verk. Och jag har köpt lite i Stockholm 
också, men det var ju mer när jag hade flera miljoner 
att röra mig med, konstaterar han. 

BERIKAR LIVET
På en annan del av Östermalm ligger advokat Birgitta 
Melanders kontor. Inne på kontoret, som är inrymt i 
bostaden på Karlavägen i Stockholm, finns mycket att 
fästa blickarna på. Ett par glada giraffer av vännen och 
favoritkonstnären Madeleine Pyk sträcker på halsar
na bakom skrivbordet. I fönstret hänger en ljusstake i 
form av en akrobat skapad av Erik Höglund, ovanför 
ett glaskonstverk av samme konstnär och formgivare. FO
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– När jag satt på mitt första egna 
kontor, tre trappor upp i det här hu
set, bestämde jag att det aldrig skul
le stå några pottor med halvvissna 
blommor i mitt burspråk. Allt efter
som skulle det fyllas med skulptur i 
stället. Så blev det också, konstaterar 
Birgitta Melander. 

Birgitta Melander i Stockholm har 
varit konstintresserad sedan barns
ben, då hennes skönhetsälskande 
pappa tog med henne på konstutställningar och konst
närsrestauranger i Stockholm. Insikten om att de unga 

juristerna hade väldigt lite kunska
per om konst fick henne i början av 
1990talet att tillsammans med en 
kollega starta Stockholmsadvokater
nas konstförening. 

Konstföreningen har i dag mer 
än 50 medlemmar, som förutom ut
lottning av ett antal konstverk varje 
år också deltar i ateljébesök, konst
vandringar i offentliga byggnader 
som Operan och föreläsningar med 

kända konstnärer. 
Birgitta Melander konstaterar att medlemmarna 

”Jag hade en idé att en 
modern advokatbyrå 

ska ha moderna saker. 
Det slog igenom.” 

jan widlund

Verket Angry young 
men av Jack Pierson 
har blivit något av ett 
signum för advokat 
Jan Widlund, och får 
inte säljas enligt Jan 
Widlunds hustru. I 
övrigt beskriver Jan 
Widlund sitt förhål-
lande till konsten 
som osentimentalt. 
Han säljer när han 
behöver och försöker 
undvika att ha favorit-
verk. 
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kommer från olika verksamhetsinriktningar, med ett 
undantag – affärsjuridiken. En förklaring till det, tror 
Birgitta Melander, är att flera stora advokatbyråer har 
egna konstföreningar. 

Birgitta Melander har också under hela karriären ar
betat aktivt för att intressera sina biträdande jurister 
och assistenter för konst. 

– En före detta anställd sa om konsten att ”det här 
har verkligen berikat mitt liv. Jag kunde ingenting om 
konst när jag blev medlem, och nu tycker jag att jag kan 
riktigt, riktigt mycket”. Det tror jag stämmer på väldigt 
många av dem som kommer in, säger Birgitta Melander. 

30-SEKUNDERS TANKESTÄLLARE
Advokat Tom Wehtje, delägare på Mannheimer Swart
ling, beskriver sig själv som en glad amatör på kultur
området. 

– Jag tar små doser av kultur och funderar inte så 
mycket på vad som är fint eller rätt, utan bara går på 
egen känsla, säger han. 

Favoritgenren är modern skandinavisk fotokonst. 
I samlingen finns namn som Annika von Hausswolff, 
Ismo Hölttö och Tuija Lindström, konst som passar för 
en ”lite cynisk socialrealist”, fastslår Tom Wehtje, och 
låter inte det minsta cynisk. 

Mannheimer Swartling har precis som flera andra 
stora advokatbyråer köpt in en del samtidskonst på 
senare år. Andra verk hyrs. Tom Wehtje är dock inte 

riktigt nöjd med konsten på kontoret så som den ser 
ut i dag. Den är, menar han, ”inte särskilt lyckad ens 
som dekoration”, och väldigt spretig. En översyn av 
konsten på kontoret är på gång, berättar Tom Wehtje. 
Tanken är att hitta en röd tråd, en tanke i urvalet som 
kan kopplas till byråns kultur.

Tom Wehtje vill också att varje konstverk ska få säll
skap av lite information. 

– Något intressant finns ju som kan förmedlas kring 
varje verk, så att det kan bli en 30sekunders tanke
ställare. Nu är det bara att det hänger något där, 
”jaha, en tavla med en fåtölj på”, konstaterar han, och 
tillägger att rätt använd kan konst skapa möten och 
samtal. 

Mannheimer Swartling har sedan 2015 ett samarbe
te med Moderna museet som innebär att byrån bistår 
med juridisk rådgivning vid behov. Tom Wehtje håller 
i kontakterna med museet. Han är stolt över samarbe
tet. Byrån försöker också främja kulturintresset hos 
medarbetarna genom att då och då inbjuda till före
läsningar och specialvisningar. 

BERIKAR LIVET
En advokat som lägger mycket tid, energi och pengar 
på konst och kultur är Jens Tillqvist på affärsbyrån Ce
derquist. Konstsamlingen består i dag av flera hundra 
verk. Hälften av dem hänger på Cederquists kontor i 
Stockholm.

Birgitta Melander har 
varit konstintresse-
rad sedan barnsben. 
En av favoriterna är 
glaskonstnärer och 
formgivaren Erik 
Höglund, som skapat 
glaskonstverket till 
höger. Insikten om 
att de unga juris-
terna hade väldigt lite 
kunskaper om konst 
fick henne i början av 
1990-talet att tillsam-
mans med en kollega 
starta Stockholms-
advokaternas konst-
förening.
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Bland tavlorna på kontoret finns också Jens Tillqvists 
första konstverk, en tavla av Max Book. Den köpte Jens 
för prispengarna, efter att han vunnit en uppsatstäv
ling på juristlinjen. 

Jens Tillqvist, som kommer från ett ickeakademiskt 
hem ”söder om Söder” i Stockholm, fick upp ögonen 
för konsten alldeles på egen hand under sin uppväxt.

– Jag insåg tidigt att konst gjorde mig lycklig och att 
den tillförde en dimension till livet som var större än 
ett plus ett blir två. Den fick mig att tänka öppet och 
stort, förklarar han.

Förutom konsten, där Jockum Nordström är en av 
favoriterna, har Jens Tillqvist också en rad andra kul
turella intressen. Han spelar själv i rockbandet Vander
lay, går på teater och konserter varje vecka och älskar 
tysk 1800talsopera. 

– Kulturen är ett sätt att berika mitt liv. Det finns inget 
jag sätter större värde på – ja, förutom familj och kär
lek och så, säger Jens Tillqvist, och 
fortsätter:

– Jag tycker att det gör mig till en 
klokare och djupare människa. Ofta 
tycker jag mig ha ett försteg framför 
mina kolleger genom att jag inser hur 
obetydlig jag själv är i det stora sam
manhanget.

BRINNER FÖR RENÄSSANSEN
I konferensrummet på Berghco Ad
vokatbyrå som ägs av advokat Jonas 
Bergh hänger två små konstverk, Len
nart Rodhes Bollspelaren och en tavla 
av Pierre Olofsson. Fast egentligen är 
det inte modern konst som är Jonas 
Berghs stora passion. Han brinner i 
stället för renässansen, fylld av biblis
ka berättelser och symboler som krä
ver en viss bildning för att uttolkas, 
och kan tala länge om de många olika 
sätten att måla bebådelsen. 

Konstintresset har funnits länge. Kunskaperna var 
det sämre med. 

– Jag gick jämt på konstutställningar, men jag kände 
att jag ville lära mig mer. Och så förstod jag inte mo
dern konst. Det kände jag att jag ville göra, berättar 
Jonas Bergh.

Kunskapstörsten fick Jonas Bergh att återvända till 
universitetet och läsa konstvetenskap. Kursen, som gick 
på kvällstid och halvfart, gav många nycklar till både 
den moderna och den äldre konsten. 

Jonas Berghs svärfar, som var konsthistoriker, bidrog 
också till beslutet att studera. 

– Jag hade väldigt roligt med min svärfar. Han såg så 
mycket som inte jag såg, säger Bergh.

Studierna i konstvetenskap var roliga och stimule
rande. De gav dessutom nya redskap i arbetet som ad
vokat, hävdar Jonas Bergh.

– I konsthistorien arbetar man väldigt mycket med 
olika tolkningar. Tolkningar är ju perspektiv på ett verk 
från olika håll. Det ger träning i att se från olika vinklar 
som jag har nytta av när jag tittar på problem, säger han. 

Enligt Panofskys tolkningsmetod, som blivit den do
minerande inom konstvetenskapen, startar tolkningen 
alltid med att verket ska betraktas med ”the innocent 
eye”. Den rena blicken ser och noterar alla detaljer 
utan att tolka dem. Den här metoden kan också vara 
till stor hjälp när ett juridiskt problem ska benas upp, 
tycker Jonas Bergh.  

SKAKAR LIV I MÄNNISKOR
För Jonas Bergh är det självklart att konstnärlig och 
kulturell bildning kan bidra till att göra honom – och 
andra advokater – ännu bättre på sitt arbete. 

– Kultur i bred bemärkelse, historia, litteratur, konst, 
musik, humaniora över huvudtaget, ger en förutsätt

ning att se ur olika perspektiv och 
att förstå människor bättre, säger 
han, och tillägger att det dessutom 
är både roligt och kan bidra till att 
skapa kontakt och relationer.

Också Birgitta Melander anser att 
hennes konstintresse är till nytta i 
advokatarbetet. Konsten speglar alla 
samhällsklasser, åldrar och tillhörig
heter och ger redskap att möta alla 
de olika människor som hon gör i ad
vokatrollen. Birgitta Melander upp
skattar också att umgås med konst
närerna själva. 

– Mina konstnärsvänner tillför väl
digt mycket, för de ser på livet och 
det som händer kring oss på ett sätt, 
och vi som håller på med det här kan
ske ser det på ett mer fyrkantigt sätt, 
säger hon. 

Tom Wehtje och Jens Tillqvist re
sonerar även de om att konsten kan 

utveckla förmågan att se ur olika perspektiv och öka 
förståelsen för olika människor. Tom Wehtje tror dess
utom att konstupplevelser främjar kreativitet och nyfi
kenhet, egenskaper som är viktiga för en advokat. 

– Det skakar litegrann liv i människor när de expo
neras för lite nya intryck än den smala juridiska zo
nen, säger han. 

Konsten kan också ge grund för reflektioner över li
vet och den egna litenheten i det stora hela, påpekar 
Jens Tillqvist. 

– En av fördelarna med att vara advokat är att man 
kommer i kontakt med många olika branscher och träf
far många duktiga människor från näringslivets alla 
olika delar. Då skadar det inte att ha ett öppet sinne 
och en ödmjuk själ inför den stora kunskap som finns 
utanför advokatskrået.

Jan Widlund, som själv ägnat en stor del av sin fritid 

”När jag satt på mitt 
första egna kontor, tre 
trappor upp i det här 

huset bestämde jag att 
det aldrig skulle stå 

några pottor med halv-
vissna blommor i mitt 

burspråk. Allt eftersom 
skulle det fyllas med 

skulptur i stället.” 
 birgitta melander

Stockholmsadvo
katernas konst
förening är öppen 
för alla advokater 
och biträdande ju
rister verksamma 
i Stockholm. 
Det går bra att 
komma med som 
gäst en gång el
ler två innan man 
blir medlem. För 
mer information, 
kontakta Birgitta 
Melander: birgitta.
melander@advo
katmelander.se

STOCKHOLMS-
ADVOKATERNAS 
KONSTFÖRENING
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åt konstintresset, är mer tveksam till om konstupple
velser verkligen kan göra någon till en bättre advokat. 
För honom är det trots allt viktigare att specialisera sig 
inom yrket, eftersom specialister, enligt hans mening, 
alltid är bättre än generalister. 

Å andra sida – menar han – kan kanske bildning ge 
vissa fördelar, inte minst för unga advokater i form av 
inspiration eller idéer. 

ÄTER BARA KÖTTBULLAR 
Meningarna går alltså isär om konstens betydelse för 
det praktiska advokatarbetet. De flesta tycks ändå upp
leva att konst och kulturintresset på olika sätt gör dem 
till bättre advokater. 

Men hur är det då med bildningsnivån och kultur
intresset bland advokaterna? Rätt blandat, tycks det. 

Jonas Bergh upplever att många mer seniora advoka
ter är kulturintresserade, även om det förstås varierar 
som i alla yrken. Bland de yngre som börjar på byrån 
tycks intresset vara svagare. 

– Det är rätt sällan jag möter nån väldigt kulturin
tresserad, säger han. 

Enligt Tom Wehtje är advokater generellt mer bildade 
och intresserade på det samhällsvetenskapliga området 

än inom kultur och humaniora. Det krävs många gånger 
övertalning och en del knuffar för att få kollegerna att 
komma på de kulturella arrangemang som byrån ordnar 
med exempelvis Moderna museet. Efteråt är reaktioner
na bland dem som gått att de blivit glatt överraskade. 

– Det är en genuint positiv respons, innehållande ett 
element av överraskning. ”Jaha, var det så intressant”, 
berättar Tom Wehtje.

Han jämför med att lära barn äta ny mat. Kultur, lik
som avancerad mat, kräver helt enkelt tillvänjning. 

– Äter man bara köttbullar genom hela uppväxten, då 
blir det lätt det enda man gillar, säger han, och fortsät
ter liknelsen med att barn, när de väl testat fiskgratäng 
några gånger, inser att det faktiskt är gott. 

– Det behövs en successiv tillvänjning, att låta männ
iskor successivt och i små doser se att det är kul och 
spännande, sammanfattar Wehtje.

MER KULTUR PÅ UTBILDNINGEN
Jens Tillqvist låter lite resignerad när han ska beskriva 
advokaternas kulturintresse. Många tar sig inte tid med 
kultur, menar han. Den förment tunga arbetsbördan blir 
då en förevändning för att slippa bilda sig. Samtidigt 
ser Tillqvist en glädjande nyfikenhet hos den yngre 

Jonas Bergh.

Renässansen är 
Jonas Berghs favo-
ritperiod inom konst-
historien. Perioden är 
full av bibliska motiv. 
I Sandro Botticellis 
Bebådelsen berättar 
ärkeängeln Gabriel 
för Maria att hon ska 
föda Guds son. 
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generationen jurister och advokater. Oftast är det just 
de som vill diskutera och kommentera konsten på ad
vokatbyrån, berättar han. 

– Den äldre generationen är kanske mer bildad inom 
kultur i en vidare bemärkelse, men de 
yngre har ett öppnare sinne och är be
redda att ta till sig nya intryck. De har 
inte lika mycket förutfattade mening
ar om allting, säger Jens Tillqvist, som 
tror att detta beror på att de unga ju
risterna rekryteras ur delvis nya sam
hällsgrupper. 

Ett sätt att öka bildningen och kul
turintresset vore förstås att öka in
slaget av kultur och humaniora på 
juristutbildningen. Jens Tillqvist an
ser att de juridiska institutionerna 
omedelbart borde ta lärdom av och 
kopiera det projekt som pågår på Handelshögskolan 
i Stockholm (se artikel på s. 36). Kanske, funderar 
han, borde alla högskoleutbildningar inom vissa om
råden inledas med någon slags allmän bildningskurs 
om ett år, med filosofi, samhällsfrågor, konst, littera
tur och musik.

Även Jonas Bergh och Tom Wehtje skulle vilja öka 
inslaget av humaniora och kultur på juristutbildning
en. Det finns, menar Tom Wehtje, tid att frigöra på det 
ganska långa juristprogrammet. 

KONKURRERAR MED KONST
Precis som bland de unga juristerna händer det att kli
enter uppmärksammar den konst som finns på advokat
byrån, det kan samtliga intervjuade advokater bekräf

ta. I förlängningen blir det då också 
 viktigt vilken konst som hänger där 
på väggarna. Konsten, precis som 
inredning, kontorens adress och ut
formning, signalerar vilken typ av ad
vokatbyrå man är och vill vara.  

För Jens Tillqvist är detta en vik 
tig aspekt av konsten på advokatby
rån. 

– Våra kunder får en uppfattning 
om oss beroende på hur vi presente
rar oss och hur de tas emot i våra lo
kaler. Vill man signalera att man är en 
modern och progressiv advokatbyrå 

är konsten i våra lokaler en del i det, säger han, och 
pekar på hur banken SEB har bytt ut sin gamla konst 
mot en samling modern samtidskonst. 

– Konsten blir en del av bankens varumärke. Vi tänkte 
likadant redan före SEB, fortsätter Tillqvist.

Just SEB:s stora konstsatsning har fått en hel del upp
märksamhet. I samband med att banken under 2017 
lämnade Sergels torg och Rissne, för nya lokaler i Are
nastaden i Solna, passade man på att byta ut stora delar 
av bankens klassiska konst till modern, samtida konst. 

”Äter man bara kött-
bullar genom hela upp-

växten, då blir det lätt 
det enda man gillar.” 

tom wehtje

Tom Wehtje.

Hey Buster! What 
do you know about 
desire? är skapad av 
Annika von Hauss-
wolff, en av Tom 
Wehtjes favoritkonst-
närer. von Hauss-
wolff arbetar med 
iscensatta fotografier, 
som ofta behandlar 
maktstrukturer eller 
vår syn på kroppen. 
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Bland verken, som kostat omkring 50 miljoner kro
nor, finns ett specialbeställt 90 kvadratmeter stort dra
peri ritat av Jockum Nordström. Även många av Sve
riges främsta kvinnliga konstnärer är representerade 
i den nya samlingen, som finns både i publika delar 
av byggnaden, och i mer slutna delar där medarbe
tare sitter.   

Michael Storåkers, ordförande för galleri och 
konstrådgivningsföretaget CFHill, har hjälpt SEB med 
konstinköpen. I en intervju i Dagens nyheter pekar han 
på att allt fler företag ”borstar nu bort dammet och by
ter ut guldramarna mot nutida konst”, inte minst för 
medarbetarnas skull:

”I dag konkurrerar arbetsgivarna inte enbart med lön 
utan också med ar
betsmiljö, konsten 
har blivit en nyckel 
i att erbjuda en att
raktiv arbetsplats” 
fastslår Storåkers. 

Konstsatsning
en får också myck
et lovord av SEB:s 
personal, enligt 
ledningen. Men 
det har också kom
mit negativa re
aktioner på vissa 
verk, bland andra 
en tavla av Ulf Rol
lof, där konstnä
ren har skjutit på 
ett skottsäkert glas. 
Bankens informa
tionschef Viveka 
HirdmanRyrberg 
fastslår i en inter
vju i Dagens industri att ”banken varken vill eller kan 
censurera samlingen, några upprörda mail till trots”. 
”Konstnärer måste ha frihet, annars är det dekoration”, 
säger hon i intervjun.

Att företag använder konst för att stödja sitt varu
märke och framstå som ett modernt och progressivt fö
retag är inte ovanligt. Flera forskare har studerat temat. 
Konstsatsningar kan också utgöra en del av företagets 
hållbarhetsarbete, genom att konstinköpen möjliggör 
för unga konstnärer att fortsätta verka. 

FRUKTAR  HÖGERVÅG
Inte alla delar SEB:s tillåtande syn på konst. I sep
tember i år beslutade kommunfullmäktige i sverige 
demokratiskt ledda Sölvesborg att stoppa inköpen 
av ”utmanande samtidskonst”. I stället ska kommunen, 
enligt beslutet, satsa på ”klassisk och tidlös” offent
lig konst i staden. Beslutet väckte mycket kritik, sam 
tidigt som kommunens kulturchef gick ut och för
klarade att Sölvesborgs konstinköp under senare år 

 varit närmast obefintliga, och definitivt inte utmanan
de. 

Beslutet väckte hård kritik och Sverigedemokraterna 
anklagades för att vilja censurera konsten. 

Johan Hakelius, politisk chefredaktör på Fokus, me
nar i sin ledare i oktober månads första nummer av 
tidskriften att även kulturinstitutioner som Filminsti
tutet, Konstfack och de statliga museerna gallrar bort 
konst på politiska grunder. Andra grunder än Sveri
gedemokraterna, dock. Enligt Hakelius måste konsten 
i dag vara intersektionell och normkritisk för att vinna 
maktens gillande. 

Konst har i alla tider använts både för att uttrycka 
makt och för att utmana makten och de etablerade san
ningarna. Och den andra aspekten av konsten är viktig, 
menar de intervjuade advokaterna. 

Jens Tillqvist är, precis som de övriga, bekymrad 
över Sölvesborgs tilltag. Han tar också upp den väx
ande nykonservatism som erövrar världen från USA i 
dag, och som bland annat fört med sig att barn i många 

”Man kan utlysa 
stipendier, erbjuda 

föreläsningar om an-
nat än juridik och visa 

på kulturens betydelse. 
Det finns massor att 
göra. Det är kul men 

också ett bra sätt att för-
bättra den halvmossiga 
stämpel som advokater 

fortfarande har.”  
jens tillqvist
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fall inte får titta på konst som visar nakna människor, 
eller som på något annat sätt utmanar de konservativa 
värderingarna. 

Tillqvist är rädd för en liknande utveckling i Sverige. 
Han oroas också över att många små och progressiva 
gallerier får allt svårare att driva verksamheten vidare. 

– Då finns ingen plattform för yngre konstnärer att 
komma ut, säger han. 

ADVOKATER KAN BIDRA
Det finns alltså en del orosmoln på konsthimlen. Jens 
Tillqvist anser att advokaterna borde ta ett större an
svar för att ”stå emot den likriktning av utbudet på kul
tursidan som kommer från märkliga politiska krafter”, 
som han uttrycker det, inte minst genom att delta ak
tivt i samhällsdebatten. 

Men advokater och advokatbyråer kan även på andra 
sätt verka för att öka konstens genomslag i samhället. 
Det gäller inte minst de stora byråerna som också har 
ekonomiska resurser. 

– Man kan utlysa stipendier, erbjuda föreläsningar 
om annat än juridik och visa på kulturens betydelse. 
Det finns massor att göra. Det är kul men också ett bra 
sätt att förbättra den halvmossiga stämpel som advo
kater fortfarande har, fastslår Jens Tillqvist. 

Även Jonas Bergh skulle vilja se ett ökat engagemang 
från advokatbyråerna i kulturlivet, med sponsring och 
donationer. Redan i dag arbetar hans byrå med att bju
da in klienter och medarbetare till konstupplevelser. 

– Vi har ibland haft mingel på konstutställningar. Se
nast vi hade det var när Nationalmuseum öppnade sin 
utställning med John Singer Sargent. Då bjöd vi in våra 
kunder och så hade vi guider som visade utställningen, 
berättar Bergh.

Birgitta Melander hoppas på ett ökat konstintresse 
bland advokater och i samhället. Men också mer peng
ar till kultur.

– Vi får hoppas att kulturen får ännu större plats i 
statsbudgeten framöver, eftersom den är så viktig för 
människor. Alla konstarter, säger hon. ¶

Konst ska ge 
frihet inför det 
okända 
– vänd!FO
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Jockum Nordström är 
enligt Jens Tillqvist 
2000-talets bästa 
konstnär. Nordström, 
född 1963, arbetar 
främst med blyerts 
och collage. Han är 
också illustratör och 
författare.
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Framtidens ledare och företagare 
behöver reflektera mer och bli mer 

empatiska och mer kreativa. 
Det anser Handelshögskolans ledning 

som tagit konsten till hjälp för att 
förbereda ekonomistudenterna 

inför en oviss framtid. 
FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

 På Handelshögskolan i Stockholm 
drillas framtidens företagare och 
chefer i bland annat ekonomi och 

ledarskap. Tempot är högt och utbild
ningen har hög status i näringslivet. 

Men sedan 2013 konfronteras studen
terna också på olika sätt med konst i en 
 medveten pedagogisk satsning som fått 
namnet SSE Art Initiative. Verksamhe
ten är omfattande, med bland annat kon
tinuerliga visningar av videokonst, se
parat och  grupputställningar och en 
växande konstsamling.

Isak Nilson var med och startade pro
jektet och är i dag ansvarig för det. Han 
betonar noga att konsten inte är tänkt 
att vara dekorativ, utan att syftet är pe
dagogiskt. 

– Vi har olika former av pedagogiska seminarier kring 
de olika aktiviteterna. Vi har också forskarkonferenser 
och seminarier med frågor runt filosofi, estetik och eko
nomi, berättar han. 

Även allmänheten bjuds in av Handelshögskolan att 
ta del av konsten, igenom föreläsningar och öppna vis
ningar. 

Förutom konstinitiativet uppmärksammar Handels
högskolan också skönlitteraturen genom projektet SSE 
Literary Agenda. Agendan bygger på olika former av 
bokcirklar, där fakultet och studenter möts och disku

terar skönlitterära böcker kring samhällsrelevanta te
man, eller lyssnar på internationellt erkända författare.

INTELLEKTUELLT KLIPULVER
Det är alltså en omfattande satsning som görs på konst 
och litteratur just nu. Men vad har egentligen konst och 
skönlitteratur med ekonomistudier att göra? 

Ganska mycket, anser professor Lars Strannegård, 
rektor för Handelshögskolan. Han berättar om Han
delshögskolans utbildningsmission (se faktaruta), som 
bland annat betonar förmågan till reflektion och em

pati. Tanken bakom missionen är att en 
okänd och komplex framtid kräver le
dare och företagare som, med filoso
fen Ingemar Hedenius ord, är ”fri och 
levande i förhållande till det okända”. 
Konsten är en väg att nå det högt ställda 
målet, anser Strannegård. 

– Konsten fungerar som ett intellek
tuellt klipulver och den stimulerar både 
reflektion, självkännedom, empatisk för
måga och kreativitet. Att studenterna 
utsätts för en värld som de kanske inte 
riktigt förväntar sig eller verk och hän
delser som de kanske inte riktigt förstår, 
tror vi gör utbildningen bättre. Den blir 
mer kunskapsintensiv, säger han.

Isak Nilson, som själv studerat både 
konstvetenskap och arkitektur före ut

bildningen på Handelshögskolan, har en liknande upp
fattning. 

– Det ligger i konstens väsen att skapa det nya, och 
utmana föråldrade tankesätt. Den hjälper oss att tän
ka nya tankar och omfamna det oförutsedda, fastslår 
Isak Nilson. 

BLIR PROVOCERADE
Konstinitiativet på Handelshögskolan har mött mycket 
uppskattning bland studenterna, berättar Isak Nilson. 
Föreläsningarna är som regel fullbokade, och det blir 
dynamiska samtal, enligt Nilson. Vissa delar av projek

Konst ska ge frihet
inför det okända

SSE ART INITIATIVE

Per Högselius, 
professor vid KTH, 
undrade i en 
understreckare i 
Svenska dagbladet 
den 10 oktober 
vart den bildade 
ingenjören tagit 
vägen. Det är, skri
ver Högselius, ”inte 
osannolikt att det 
finns ett samband 
mellan bildningens 
förlorade status på 
de tekniska hög
skolorna och den 
övertro på enkla 
lösningar som 
präglar samtiden”.

JAKTEN PÅ 
DEN BILDADE 
INGENJÖREN 

Isak Nilson.

Professor Lars Strannegård anser att  konsten 
fungerar som ett intellektuellt klipulver och 

att den stimulerar både reflektion, själv- 
kännedom, empatisk förmåga och kreativitet.
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tet drivs också av studenterna själva, 
som en föreläsningsserie riktad till 
studenter. 

Det händer att studenter blir pro
vocerade och reagerar på vissa verk. 
För Lars Strannegård är det dock 
bara positivt, eftersom det stimule
rar till diskussion. Och Isak Nilson 
är av samma uppfattning.

– Vi ser ett värde i att konsten ut
manar hur vi tänker kring oss själva, 
samhället och världen runt omkring 
oss, säger han. 

Men hur har då Handelshög skolan 
lyckats i sitt uppsåt att med hjälp 
av bland annat konst och litteratur 
skapa framtidens ledare och företa
gare? Några direkta effektmätning
ar av konst och litteraturprojekten har inte genom
förts,  berättar Lars Strannegård. Samtidigt ser man att 

de utexaminerade studenterna är  
mycket attraktiva på arbetsmarkna
den.

– Arbetsgivarna tycker att våra stu
denter möter deras behov, det ser vi 
som det bästa betyget, säger Lars 
Strannegård. 

Även juriststudenter skulle ha stor 
glädje och nytta av ett ökat inslag av 
kultur i utbildningen, anser både 
Lars Strannegård och Isak Nilson.

– Om det är någon som är betjänt 
av att se världen ur olika perspektiv 
och att träna upp sin empati, så är det 
just jurister. Konsten och skönlitte
raturen har förmågan att öppna upp 
andra världar och förmå oss att före
ställa oss att vara en annan person i 

en annan tid. Det skulle jag säga är en kärnkompetens 
för jurister, fastslår Lars Strannegård. ¶

Litteratur 
kan skapa 
förståelse 
för samman- 
hangen 
– vänd!

SSE Art Initiative 
är samlingsnam
net på en rad 
aktiviteter med 
fokus på konst och 
konstupplevelser 
på Handelshögsko
lan i Stockholm. 
SSE Art Initiative 
arrangerar bland 
annat visningar 
av videokonst, 
separat och 
grupp utställningar, 
konstvisningar för 
studenter och för 
allmänheten samt 
forskarseminarier. 
Handelshögskolan 
har också inom 
projektet en egen 
växande konst
samling. 

Konstinitiativet 
är ett sätt att 
förverkliga Han
delshögskolans 
utbildningsmis
sion. Missionen  
formuleras genom 
akronymen FREE, 
där bokstäverna 
står för Fakta och 
vetenskapsbase
rad, Reflektion och 
självkännedom, 
Empatisk och kul
turellt känslig samt 
Entreprenöriell 
och ansvarsta
gande.

SSE ART 
INITIATIVE

”Konsten och skönlit-
teraturen har förmågan 

att öppna upp andra 
världar och förmå oss 

att föreställa oss att vara 
en annan person i en 

annan tid. Det skulle jag 
säga är en kärnkompe-

tens för jurister.”  
lars strannegård
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Universitetslektorn Leif Alsheimer 
förfärades av sina juriststudenters brist 

på bildning. En obligatorisk skönlitteratur
kurs blev lösningen. Projektet togs emot 

positivt, men levde inte vidare. 

FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

 Leif Alsheimer, som tidigare varit advokat, verkade 
från mitten av 1990talet som universitetslektor 
vid det affärsrättsliga programmet vid Interna

tionella Handelshögskolan i Jönköping. I en utvärde
ring av litteraturprojektet beskriver han sina känslor 
inför studenternas brist på litterär bildning. 

”När jag började undervisa inom de instrumentella 
juridikkurserna 1995 blev jag chockerad över hur lite 

studenterna visste om världen och om varför förhållan
den är som de är. De unga studenternas historielöshet 
och omedvetenhet om existentiella frågor var faktiskt 
skräckinjagande” säger Leif Alsheimer bland annat. 

Bristen på bildning märktes bland annat genom att 
litterära anspelningar, som moment 22 eller att en si
tuation liknade Kafkas Processen föll helt platt. Enligt 
Alsheimer kunde studenterna inte ens resonera kring 
frågan om Emil i Lönnebergas Katthult kunde beteck
nas som ett rättssamhälle. 

Alsheimers reaktion blev att ta fram en litteratur
kurs, Core curriculum. Syftet med kursen var att få 
studenterna att bättre förstå vikten av att människor 
respekterar och vårdar andra individer, demokratiska 
principer och rättsstaten.

Konkret innebar Core curriculum att studenterna, 
förutom den ordinarie juridiska kurslitteraturen, för

Litteratur kan skapa förståelse                 för sammanhangen

Stockholm, Magasin 5 vardering@auktionsverket.se 08 453 67 42  |  Stockholms, Globen vardering.globen@auktionsverket.se 08 686 98 80   
Norrköping vardering.norrkoping@auktionsverket.se 011 500 01 00  |  Göteborg vardering.goteborg@auktionsverket.se 031 20 61 10   

Malmö vardering.malmo@auktionsverket.se 040 694 98 21  |  Helsingborg vardering.helsingborg@auktionsverket.se 042 24 43 44 

Stockholms
Auktionsverk
Hemvärdering

Roberto Rebessi  
och Malin Rebessi,  
två av värderingsmän  
från Stockholm,  
Magasin 5.

Anlita  
auktionsbranschens  

mest erfarna  
värderingsmän

Vi utför bouppteckningar  
och kostnadsfriaförsäljningsvärderingar  

i hela landet.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

online.auktionsverket.se
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väntades läsa och diskutera omkring 120 böcker och 
texter som på olika vis speglade bildningskursens kärn
budskap. Studenterna hade också möjlighet att disku
tera böckerna vid ett antal seminarier ledda av Leif 
Alsheimer. Varje student fick också vid en skriftlig ten
tamen en gång per termin ge sin syn på en frågeställ
ning kopplad till ett bildningstema.

OBLIGATORISKT PROGRAMINSLAG
Satsningen fick mycket medial uppmärksamhet. Enligt 
Högskoleverkets utvärdering 2001 var studenterna ock
så nöjda med kursen. Studenterna uppgav bland annat 
att kursen utmanade dem intellektuellt och breddade 
deras juridiskekonomiska utbildning med historisk/fi
losofisk och statsvetenskaplig/politisk ämneskunskap. 
Bildningsinslaget var ett obligatoriskt programinslag 
men gav inga högskolepoäng.

Efter omkring tio år lämnade Leif Alsheimer Inter
nationella handelshögskolan för att i stället verka som 
skribent och debattör. Core curriculumprojektet rann 
ut i sanden. Leif Alsheimer avled år 2010, 57 år gam
mal. Det affärsrättsliga programmet i Jönköping lades 
ned år 2013. 

Även på läkarprogrammet har idéer liknande Alshei
mers slagit igenom. Vid Linköpings universitet läser 
läkarstudenterna sedan 2004 en obligatorisk så kallad 
litteraturstrimma. Strimman innebär att studenterna lä
ser skönlitteratur, som sedan diskuteras i mindre grup
per. Syftet är att stimulera till reflektion och att skapa 
en helhetssyn på människan. 

Även andra universitet uppmuntrar på olika sätt lä
karstudenter att läsa skönlitteratur, i vissa fall främst 
litteratur som på olika sätt berör sjukvård, hälsopro
blem och beroendeproblematik. ¶

Litteratur kan skapa förståelse                 för sammanhangen
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Språkservice erbjuder tolk- 
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Tolkning & översättning

Verket kan 
föda viktig 
reflektion 
– vänd!
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Konst talar till känslorna och kan därmed 
påverka hur vi ser på världen och varandra. 

Det menar konstnärerna Philip Baldwin 
och Monica Guggisberg, som tillsammans 

skapat det glaskonstverk som nu hänger 
i Advokatsamfundets stora trappa. 

FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

 Glaskonstverket You, Me and the Rest of Us, ska
pat av Philip Baldwin och Monica Guggisberg, 
monterades på väggen i Advokatsamfundets sto

ra trappa den 2 oktober i år. Verket ingick ursprungli
gen i utställningen Under an Equal Sky, som visades i 
världsarvet katedralen i Canterbury i England under 
perioden maj 2018 till den 6 januari 2019. 

Precis som för de övriga konstverken i Under an 
Equal Sky är temat för You, Me and the Rest of Us de 
orättvisor som präglar förhållandet mellan människor 
i världen. Men också motsättningen mellan individu
ella rättigheter och samhällets behov är en fråga som 
återkommer i Baldwins och Guggisbergs konst. Varför 
är detta så intressant att belysa? 

Philip Baldwin och Monica Guggisberg svarar via e
post att de ser hur denna motsättning präglat samhället 
i stort sett sedan de första civilisationerna. 

– Individens rättigheter har långsamt, långsamt vun
nit mark. Många skulle nog till och med säga att indi
videns rätt har gått för långt i dag. När man begrundar 

den narcissism som är förhärskande i samhället i dag 
är det frestande att hålla med. Samtidigt hotas utveck
lingen av en framväxande global auktoritarism. Men 
det största hotet är det skrämmande stora, och växande, 
gapet mellan rika och fattiga, ett gap som hejas på av ny
liberala krafter och laissezfairekapitalism, skriver de.

Konst kan spela en roll i svåra frågor kring politik 
och juridik, tror Baldwin och Guggisberg, genom att 
konsten talar känslans språk, som är grundläggande i 
oss människor.  

– Konst är förstås i sig varken politik eller juridik. 
Men konst är ett känslomässigt medium som i bästa 
fall talar till människans ”bättre jag”. Konst kan nå fram 
till grundläggande och oväntade känsloströmmar och 
djupa känslor, och de i sin tur påverkar vår gemensam
ma bild av verkligheten. Civilisationer fungerar (eller 
fungerar inte) på grund av ett slags avtal. Konst kan 
påverka det avtalet, skriver de båda. 

Konstverket You, Me and the Rest of Us hänger på 
Advokatsamfundet på initiativ av galleristerna Anna 
Bromberg Sehlberg och Elin Forsberg. De båda är ägare 
till Galleri Glas i Stockholm, som ställt ut Baldwins och 
Guggisbergs verk. Advokatsamfundets generalsekrete
rare Mia Edwall Insulander var snabb att tacka ja, och 
samfundet leasar nu glaskonstverket. 

Philip Baldwin och Monica Guggisberg är glada och 
stolta över placeringen på Advokatsamfundet. 

– Det är en ära för oss, som vet mycket lite om la
gar, att anses värdiga att hänga på en sådan plats. Kan
ske tror vi att vårt verk kan fylla en funktion där. Kan
ske kan det ge människor, som normalt är upptagna av 
svåra juridiska detaljfrågor, en möjlighet att reflektera 
över de större frågor som lagen och rättssystemet yt
terst rör, skriver de. 

Philip Baldwins och Monica Guggisberg arbetar nu 
vidare med en ny utställning till våren, i Ebeltoft i Dan
mark. Här ligger fokus på människans hem, jorden, och 
dess plats i universum. 

– Vi vill visa på människans obetydlighet i den stora 
helheten och samtidigt på den kraft och skönhet som 
finns i vår verklighet, skriver Baldwin och Guggisberg, 
och tillägger att de trots ämnets allvar också hoppas 
kunna möta de stora frågorna med en viss humor. ¶

Verket kan föda
viktig reflektion 

YOU, ME AND THE REST OF US

Philip Baldwin, född 1947 i New York, och 
Monica Guggisberg, född 1955 i Bern, hör 
till världseliten bland dagens glaskonst
närer. 

De båda har samarbetat i 40 år, sedan de 
möttes 1979 på Orrefors glasskola där de 
var elever. 

Baldwins och Guggisbergs verk har vi
sats över hela världen. Arbetet bedriver de 
huvudsakligen i sin glashytta i Wales.

PHILIP BALDWIN 
OCH MONICA GUGGISBERG
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”Kultur
tillför nya 
perspektiv
och idéer” 
– vänd!
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Generalsekreterare Mia Edwall Insulander 
inledde sin generalsekreterarperiod med 

att låta sätta upp ett modernt konstverk 
i Advokatsamfundets stora trappa. 
Själv älskar Mia Edwall Insulander 

konst och kultur och hon är övertygad 
om att kultur kan göra advokater 

bättre på sitt yrke. 
FOKUS: DEN BILDADE ADVOKATEN

Tror du att kultur och konst kan bidra till att göra advo-
kater bättre på sitt yrke?

– Definitivt! Kultur tillför nya perspektiv och idéer 
som man själv inte annars hade kommit på och som 
man kan använda i arbetet som advokat. Jag tror också 
att konst och kultur övar oss i empati därför att man ofta 
får uppleva och sätta sig in i andras föreställningsvärl
dar. Empati och inlevelseförmåga är två av advokaternas 
viktigaste egenskaper när man ska företräda en klient.

Du lät redan under din första dag som generalsekrete-
rare hänga upp konstverket You, Me and the Rest of Us i 
den stora trapphallen på Advokatsamfundet. Varför ska 
det hänga där?

– Det ska hänga där för att påminna oss om att vi alla 
är del av samma värld och är lika mycket värda men 
har olika förutsättningar i livet, det är ett av konstver
kets budskap. Jag hoppas att det uppmuntrar till dialog 

mellan dem som besöker huset och att det får vara en 
”conversation piece”. Det kan också illustrera en ny tid 
på Advokatsamfundet, det har inte funnits någon mo
dern konst i huset tidigare. Man får gärna komma och 
titta på konstverket om man vill.

Vilka reaktioner har du fått på konstverket? 
– Positiva! Det är flera som har kommenterat inte 

bara budskapet utan att det också passar väldigt bra, 
rent estetiskt, i trappan.

Vad har du själv för relation till konst och kultur?
– Jag älskar konst och kultur. Jag har själv gått tea

terskola, spelat teater och sjungit i olika band så ut
övandet ligger mig varmt om hjärtat men nuförtiden är 
jag mest konsument. Jag går gärna på teater och opera, 
läser romaner och besöker utställningar. För mig är det 
livsnödvändigt. ¶

”Kultur tillför nya
perspektiv och idéer”

GENERALSEKRETERAREN OM KULTUR

l Anesten, Oscar; Sundell, Joa
chim: Sölvesborg kommun stop
par inköp av ”utmanande samtids
konst”, SVT Nyheter, 9 september 
2019.
l Baldwin & Guggisbergs webb
plats, www.baldwinguggisberg.
com/.
l Bergstedt, Eva: Skönlitteratur 
vidgar vyerna för blivande läkare, 
LiUnytt, 2016.

l Cairone, Cinzia; Sjödin, Ida: 
Konst och företagande. En studie 
av konstsamlingars betydelse 
inom företag, Södertörns hög
skola, Institutionen för samhälls
vetenskaper, kandidatuppsats i 
företagsekonomi, 15 hp.
l Hakelius, Johan: Den eviga 
trotsåldern, Fokus 4–10 oktober 
2019.
l Högselius, Per: Vart tog den bil

dade ingenjören vägen?, Svenska 
dagbladet, 10 oktober 2019.
l Högskoleverket: Core Cur
riculum – en bildningsresa. 
Utvärdering och beskrivning av 
ett bildningskoncept för högskole
studenter, Högskoleverkets rap
portserie 2001:20 R.
l Lindkvist, Hugo: SEB köper 
konst för miljoner, DN, 2 juni 2017.
l Palm, Johanna: Sölvesborgs kul

turchef: Har inte köpt utmanande 
konst på 10 års tid, SVT Nyheter, 
10 september 2019.
l Wolodarski Grundberg, Karin: 
Därför fyller advokaten sina väg
gar med konst, Dagens industri,  
28 juni 2018.
l Wolodarski Grundberg, Karin: 
SEB:s djärva konstsatsning – säl
jer av gamla storverk, Dagens 
industri, 11 augusti 2018.
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JAGUAR I-PACE

THERE’S A FIRST TIME 
FOR EVERYTHING

I-PACE SIGNATURE FE  
EV400 AWD AUT MY20  
– 20-tums lättmetallfälgar  
– Elektronisk luftfjädring  
–  Lyxiga LED-strålkastare med  

karakteristiska varselljus

– 360° kamera  
–  Adaptive Cruise Control med  

start och stopp

 
PRISER  
– Privatpris 939.900 kr*   
– Privatleasing: 9.995 kr/mån**  
– Företagspris 889.900 kr*  
– Företagsleasing 3.962 kr/mån***

I-PACE visar att en elbil kan ha både klass, attityd och historia. Det är också  
den första bilen i Jaguars historia att vinna både priset Årets Bil i Europa och 
Årets Bil i världen. En ny uppdaterad modell finns nu till försäljning eller leasing 
och har så lågt förmånsvärde som 2.869 kr***. Är du redo för din första 100 % 
eldrivna upplevelse med Jaguar?  
 
Läs mer och boka provkörning på jaguar.se/i-pace

FÖRMÅNSVÄRDE I EN EGEN KLASS: 2.869 KR***

*Priset gäller I-PACE Signature FE EV400 AWD AUT MY20. Förbrukning 21,2 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/km, räckvidd upp till 470 km WLTP/540 NEDC. Miljöklass Euro 6D. Faktisk räckvidd är beroende 
av olika faktorer som hastighet, körsätt, utrustning etc. **Privatleasing-erbjudande gäller 36 mån och 4500 mil, månadsbetalning baseras på en rörlig ränta, övermil debiteras med 13 kr inkl. moms per mil. 
När kontraktet är avslutat lämnas bilen samt tillhörande utrustning tillbaka till återförsäljaren. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. Miljöbilspremien är avdragen i 
månadskostnaden. ***Förmånsvärde är beräknat netto per månad vid 50 % marginalskatt. Månadskostnad billån vid företagsfinansiering via DNB Finans från 3962 kr, 36 månader. Ränta 3,95 % (rörlig). 
Kontantinsats 30 %, restvärde 50 %. Effektiv ränta 4,39 %. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer med 595 kr respektive 55 kr. Fri service i 3 år max 10 000 mil. Garantier: 3 års fabriksgaranti max 10 000 
mil, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rost skyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning, samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extra utrustad. Med reservation för eventuella 
tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma. Gäller till och med den 31/12-2019.
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 Utvecklingen på den internatio
nella straffrättens område bör
jade på allvar när tribunaler

na i Nürnberg och Tokyo inrättades 
på 1940talet efter andra världskri
get. Detta ledde till att FN:s gene
ralförsamling genom en resolution 
den 11 december 1946 bekräftade de 
folkrättsliga principer som erkänts i 
Nürnbergtribunalens stadgar och do
mar.

Den 21 november 1947 gav försam
lingen FN:s folkrättskommission i 
uppdrag att formulera dessa prin
ciper och att arbeta fram ett utkast 
till en kod om brott mot freden och 
mänslighetens säkerhet. Principerna 
kodifierades av folkrättskommissio
nen år 1950. De kom att kallas Nürn
bergprinciperna och är sju till an
talet. Låt mig här citera tre av dem 
(min egen översättning):

Princip II. Det faktum att intern 
lagstiftning inte straffbelägger en 
handling som utgör ett brott enligt in-
ternationell rätt befriar inte den som 
begick handlingen från ansvar enligt 
internationell rätt.

Princip III. Det faktum att en per-
son som begått en handling som ut-
gör ett brott enligt internationell rätt 
agerade som statschef eller ansvarig 

regeringsföreträdare befriar honom 
inte från ansvar enligt internatio-
nell rätt.

Princip IV. Det faktum att en per-
son agerat enligt order från sin re-
gering eller en överordnad befriar 
honom inte från ansvar enligt inter-
nationell rätt under förutsättning att 
han rent faktiskt hade möjlighet att 
göra ett moraliskt val.

Nürnbergprinciperna innehåller 
vidare definitioner av brott mot fre
den, krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten. Dessa principer har 
inkorporerats i stadgarna för samt

liga domstolar som nämns i det föl
jande.

När det gäller koden blev det 
mera problematiskt. I själva verket 
stannade detta arbete upp under det 
kalla kriget. Det som fick processen 
att ta fart igen var Berlinmurens fall 
år 1989 och det som inträffade på 
Balkan i början av 1990talet.

utvecklingen av de internationella brott
målsdomstolarna tog sin början år 
1992. I augusti det året utsågs jag 
av Europeiska säkerhetskonferen
sen (ESK), numera Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE), till krigsförbrytarrapportör 
i BosnienHercegovina och Kroa
tien. De båda länderna utsåg min 
österrikiske kollega Helmut Türk 
till rapportör. Enligt reglerna skulle 
vi båda utse en tredje rapportör. Vi 
insåg att det självfallet måste vara 
en kvinna. Det blev Gro Hillestad 
Thune, Norges ledamot i den dåva
rande Europeiska kommissionen för 
mänskliga rättigheter.

Efter besök i länderna i månads
skiftet september–oktober 1992 av
lämnade vi den 7 oktober 1992 en 
rapport i vilken vi föreslog att ESK 
skulle tillsätta en juristkommitté 
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med uppdrag att skriva en stadga 
för en krigsförbrytartribunal. Men 
inget hände. I november 1992 erbjöd 
vi oss därför att utföra detta arbete 
åt ESK. Det accepterades av ESK:s 
utrikesministrar genom ett beslut 
den 15 december 1992.

Efter ytterligare analys och dis
kussion överlämnade vi den 9 febru
ari 1993 en rapport till ESK. I denna 
rapport föreslog vi att en krigsför
brytartribunal för före detta Jugo
slavien skulle inrättas genom ett 
internationellt fördrag. Rapporten 
innehöll ett utkast till ett sådant för
drag. Juridiskt var detta den enda 
möjliga utvägen för ESK. Samtidigt 
pågick diskussioner i FN:s säker
hetsråd om att inrätta en internatio
nell brottmålsdomstol för samma 
område. ESK vidarebefordrade där
för omedelbart vårt förslag till FN.

den 22 februari 1993 beslutade säker
hetsrådet, som naturligtvis hade 
helt andra rättsliga förutsättningar 
än ESK, att inrätta vad som skulle 
bli Jugoslavientribunalen (ICTY). 
Beslutet grundades främst på en 
rapport som just lämnats av en av 
FN inrättad expertkommission. Den 
25 maj 1993 kompletterades pro

ceduren genom att rådet antog en 
stadga för tribunalen.

En månad efter det att jag den  
6 mars 1994 tillträtt som FN:s rätts
chef inträffade folkmordet i Rwan
da. Det ledde till att säkerhetsrådet 
genom en resolution den 8 novem
ber 1994 inrättade den så kallade 
Rwandatribunalen (ICTR). Rwan
da, som märkligt nog var medlem av 
säkerhetsrådet under detta år, hade 
röstat nej när frågan kom upp i rå
det. Jag skickades därför till Rwanda 
för att övertyga president Bizimun
gu, premiärminister Twagiramungu 
och dåvarande vicepresidenten Ka
game att de skulle samarbeta med 
ICTR. Av säkerhetsskäl placerades 
tribunalen i Arusha i Tanzania.

Här kan alltså konstateras att FN:s 
säkerhetsråd med hänvisning till 
FNstadgans kapitel VII ansåg sig 
kunna inrätta brottmålsdomstolar 
som alla länder måste respektera 
och samarbeta med.

Denna utveckling efter år 1989 
ledde också till att FN:s generalför
samling plötsligt intensifierade ar
betet med att inrätta en stående in
ternationell brottmålsdomstol. FN:s 
folkrättskommission fick i uppdrag 
att utarbeta en stadga för en sådan 

domstol. Förslaget överlämnades till 
generalförsamlingens sjätte utskott 
– det juridiska utskottet. Efter ytter
ligare behandling av en expertkom
mitté beslöt generalförsamlingen 
att sammankalla en konferens i Rom 
sommaren 1998 för att anta en stad
ga för den planerade domstolen. Det 
blev min uppgift att vara generalse
kreterarens representant vid kon
ferensen. Kodifikationsenheten på 
FN:s rättsavdelning fungerade som 
dess sekretariat.

för egen del hade jag varit mycket 
skeptisk till tanken på en interna
tionell brottmålsdomstol. När jag 
under mina tio år som notarie och 
domare i fyra olika domstolar under 
perioden 1962–1973 funderat över 
detta, hade jag kommit till slutsat
sen att det säkert skulle bli pro
blematiskt, inte minst på grund av 
risken för politisering. Men som 
krigsförbrytarrapportör i Jugoslavi
en ändrade jag uppfattning helt. Jag 
insåg att den enda möjligheten att 
lagföra dem som gjort sig skyldiga 
till de förbrytelser som uppenbarli
gen begåtts på olika sidor i konflik
ten var att inrätta en internationell 
tribunal. Samtidigt hade jag blivit 
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mer medveten om sambandet mel
lan rättsstatsprincipen och en fun
gerande straffrättskipning.

åter till rom. Den 17 juli 1998 antog 
diplomatkonferensen stadgan för 
Internationella brottmålsdomsto
len (ICC). Den antogs med en klar 
majoritet: 120 stater röstade ja, 7 
röstade nej (bland dem Kina, Israel 
och USA) medan 21 avstod. Stadgan 
innehåller bestämmelser om straff 
för folkmord, brott mot mänsklighe
ten, krigsförbrytelser och aggres
sionsbrott. En viktig bestämmelse i 
stadgan säger att FN:s säkerhetsråd 
kan hänskjuta situationer i vilka ”ett 
eller flera sådana brott förefaller ha 
begåtts” till ICC:s åklagare (artikel 
13 b). Detta för att rådet inte skall 
behöva inrätta fler domstolar av typ 
ICTY och ICTR.

För ikraftträdande fordrades 60 
ratifikationer. Detta blev verklig
het på rekordtid. Redan den 11 april 
2002 passerades gränsen när tio sta
ter samtidigt lämnade in sina ratifi
kationsinstrument. Stadgan trädde 
därmed i kraft den 1 juli 2002. Den 
har för närvarande 122 parter. Ett 
problem är att tre av säkerhetsrå
dets permanenta medlemmar, näm
ligen Kina, Ryssland och USA, inte 
har ratificerat stadgan.

Samtidigt pågick arbetet med att 
inrätta ytterligare två specialdom
stolar. Jag fick i uppdrag att förhand
la ett avtal mellan FN och Sierra 
Leone om upprättande av en sär
skild brottmålsdomstol för att döma 
personer som gjort sig skyldiga till 
förbrytelser i inbördeskriget i det 
landet. Samtidigt arbetade jag med 
ett avtal mellan FN och Kambodja 
om upprättande av särskilda kamrar 
i landets nationella domstolar för 
att döma över förbrytelser som be
gåtts av ledare för Röda khmererna 
under perioden den 17 april 1975 till 
den 6 januari 1979. Det första avtalet 
undertecknades i Freetown den  
16 januari 2002 och det andra i  
Phnom Penh den 6 juni 2003.

De domstolar som jag nämner här 
är mycket speciella för mig eftersom 
jag under min tid som rättschef i FN 
1994–2004 var direkt involverad i ar

betet med att inrätta dem. Men som 
framgår av det följande har också 
andra instanser inrättats för att mot
verka strafflösheten.

När det gäller läget i dag kan kon
stateras att ICTY och ICTR har 
fullgjort sina uppdrag. ICTY, som 
hade sitt säte i Haag, var verksam 
under åren 1993–2017 då mål mot 161 
åtalade prövades. ICTR, som alltså 
hade sitt säte i Arusha, var verksam 
under åren 1995–2015 då mål mot 93 
åtalade prövades. Dessa domstolars 
verksamhet är alltså nu avslutad och 
har övertagits av en övergångsme
kanism, som ansvarar för frågor som 
domstolarna annars skulle ha hante
rat, till exempel frågor om överkla
ganden, ärenden om hänvisning till 
nationella domstolar, skydd av offer 
och vittnen, tillsyn över verkställig
heten av domar, hjälp till nationella 
domstolar samt omsorg om arkiv
material.

Också Specialdomstolen för Sier
ra Leone har fullgjort sitt uppdrag. 
Den hade sitt säte i Freetown och 
var verksam under åren 2005–2013 
då den prövade mål mot 13 åtalade. 
Det mest uppmärksammade målet 
gällde den förutvarande presiden
ten i Liberia Charles Taylor. Denne 
dömdes till 50 års fängelse för krigs
förbrytelser och brott mot mänsk
ligheten och avtjänar för närvarande 
sitt straff i ett fängelse i Storbri
tannien. Också i detta fall finns en 
övergångsmekanism.

när det gäller icc med säte i Haag är 
saken mera problematisk. Domsto
len har hitintills handlagt 27 mål, i 
vissa fall med fler än en misstänkt. 
Domare i ICC har utfärdat 34 arres
teringsorder vilket lett till att 16 per
soner arresterats och finns i dom
stolens arrestlokaler. Åtal mot tre 
personer har lagts ned på grund av 
att de tilltalade avlidit. Nio fällande 
domar har avkunnats. Fyra fall har 
slutat med frikännanden. Men fall 
har också lagts ned därför att bevis
ningen inte räckt till eller manipu
lerats. Så till exempel är jag mycket 
kritisk till hur åtalen mot Kenyas 
nuvarande president och vicepresi
dent har handlagts.

Frågan är då hur det ser ut om vi 
blickar mot framtiden.

under åren efter inrättandet av de 
domstolar som nu nämnts har både 
FN:s generalförsamling och säker
hetsrådet ytterligare bekräftat beho
vet av straffansvar för de allvarligas
te brotten. Det har skett bland annat 
genom resolutioner som betonar 
betydelsen av rättsstatsprincipen 
på nationell och internationell nivå. 
Som exempel kan hänvisas till den 
deklaration som antogs av general
församlingens högnivåmöte den  
24 september 2012 (A/RES/67/1).

I denna resolution bekräftar 
stats och regeringschefer och de
legationschefer de högtidliga åta
gandena i FNstadgan rörande in
ternationell rätt och rättvisa och en 
internationell ordning baserad på 
rättsstatsprincipen som en förut
sättning för en mer fredlig, välmå
ende och rättvis värld (paragraf 1). 
De bekräftar vidare att mänskliga 
rättigheter, rättsstatsprincipen och 
demokratin är sammanlänkade och 
ömsesidigt förstärkande och att de 
tillhör FN:s universella och odel
bara kärnvärden och principer (pa
ragraf 5). Dessutom förklarar de 
att de är övertygade om att rätts
statsprincipen och utvecklingen är 
starkt sammanlänkade och ömse
sidigt förstärkande, att främjandet 
av rättsstatsprincipen på nationell 
och internationell nivå är avgöran
de för en hållbar och inkluderande 
ekonomisk tillväxt, för hållbar ut
veckling, för utrotande av fattigdom 
och hunger och för ett fullständigt 
förverkligande av alla mänskliga rät
tigheter och grundläggande friheter, 
inklusive rätten till utveckling, vil
ket allt i sin tur förstärker rättsstats
principen (paragraf 7). De bekräf
tar också principen om god styrelse 
och förbinder sig att organisera ef
fektiva och ickediskriminerande of
fentliga tjänster som hör rättsstaten 
till, inklusive på straffrättens, civil
rättens och förvaltningsrättens om
råden, samt rättshjälp (paragraf 12).

Av särskilt intresse i detta sam
manhang är att de förbinder sig att 
se till att strafflöshet inte tolereras 
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för folkmord, krigsförbrytelser och 
brott mot mänskligheten eller för 
brott mot internationell humani
tär rätt och grova kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. De åtar sig 
också att se till att sådana kränk
ningar utreds ordentligt och bestraf
fas på lämpligt sätt, inklusive genom 
att ställa dem som begår brott inför 
rätta genom nationella mekanismer 
eller, i förekommande fall, regionala 
eller internationella mekanismer i 
enlighet med internationell rätt. För 
detta ändamål uppmanar de stater
na att stärka nationella rättssystem 
och institutioner (paragraf 22).

mot denna bakgrund och med tanke på 
framtiden var det med stort intresse 
som jag läste en handbok som gavs 
ut år 2018 av Open Society Justice 
Initiative inom ramen för Open So
ciety Foundations: ”Options for Jus
tice: A Handbook for Designing Ac
countability Mechanisms for Grave 
Crimes”. Den finns fritt tillgäng
lig på nätet. Och det är här som jag 
återkommer till att det finns andra 
instanser än de tidigare nämnda 
som inrättats för att motverka straff
lösheten.

I handboken presenteras nämli
gen resultatet av undersökningar 
av tidigare mekanismer. Av dessa 
redovisas 33 mekanismer i detalj 
i särskilda bilagor. ICC redovisas 
emellertid inte i bilagorna eftersom 
det finns så mycket information till
gänglig om denna.

I handboken diskuteras sedan hur 
man bör utforma ansvarsmekanis
mer för allvarliga brott. Med hänvis
ning till erfarenheterna under åren 
som analyserats i handboken och 
kraven när det gäller rättsstatsprinci
pen som bekräftats av FN:s general
församling är det uppenbart att det 
kommer att finnas behov av ytterli
gare mekanismer för att försöka hej
da den strafflöshet som faktiskt leder 
till nya konflikter i världen. Det finns 
tydliga krav på rättvisa i många län
der. Det är därför mycket viktigt att 
man vid utformningen av nya meka
nismer beaktar de erfarenheter som 
vunnits av de institutioner som hit
intills har etablerats. Här kan hand

boken fungera som ett mycket prak
tiskt och effektivt hjälpmedel.

Som exempel kan nämnas att det i 
handboken noteras att det föreligger 
allvarliga brister i de särskilda kam
rarna i Kambodja. För mig kommer 
detta inte som en överraskning. Kofi 
Annan drog sig ur förhandlingarna 
när det stod klart att man i Kambod
ja, till skillnad från Sierra Leone, inte 
ville ha en fullständigt oberoende 
rättskipning enligt internationella 
normer. För egen del varnade jag be
stämt för att FN skulle gå med på nå
got sådant. Men vi tvingades tillbaka 
till förhandlingsbordet av generalför
samlingen med beskedet att de krav 
som Kambodja framfört skulle ac
cepteras. Det var alltså med blandade 
känslor som jag skrev under avtalet 
i Phnom Penh den 6 juni 2003. Och 
det jag varnade för har delvis bekräf
tats. Den lösning som vi tvingades 
acceptera när det gäller Kambodja 
får inte tjäna som modell i framtiden. 
FN:s symbol skall inte ges till institu
tioner över vilka FN inte har fullstän
dig administrativ kontroll.

Syftet med handboken är tvåfal
digt: 1. att hjälpa beslutsfattare att  
besluta huruvida man skall upprätta 
eller stödja en rättsmekanism, och  
2. att hjälpa dem som har till uppgift 
att utveckla modeller när policybe
slutet fattats. I den senare kategorin 
hittar vi statliga tjänstemän och dip
lomater, nationella utrednings och 
åklagarmyndigheter, personal och 
tjänstemän i FN och andra mellan
statliga organisationer, och de som 
arbetar för nationella och internatio
nella ickestatliga organisationer. En
ligt min mening kommer handboken 
att tjäna dessa kategorier väl. De poli
tiska beslutsfattarna bör också tänka 
på de krav som rättsstatsprincipen 
ställer och som bekräftats av FN:s 
generalförsamling och de åtaganden 
som församlingen samtidigt har gjort.

Vad som är särskilt viktigt att 
tänka på när det gäller att etablera 
straffrättsliga mekanismer är tre sa
ker: språk, legalitetsprincipen och 
finansiering.

När det gäller språk är det myck
et viktigt att komma ihåg att alltför 
många officiella språk orsakar för

seningar och höjer kostnaderna. Ett 
enda ytterligare språk kan få dra
matisk inverkan på kostnaderna för 
den tilltänkta institutionen.

När det gäller legalitetsprincipen 
bör man hålla artikel 15 i den inter
nationella konventionen om med
borgerliga och politiska rättigheter 
i minnet:

1. Ingen får fällas till ansvar för 
någon handling eller underlåten
het som vid den tid då den be
gicks inte utgjorde ett brott en
ligt inhemsk eller internationell 
rätt. Högre straff får inte heller 
ådömas än det som var tillämp
ligt vid den tid då brottet begicks. 
Om efter det att brottet begåtts en 
ny lag stiftas som föreskriver ett 
lindrigare straff, skall den skyldige 
komma i åtnjutande av det.
2. Ingen bestämmelse i denna ar
tikel skall hindra lagföring och be
straffning av en person på grund 
av en handling eller en underlå
tenhet som vid den tidpunkt då 
den begicks var brottslig enligt de 
allmänna rättsprinciper som er
känns av världens nationer.

paragraf 2 innebär alltså att förbudet 
mot retroaktiv lagstiftning inte gäl
ler i sådana fall. Det är också mot 
den bakgrunden som straffbestäm
melserna i stadgarna för de dom
stolar som nämnts i det föregående 
skall ses.

När det gäller finansiering av in
ternationella organ måste sådan 
ibland ordnas genom frivilliga bi
drag. Men jag var djupt bekymrad 
över att finansieringen av Special
domstolen i Sierra Leone inte sked
de genom uttaxerade FNbidrag. 
Här finns faktiskt också en konstitu
tionell aspekt som blir uppenbar om 
man gör en jämförelse med finansie
ring av domstolar på nationell nivå. 
Vilken trovärdighet skulle nationel
la domstolar ha om de finansieras av 
olika givare och inte från skatter el
ler liknande allmänna medel? Det är 
uppenbart att samma resonemang 
bör tillämpas på den internationel
la nivån. Detta är en omständighet 
som man bör tänka på vid utform
ningen av nya mekanismer.
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just nu är det många som frågar sig 
hur man skall kunna ställa ISter
rorister i Syrien inför rätta. Här har 
vi en mycket komplicerad situation. 
Att säkerhetsrådet skulle hänskjuta 
situationen i Syrien till ICC:s åkla
gare är uteslutet. Kina och Ryssland 
har redan lagt in sitt veto mot en 
sådan lösning. Skälet är naturligtvis 
att en åklagare måste utreda brott 
som begåtts på alla sidor i konflik
ten, och här skulle bevisningen sä
kerligen leda åklagaren till den allra 
högsta nivån. Situationen i Syrien 
måste därför lösas på ett annat sätt, 
och här är det många som måste ta 
på sig uppgiften, inte minst de stater 
i vilka misstänkta ISanhängare är 
medborgare.

Här skall nämnas att det finns en 
FNledd undersökningskommission 
om Syrien – The Independent Inter
national Commission of Inquiry on 

the Syrian Arab Republic. Den till
sattes i augusti 2011 av FN:s männis
korättsråd. Kommissionen har inter
vjuat mängder av vittnen och offer, 
och skrivit flera rapporter som tar 
upp krigsförbrytelser och övergrepp 
begångna under det syriska inbör
deskriget. Men denna kommission 
har inte behörighet att agera som en 
domstol. Den kan inte ställa miss
tänkta krigsförbrytare inför rätta. 
FNkommissionens arbete har också 
kantats av stora svårigheter. Säker
hetsläget i Syrien och den syriska 
regimens bristande tillmötesgående 
har medfört att utredarna haft svårt 
att göra undersökningar på plats. De 
flesta förhör har gjorts via Skype el
ler mobiltelefon.

När det gäller Sveriges ansvar är 
det också viktigt att nämna att Syria 
Justice and Accountability Centre i 
Washington D.C. i dagarna har pu

blicerat en serie guider för att hjälpa 
syrier att förstå vad som menas med 
universell jurisdiktion i Europa och 
för att hjälpa offren att få kontakt 
med ickestatliga organisationer och 
åklagare. Guiderna avser sex län
der, däribland Sverige. Varje guide 
är skriven både på arabiska och 
engelska och riktar sig till offer och 
vittnen med särskild tanke på per
soner som inte har någon juridisk 
bakgrund.

Ser man till ICC, kan konstate
ras att en jämförelse mellan ICC, å 
ena sidan, och ICTY, ICTR och Spe
cialdomstolen för Sierra Leone, å 
den andra, inte är till ICC:s fördel. I 
rättvisans namn måste erkännas att 
ansvaret för ICC:s brister inte bara 
ligger på domstolen. ICC är bero
ende av samarbete från stater, sär
skilt stater där utredningar genom
förs. Bristen på fullt och effektivt 
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Svenska Besiktningshuset 
Intressenter AB utför tekniska 
besiktningar och tekniska 
utredningar.  

Hos oss på Besiktningshuset hittar 
du duktiga och erfarna 
besiktningsmän. Vi är välutbildade 
och ständigt uppdaterade från olika 
branschorganisationer, det är en 
garanti för vår kompetens och för din 
trygghet. Vi utreder och besiktigar 
alla typer av fastigheter och 
bostadsrätter. 

OM OSS 
Besiktningshuset är ett modernt och nytänkande besiktningsföretag som genom flexibla lösningar arbetar 
med fokus på kundnytta. Vi kännetecknas av hög professionalism och oberoendehet som uppskattas av 
våra uppdragsgivare. Vi är välutbildade och ständigt uppdaterade från olika branschorganisationer vilket är 
en garanti för vår kompetens och för ditt intresse. Med erfarenhet från över 30 000 besiktningar kan vi vår 
sak.     
Kända från TV, Byggfällan TV3, Uppdrag granskning, SVT Plus m.fl. 
 

Ett urval av våra tjänster 

 Skadeutredning i byggnad 
 Våtrumsbesiktningar 
 Besiktning av kommersiella 

fastigheter vid köp och 
förvärv 

 Fel i fastighet, 
 Sakkunnighet vid tvister, 
 Skadeutredning,  
 Fortsatt teknisk utredning, 
 Besiktning, utbredning och 

bedömning, beräkning, 
åtgärdsförslag, 

 Konsultation, förstudie av 
inkomna uppdrag.  
 

Svenska Besiktningshuset
Intressenter AB utför tekniska
besiktningar och tekniska
utredningar.

Hos oss på Besiktningshuset hittar
du duktiga och erfarna besiktningsmän.  
Vi är välutbildade och ständigt uppda-
terade från olika branschorganisationer, 
det är en garanti för vår kompetens 
och för din trygghet. Vi utreder och 
besiktigar alla typer av fastigheter och 
bostadsrätter.

Ett urval av våra tjänster
● Skadeutredning i byggnad
● Våtrumsbesiktningar
● Besiktning av kommersiella
fastigheter vid köp och förvärv
● Fel i fastighet,
● Sakkunnighet vid tvister,
● Skadeutredning,
● Fortsatt teknisk utredning,
● Besiktning, utbredning och 
bedömning, beräkning, 
åtgärdsförslag,
● Konsultation, förstudie av
inkomna uppdrag.

OM OSS
Besiktningshuset är ett modernt och 
nytänkande besiktningsföretag som 
genom flexibla lösningar arbetar med 
fokus på kundnytta. Vi kännetecknas 
av hög professionalism och obero-
endehet som uppskattas av våra 
uppdragsgivare.  
Vi är välutbildade och ständigt 
uppdaterade från olika branschorga-
nisationer vilket är en garanti för vår 
kompetens och för ditt intresse.  
Med erfarenhet från över 30 000 
besiktningar kan vi vår sak.
Kända från TV, Byggfällan TV3,  
Uppdrag granskning, SVT Plus m.fl.www.besiktningshuset.se
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samarbete från alla sådana stater är 
ett stort problem. Man kunde också 
ha förväntat sig ett mer effektivt och 
beslutsamt stöd från FN:s säker
hetsråd i de fall där rådet hänvisat 
situationer till ICC:s åklagare. Situa
tionen i Sudan och åtalet mot pre
sident Omar alBashir kan nämnas 
som exempel på rådets bristande 
engagemang. En annan faktor är att 
statspartsförsamlingen måste fullgö
ra sina uppgifter enligt Romstadgan 
med största omsorg.

Jag har i en amerikansk tidskrift – 
The International Judicial Monitor 
– diskuterat en del av de utmaningar 
som ICC står inför. Jag anser nämli
gen att ICC befinner sig i en mycket 
allvarlig situation, och att det är vik
tigt att Romstadgans olika aktörer 
förstår sina roller och tar sitt ansvar.

Vad statspartsförsamlingen måste 
inse är att de personer som fullgör 

olika uppgifter i ICC måste ha om
fattande erfarenhet som domare, 
åklagare eller försvarsadvokater. För 
att säkra en effektiv och professio
nell ICC har jag mot den bakgrun
den rekommenderat statspartsför
samlingen att:

l välja kompetenta domare med 
verklig domstolserfarenhet till ICC;

l avskaffa kandidatlista B i Rom
stadgan (som kan få till följd att dip
lomater och jurister som aldrig har 
satt sin fot i en rättssal kan väljas till 
domare); och

l komma överens om att inte 
välja domare som kommer att pas
sera 70 år (en vanlig pensionsålder 
för domare på det nationella planet) 
under sin nioårsperiod i domstolen.

Jag är inte säker på att dessa re
kommendationer kommer att följas. 
Men man har i alla fall tillsatt en 
kommitté för att bedöma de perso

ner som föreslås till domare i ICC. 
I ett formulär som denna kommit
té sänder ut anges att kandidaterna 
skall uppge sitt födelseår. Det har 
nämligen inte alltid förekommit ti
digare.

sammanfattningsvis kan sägas att en av 
de stora utmaningarna i framtiden, 
om vi vill skapa en värld där män
niskor kan leva i värdighet med sina 
mänskliga rättigheter skyddade, är 
att upprätta ett effektivt straffrätts
system på nationell och internatio
nell nivå. Här är det viktigt att noga 
analysera de erfarenheter som hitin
tills vunnits på detta område och att 
också verka för att principen om al
las likhet inför lagen respekteras.

Hans Corell   
Tidigare undergeneralsekreterare för 

rättsliga frågor i Förenta nationerna 
och FN:s rättschef
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–Nanos gigantum 
humeris insidentes 

Bernardus Carnotensis, ca 1100 e.Kr.
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Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring
SSMF på 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099

Sjuksköterskan som skänkte alla sina
besparingar till medicinsk forskning.

Fotot här borde få en hedersplats i laboratorierna 
hos några av Sveriges mest lovande cancerfors-
kare – det är nämligen en generös gåva från sjuk-
sköterskan Anna Lundgren som bidrar till att göra 
deras forskning möjlig. 
 I sitt testamente hade Anna Lundgren skrivit att 
aktier för över 10 miljoner kronor samt värdefulla 
 möbler och prydnadsföremål skulle tillfalla Svens-
ka Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, och 
användas för cancer- och stamcellsforskning. 
 Att Anna Lundgren kunde ge en så stor gåva till 
SSMF hade två viktiga förklaringar. 
 Dels började hon redan under sina första år som 

sjuksköterska att köpa små poster aktier i svenska 
stor bolag – aktier som med tidens gång och Annas 
banks förvaltning växte allt mer i värde. 
 Dels var Anna en mycket sparsam person. 
”Hon var mycket generös mot sina vänner och 
mot människor som på olika sätt hjälpt henne 
men  oerhört snål mot sig själv,” berättar väninnan  
Marlene Sverkersson. 
 ”Anna hade enkla vanor och unnade sig till 
exempel aldrig att gå på bio eller teater. När jag 
på senare år – Anna blev 97 år – hjälpte henne 
att köpa kläder var hon mycket noga med att det 
måste vara billigt.” 
 Att Anna Lundgren ville stödja just cancer-
forskning är lättförståeligt. Som sjuksköterska på 
Södersjukhuset i Stockholm och företagssjukskö-
terska på SARA-bolaget såg hon hur cancer stän-
digt skördade nya offer.       
 Cancer grep 
också bokstav-
ligen in i Anna 
Lundgrens eget 
liv. Hennes stora 
kärlek, en präst 
som hon var förlovad med, gick bort i cancer. 
    Dessutom fick Anna Lundgren själv en cancer-
diagnos i 80-årsåldern – den gången lyckades 
dock läkarna få bukt med cancern. 
 För Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk-
ning, SSMF, blev Anna Lundgrens gåva ett viktigt 
tillskott i kampen mot cancer – en av de många 
sjukdomar där SSMF stödjer forskare på deras väg 
mot nya viktiga genombrott i forskningen. 
 Ett kännetecken hos SSMF, som kanske bidrog 
till att Anna Lundgren valde att stödja just SSMF, 
är sparsamhet. SSMF:s omkostnader ligger avse-
värt under den gräns som 90-konto satt upp.

Läs om leg. sjuksköterskan Anna Lundgren som testamenterade
över 10 miljoner kronor till svensk medicinsk forskning.

Vill du stödja vår
Jubileumsinsamling
med en gåva nu när
SSMF fyller 100 år?
Läs mer på ssmf.se 
eller ring oss på  
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AKTUELLT

Varför har ni intresserat er för 
skotsk rätt?

Ingrid: Jag hade egentligen 
inget utpräglat intresse för 
skotsk rätt på förhand. Genom 
Advokatsamfundet fick jag vet
skap om möjligheten att delta 
och såg en annorlunda och in
tressant möjlighet att utvecklas 
professionellt.

Erika: Jag håller med om vad 
Ingrid säger. Dessutom har jag 
tidigare besökt Skottland och är 
mycket förtjust i landet, speciellt 
naturen, varför jag extra gärna 
tog chansen att åka just dit.

Vad har ni gjort under program-
met i Skottland?

– Programmet inleddes med 
två veckors introduktion till 
skotsk rätt och det skotska rätts
systemet. Därefter fick vi möjlig
heten att skugga en domare var 
och fyra advocates (motsvarig
heten till engelska barristers) i 
domstol och på möten. De ad
vocates som vi skuggade kalla
des för ”Devilmasters” och de 
refererade till oss som ”Euro
devils”. Tydligen är ”devil” en 
gammal synonym till lärjunge i 
Skottland.

Vad var mest intressant med 
att få följa kvalificerade skotska 
domare och advokater i deras 
arbete?

– Möjligheten att få insyn i hur 
kolleger i ett annat rättssystem 
ser på olika juridiska frågeställ

ningar, rollen som advokat och 
vad som utgör skickligt advokat
arbete. Att få diskutera pågåen
de mål med advocates och do
mare var oerhört lärorikt, inte 
minst för att det ofta visade sig 
att vi hade väldigt olika infalls
vinklar på grund av att vi har 
skolats i olika rättssystem.

Hur skiljer sig det 
skotska rättssyste-
met från det eng-
elska? 

– Skottland har 
ett helt eget juri
diskt system, är 
sin egen jurisdik
tion och har sina 
egna juridiska tra
ditioner jämfört 
med England. Till 
skillnad från Eng
land, vars rättssys
tem baseras på common law, har 
Skottland ett mixat rättssystem.

Hur skiljer det sig att vara ad-
vokat i Skottland jämfört med i 
Sverige?

– Det skiljer sig avsevärt på 
flera sätt, framför allt genom 
att Skottland har solicitors och 
advocates (i England solicitors 
och barristers). En klient anli
tar i regel en solicitor i första 
hand, men eftersom en solicitor 
inte har rätt att processa i samt
liga domstolar måste i de flesta 

fall även en advo
cate anlitas. Advo
cates’ huvudupp
gift är att processa 
i domstol, och jäm
fört med i Sverige 
har de betydligt 
mindre klientkon
takt – det sköts i 
stället av solici
torn. Som en del 
av advocates’ obe
roende får de inte 
vara anställda, utan 
driver egna firmor. 

Rent praktiskt sitter de inte på 
advokatkontor, utan har i stället 
tillgång till ett biblio tek där de 
flesta advocates utför sitt arbe
te och förbereder sig inför sina 
förhandlingar. För en svensk är 

det ett något märkligt system 
från sekretessynpunkt, då två 
motpartsombud kan arbeta med 
samma mål mitt emot varandra 
i biblioteket och till exempel 
använda samma skrivare. När 
de behöver diskutera en dom
stolsprocess med en kollega 
går de fram och tillbaka i en 
stor sal – argumentet är att ing
en kan smyga sig på och över
höra en diskussion om man är 
i rörelse!

Vilken nytta kan svenska advo-
kater ha av kunskaper om skotsk 
rätt?

– Att hålla förhör och motför
hör betraktas som en ädel konst 
av skotska advocates. Varje för
hör har föregåtts av minutiösa 
förberedelser, där samtliga om
ständigheter analyseras grund
ligt för att avgöra vilka frågor 
som bör ställas och inte. Man 
får också ökad förståelse för de
ras rättssystem och sätt att ut
trycka sig på, vilket är guld värt 
om man har kontakt med brit
tiska jurister i sitt arbete.

Att hålla förhör betraktas som en
ädel konst av skotska advocates

”DET VISADE SIG 
OFTA ATT VI HADE 

VÄLDIGT OLIKA 
INFALLSVINKLAR 

PÅ GRUND AV 
ATT VI HAR 

SKOLATS I OLIKA 
RÄTTSSYSTEM.”

MÅNADENS ADVOKATER

INGRID OLSSON OCH 
ERIKA OLOFSSON
Ingrid Olsson, Advokatbyrån 
Lundia i Lund, och Erika Olofs
son, Gernandt & Danielsson i 
Stockholm, deltog i årets Euro
pean Lawyers’ Programme, som 
ordnas av skotska Faculty of Ad
vocates och European Lawyers’ 
Association. Under 2½ månad fick 
de följa domare och advokater i 
Edinburgh.

Ingrid Olsson. Erika Olofsson.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Ahlin, Per: Juridik och politik : 
en introduktion (2. uppl. Jure. 
83 s.)

Antonson, Jan: Skatt på skog : en
skild näringsverksamhet / Jan 
Antonson, Katarina Bartels, 
Urban Rydin (4. uppl. Norstedts 
juridik. 727 s. Skattebiblioteket)

Bernitz, Ulf: Svensk och europe
isk marknadsrätt. 1, Konkur
rensrätten och marknadseko

nomins rättsliga grundvalar 
(5. uppl. Norstedts juridik. 249 s.)

Bring, Thomas: Förundersökning 
/ Thomas Bring, Christian Die
sen, Simon Andersson (5. uppl.  
Norstedts juridik. 621 s.)

Domeij, Bengt: Patent och före
tagshemligheter (2. uppl. Ius
tus. 235 s.)  

Dryselius, David: Avtalsviten : 
effekter och rättsverkningar 
(Lund University. 387 s. Diss. 
Lunds universitet, 2019)

Elliot, Hans: Rekonstruktions

praktikan (5. uppl. Limhamns
gruppen. 141 s.)

Forsberg, Niclas: Upphandling 
enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och 
LOV (5. uppl. Norstedts juridik. 
761 s.)

Grahn-Farley, Maria: Tillitsjuridik 
och den folkrättsliga paradoxen : 
FN:s rättigheter i mötet med den 
svenska rätten (Iustus. 127 s.)

Gustafsdotter, Jeanette: Journa
listikens lagar : om medierätt, 
etik och att hitta fakta (Morfem. 
214 s.)

Hallsteinsen, Peter: Alminnelig 
obligasjonsrett (Oslo : Gylden
dal, 2018. 758 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt 
2 : kontraktsrätt. H. 1, Sär 
skilda avtal / Jan Hellner,  
Richard Hager, Annina H.  
Persson (7. uppl. Norstedts 
juridik. 386 s.)

Källström, Kent: Den kollektiva 
arbetsrätten : en lärobok / 
Kent Källström, Jonas Malm
berg, Sören Öman (2. uppl. 
Iustus. 170 s.)

 LÄSTIPS

Yttrandefrihetsgrundlagarna
Författare: Hans
Gunnar Axberger
Förlag: Norstedts 
juridik
I Sverige är skyddet 
för yttrandefriheten 
grundlagsreglerat 
sedan 200 år och 
uppdelat på två 
grundlagar, tryckfri
hetsförordningen, TF, 
och yttrandefrihets
grundlagen, YGL. Efter en beskrivning av vilka 
medieformer som omfattas av grundlagarna, 
går boken igenom regleringens bärande delar: 
meddelarfrihet, censurförbud, etableringsfri
het, anonymitetsskydd, rättegångsreglerna 
m.m. Ett särskilt kapitel behandlar ärekränk
ningsreglerna. Offentlighetsprincipen be
handlas i ett annat. I denna fjärde upplaga har 
hänsyn tagits till de ändringar i lagarna som 
trädde i kraft under 2019. 

Offentlighetsprincipen : praktik och teori
Författare: Nils 
Funcke
Förlag: Student
litteratur
Offentlighetsprin
cipen är ett viktigt 
inslag i den svenska 
rättsordningen som 
innebär att allmänhet 
och media har rätt till 
insyn i myndigheters 
verksamhet och som bland annat kommer till 
uttryck genom allmänna handlingars offentlig
het. Boken, skriven av journalisten och förfat

taren Nils Funcke, redogör för de bestämmel
ser som reglerar denna rättighet och hur det 
fungerar i praktiken. Denna uppdaterade andra 
upplaga av boken inleds med en kort historisk 
bakgrund och redogör vidare för innebörden 
av meddelarfriheten, vad en allmän handling 
är, var den gäller och vilka undantag som finns. 

 NYA AVHANDLINGAR
En myndighet i samverkan : Försäkrings-
kassans rättsliga förutsättningar att 
samverka med Arbetsförmedlingen samt 
hälso- och sjukvården av Lena Enqvist, 
Umeå universitet. 
Avhandlingen utreder vilka rättsliga möjlighe
ter och begränsningar Försäkringskassan har 
för att samverka med Arbetsförmedlingen och 
hälso och sjukvården i samband med hand
läggning av försäkringsärenden i rehabilite
ringskedjan. En av slutsatserna i studien är att 
myndighetens samverkan med andra aktörer 
försvåras av ett oklart regelverk och att myn
digheten behöver få bättre ledning i hur detta 
regelverk ska tolkas.

Om skyddet mot retroaktiv beskattning 
av Katarina Fast Lappalainen, Stockholms 
universitet. 
I svensk rätt regleras skyddet mot retroaktiv 
beskattning utifrån tre källor: regeringsformen, 
egendomsskyddet i Europakonventionen samt 
unionsrättens allmänna principer. Denna studie 
har som syfte att beskriva, analysera och tolka 
det samlade skyddet mot retroaktiv beskatt
ning i svensk rätt. Bristerna i den aktuella lag
stiftningen diskuteras. Slutligen ges förslag om 
hur skyddet framöver kan stärkas vad beträf
far både lagstiftning och rättstillämpning.

 STOCKHOLM ARBITRATION YEARBOOK
Ny årsbok. 
Första utgåvan av den nya årsboken Stock
holm Arbitration Yearbook är lanserad under 
ledning av Stockholm Centre for Commercial 
Law, SCCL. Publikationen innehåller artiklar 
kring aktuella skiljedomsrättsliga ämnen och 

en översikt över den senaste utvecklingen av 
svensk rättspraxis rörande skiljeförfarande. 
Vidare presenteras ändringarna i den nya 
lagen om skiljeförfarande som trädde i kraft 
1 mars 2019.  Publikationen ges ut av Kluwer 
Law International under redaktion av Axel Ca
lissendorff och Patrik Schöldström.

 BOK
När folkmordet kom till Sverige 
av Thomas Bodström, Norstedts
Under de senaste åren har flera uppmärksam
made åtal gällande folkmordet i Rwanda 1994 
väckts av svenska åklagare mot exilrwandier 
i Sverige. Thomas Bodström som arbetat med 
två av fallen berättar om sitt arbete och sina 
tankar kring processerna. I ena målet försva
rar han en svensk rwandier som 2018 döms 
till livstids fängelse för delaktighet i folkmor
det. Enligt Bodström är mannen sannolikt 
oskyldig och han pekar på att bevisen och vitt
nesmålen mot mannen kan vara fabricerade 
av den rwandiska regimen. Han ifrågasätter 
åklagarnas hantering av fallet och menar att 
svenska rättsväsendet kan ha samarbetat 
med och bistått en diktatur i dess egna syften.

AKTUELLT

Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

JURIDISKA BIBLIOTEKET
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AKTUELLT

Larsson, Nils: Upplåtelser för 
ledningar i praktiken / Nils 
Larsson, Stieg Synnergren 
(3. uppl. Norstedts juridik. 179 s.)

Lødrup, Peter: Oversikt over er
statningsretten / Peter Lødrup, 
John Asland, Bjarte Askeland 
(9. utg.  Oslo : Cappelen Damm 
akademisk, 2018. 133 s.)

Madell, Tom: Kommunallagen : 

en kommentar / Tom Madell, 
Olle Lundin (2. uppl. Norstedts 
juridik.  409 s.)

Nielsen, Ruth: EUarbejdsret (5. 
udg. Jurist og Økonomforbun
dets Forlag. 737 s.)

Nilsson Hjorth, Bob: Bostads
rättslagen : ombildningslagen, 
omregistreringslagen : en kom
mentar / Bob Nilsson Hjorth, 

Ingrid Uggla (6. uppl. Norstedts 
juridik. 649 s. Gula biblioteket)

Stiftelsehandboken / Peter 
 Aamisepp, Kerstin Fagerberg, 
Jan Lindman, Brita Löfgren 
 Lewin (3. uppl. Norstedts 
 juridik. 227 s.)

Söderström, Rebecca: Kapital
marknadsrätt (2. uppl. Iustus. 
212 s.)

Tegelberg, Lars: Köp av bostads
rätt : med en introduktion till 
förmedlingsarbetet (Norstedts 
juridik. 295 s.) 

Westermark, Dennis: Om incita
mentsprogram / Dennis Wes
termark, Monica Lagercrantz, 
Ola Svanberg (Norstedts juri
dik. 406 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Mia Edwall Insulander 
på SvD Debatt
Advokaternas ställning och 
oberoende riskerar att under
mineras genom hot om våld och 
ifrågasättanden av yrkeskårens 
kärnvärden. Det skriver Sveriges 
advokatsamfunds generalsekre
terare Mia Edwall Insulander i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet 
som publicerades på webben den 
7 oktober och i den tryckta tid
ningen den 8 oktober.

Mia Edwall Insulander har 
också förekommit flitigt i andra 
medier under september och 
oktober, och bland annat kom
menterat förslaget om avskaffad 
preskription vid allvarliga brott 
mot barn samt ett förslag om 
anonymiserade poliser.

 TWITTRAT

Advokatsamfundet på 
Justitiedepartementets twitter
Den 1 oktober bjöd Justitiedepar
tementet in Sveriges advokatsam
fund till ett möte på regerings
kansliet. Vid mötet deltog både 
justitieminister Morgan Johans
son och inrikesminister Mikael 
Damberg samt flertalet statsse
kreterare och rätts och enhets
chefer på Justitiedepartementet. 
Justitiedepartementet passade på 
att twittra om besöket. FO
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Nils Funcke, journalist, 
yttrande- och tryckfrihetsde-
battör, författare och lärare 
i journalistik vid Stockholms 
universitet, har just gett ut 
nya upplagor av sina böcker 
Att publicera och Offentlig-
hetsprincipen – praktik och 
teori. Själv har han nöje av 
att läsa både romaner och 
statliga utredningar.

Hinner du läsa något på fritiden, 
och vad ligger i så fall på ditt 
nattduksbord?

– Arbete och fritid flyter 
samman när det gäller läs
ning. En bra roman eller väl
skriven SOU ger mig nöje och 
kunskap för undervisningen av 
blivande journalister och mitt 
eget skrivande. Ska jag koppla 
av blir det en serie som Upp
drag mord eller The Wire. Det 
är berättande av hög klass där 
storyn inte bara når ut utan 
också in hos tittaren.

Skönlitteratur eller facklittera-
tur – vilket föredrar du?

– En period tidigare i livet 
var det mest skönlitteratur. 
Upton Sinclair, Moberg, Fri
degård, Eyvind Johnson och 
så Strindberg förstås. Senare 
år allt mer av facklitteratur och 
inte minst offentliga dokument 
och domar.

Vilken är din starkaste läs-
upplevelse i livet?

– Det får bli en dokumentär 
och en SOU.

– Fackboken Helt vanliga 
män: reservpolisbataljon 101 
och den slutliga lösningen i 
Polen av Christopher R. Brow
ning lämnar ingen oberörd. 
Man ställs obevekligen inför 
frågan hur man själv skulle 
agerat – tagit steget ut och be
varat sin värdighet eller delta
git i morden? Den som alltför 
tvärsäkert svarar att man inte 
skulle delta tror jag inte rik
tigt har funderat igenom hur 
skröpliga vi är och över vårt 
behov att vara en del av 
gemenskapen.

– Den statli
ga utredning
en har num
mer 1947:60, 
Förslag till 
tryckfrihets
förordning. 
Välskrivet 
och välmoti
verat. De sak
kunniga drar 
lärdom av histo
rien och ger oss 
det som

i huvudsak än i dag gäller som 
skydd för yttrandefriheten. 
Borde vara obligatorisk läs
ning för alla som i dag deltar 
i arbetet med våra yttrandefri
hetsgrundlagar.

Vilken bok skulle du köpa till en 
god vän just nu?

– Kan starkt rekommende
ra Torsten Thuréns och Jack 
Werners Källkritik, gedigen 
vad gäller teorier och histo
rik men också aktuell. Behövs 
inte bara i dessa tider med fake 
news utan i alla tider eftersom 

lögner och propaganda all
tid har funnits. Oav

sett om det handlar 
om en skröna som 
går runt på byn 
eller hittepå
historier som 
blir virala på 
internet behö
ver människor 
verktyg för att 

orientera sig i 
en värld där gryn

nor, bränningar och 
skär inte alltid är 

utprickade.

Arbete och fritid flyter 
samman när det gäller läsning

BOKTIPSET: NILS FUNCKE
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Generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander invigde glaskonstverket 
You, Me and the Rest of Us och 
manade till sammanhållning inom 
advokatkåren, när Advokatsamfun-
det bjöd in till cocktail.

Drygt 250 gäster samlades på Ad
vokatsamfundets kansli på cocktail 
den 8 oktober 2019. Generalsekre
terare Mia Edwall Insulander häl
sade alla välkomna och fastslog att 
Advokatsamfundets fantastiska hus 
ska användas för möten och diskus
sioner. Hon välkomnade också syn
punkter och idéer från alla ledamö
ter, både vid kvällens sammankomst 
och framgent.

Generalsekreteraren pekade ock
så på att ett av Advokatsamfundets 
syften är att verka för sammanhåll
ning mellan advokater, något som 
möten likt kvällens kan bidra till, 
menade hon. 

Mia Edwall Insulander tog ock
så tillfället i akt att inviga det sto
ra glaskonstverket You, Me and the 
Rest of Us av Philip Baldwin and 
Monica Guggisberg, som hänger i 
Advokatsamfundets trapphall se
dan slutet av sommaren. 

AKTUELLT Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se  

Stor uppslutning vid höstens 
Hildamöte
Mer än 20 ”storhildor” samlades när 
nätverket Hilda höll sitt höstmöte på 
Advokatsamfundet den 16 september. 
Mötet var det första under ledning 
av Advokatsamfundets nya general
sekreterare Mia Edwall Insulander. 
Under mötet hälsades också flera nya 
medlemmar i nätverket välkomna. 

Offentlig sektor lockar jurister
FN, Regeringskansliet och Utrikesdepartementet är de svenska 
juristernas drömarbetsplatser. Det framgår av Universums årliga 
ranking av juristarbetsplatser. Genomgående tycks den offentliga 
sektorn locka jurister mer än den privata. Även Säpo och Polisen 
hamnar på fem i topp. Endast två advokatbyråer återfinns bland 
de 50 mest populära: White & Case och Mannheimer Swartling på 
platserna 47 respektive 48. Undersökningen omfattar drygt 21 000 
yrkesverksamma jurister från olika sektorer.

Pierre Hultman ny annonssäljare
Pierre Hultman är ny kontaktperson för annonsförsäljningen i tidskriften Advokaten. Pierre 
Hultman är grundare av Mediakraft och har en gedigen erfarenhet från både tryckta och digi
tala medier. Han ersätter Robert Wallner som går vidare till nya utmaningar. 

Rätt om Advokat-SM
I Advokaten nr 7 blev det 
dubbelt fel om advokatSM i 
fotboll. Rätt ska vara att SM 
spelades på Östermalms IP i 
slutet av augusti.

Johan Danelius blir 
nytt justitieråd i HD
Expeditionschefen i Justitiedepar
tementet och tidigare advokaten 
Johan Danelius utnämndes i 
september av regeringen till 
justitieråd i Högsta domstolen. 
Johan Danelius har arbetat i Jus
titiedepartementet sedan 2012. 
Dessförinnan arbetade han i tre år 
på Hamilton advokatbyrå. Johan 
Danelius tillträder som justitieråd 
den 20 januari 2020.

Cocktail hos Advokatsamfundet samlade 250 gäster Nya uppdrag och priser
l Advokaten och profes
sorn Kaj Hobér har fått ta 
emot festskriften Forward! – 
Bперёд! – Framåt! : Essays in 
Honour of Prof Dr Kaj Hobér.

l Advokatsamfundets tidigare 
generalsekreterare, Anne Ram-
berg, har tilldelats det nyinstif
tade Kerstin Hesselgrenpriset. 

l Advokat James Hope på 
Vinge har utsetts till ny leda
mot av London Court of Inter
national Arbitration samt som 
skiljeman i den internationella 
panelen av International Centre 
for Dispute Resolution (ICDR). 

l Advokat Erik Danhard har 
utsetts till delägare på Kanter. 
Danhard kommer närmast 
från Hamilton. 

l Stefan Erhag har utsetts till 
till managing partner och Frida 
Rydin till vice VD på Advokat
firman Delphi i Stockholm.

l Advokaterna Maria Fahl-
crantz, Niklas Gyllentrost 
och Eric Ödling har utsetts till 
delägare i AG Advokat.

l Advokaterna Dan Engström 
och Elin Nilsson lämnar advo
katbyrån Nova där Engström 
har varit managing partner 
för att starta en egen bouti
quebyrå. 

l Advokaterna Johannes 
Ericson och Magnus Rydberg 
blir delägare i Setterwall. De 
båda lämnar därmed Hamilton 
Advokatbyrå.

l Advokat Tomas Marcusson 
har valts till ny styrelseord
förande för advokatfirman 
Nordia i Stockholm.

l Carl Näsholm ansluter till 
Wistrand där han ska arbeta 
med ITrätt.

l Hovrättslagmannen Johan 
Sjöö har utnämnts till lagman i 
Förvaltningsrätten i Malmö.

l Anna-Sara Lind, professor 
i offentlig rätt i Uppsala, har 
utsetts till ledamot av led
ningsgruppen för ”WASPHS”, 
Wallenbergprogrammet för 
AI, autonoma system och pro
gramvara inom humaniora och 
samhällsvetenskap.



Förmånligt försäkringserbjudande 
till advokatbyråer
Advokatbyråer har möjlighet att teckna en frivillig ansvarsförsäkring som 
därmed kompletterar den obligatoriska ansvarsförsäkringen och omfattar 
skadeståndsskyldighet för fel eller försummelse i samband med yrkesmässig 
rådgivning inom ramen för advokatverksamhet.

Försäkringslösningen erbjuder advokatbyråer att teckna ett högre försäkringsbelopp utöver 
grundförsäkringens försäkringsbelopp om 3 MSEK. 

Tilläggsförsäkringen erbjuds inom ramen för Advokatsamfundets gruppförsäkringsprogram och 
administreras av Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis Towers Watson i samarbete med 
Zurich som är försäkringsgivare för både grund- och tilläggsförsäkringen.

Tilläggsförsäkringen gäller för samma personkrets som grundförsäkringen och omfattar även krav 
som framställs mot advokatbyrån istället för mot den försäkrade, eller vid gemensamt krav mot både 
advokatbyrån och den försäkrade.

Teckna försäkring
Att teckna tilläggsförsäkring inom grupplösningen sker med ett enkelt ansökningsförfarande varefter 
premieuppgift kan lämnas med kort svarstid.

Vänligen kontakta Willis Towers Watson om ni har frågor som avser försäkringens omfattning och/
eller önskar en offert. 

Telefon: 08-546 359 60  
E-post: advokatservice@willis.com

Advokaten 2019_WTW_Zurich.indd   1 2019-02-21   11:12:57
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  NYA LEDAMÖTER  
DEN 3 OKTOBER 2019  

Anna Bjurell, Advokatfirman 
 Törngren Magnell KB, Stockholm
Love Blomquist, Advokatbyrån 
 Onval AB, Solna
Adam Borg, Advokatfirman 
De Basso AB, Stockholm
Jonas Borg, Linklaters Advokat
byrå AB, Stockholm
Erik Eckersund, Advokatfirman 
De Basso AB, Stockholm
Gustav Eriksson, Appelli Advokater 
AB, Falun
Victoria Fjällborg, C J Advokatbyrå 
AB, Boden
Jenny Forsberg, Moll Wendén 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Emma Grönroos, Roschier Advokat
byrå AB, Stockholm
Erik Husdal, Advokatfirman Lindahl 
KB, Uppsala
Isak Hübinette, Lindskog Malm
ström Advokatbyrå KB, Stockholm
Lucas Ideström, Advokatbyrån 
D’Oliwa AB, Stockholm

Susanne Jirestig, Adacta Advokat
byrå Blekinge AB, Karlskrona
Patrik Karlkvist, Simon Advokat
byrå AB, Västerås
Susanna Kihlberg, RosholmDell 
Advokatbyrå AB, Helsingborg
Margarita Kozlov, Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Johanna Lindqvist, Agnes Advokat
byrå AB, Nacka
Cecilia Lindström, Advokatfirman 
Kahn Pedersen KB, Stockholm
Saara Ludvigsen, Hannes Snellman 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Louise Lundquist, A Tedeborg 
 Advokatbyrå AB, Gävle
Sofia Lysén, Elmzell Advokatbyrå 
AB, Stockholm
Jonas Melzer, Advokatfirman Salmi 
& Partners AB, Stockholm
Sunita Memetovic, Advokatfirman 
Ericksson & Häggquist AB, Uppsala
Björn Mårtensson, ERLEGAL 
 Advokat KB, Stockholm
Wenzel Nisshagen, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Malmö

Emil Olors, Advokatfirman 
 Bohmansson & Co AB, Örebro
Rasmus Perdahl, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Sofia Rasmusson, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stockholm
Marcus Seger, PG Magnusson 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Ylva Segner, Juristfirman Ylva 
 Segner AB, Lund
Mona Haghgou Strindberg, Prio 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Svensson, Linklaters 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Julia Svensson, Wesslau Söder
qvist Advokatbyrå i Jönköping HB, 
Jönköping
Johan Axelsson Söderbom, Heil
borns Advokatbyrå HB, Östersund
Erik Thilén, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm
Sebastian Westerling, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm
Isak Willborg, AG Advokat KB, 
Stockholm
Ellinor Wilow, Next Advokater KB, 
Stockholm

Helena Winther, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Stock
holm
Rebecca Yourstone, White & Case 
LLP, Bryssel, Belgien
Ivan Živković, Advokatfirman De 
Basso AB, Stockholm
Jan Öhgren, Advokatfirman Glim
stedt Stockholm KB, Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Anders Alfrost, Stockholm, 30 au
gusti 2019 
Isabel Alsterberg, Göteborg, 1 sep
tember 2019
Karin Wallman Babić, Göteborg, 
1 oktober 2019
Samra Baytar, Stockholm, 8 sep
tember 2019
Victoria Bergholtz, Stockholm, 
2 september 2019
Therese Bergman, Stockholm, 
14 september 2019
Tomas Bergström, Djursholm, 
22 augusti 2019
Jennie Brandt, Göteborg, 7 septem
ber 2019

SAMFUNDET

Nyhet. Ett tvättäkta moln-
system med ekonomi  
och dokumenthantering. 
saturnus 2 är skapat för att vara navet i 
 advokatbyråns administration. Din byrå väljer 
vilka moduler som ska användas: tid, projekt, 
ekonomi, dokumenthantering – eller alltihop. 
I takt med att behoven förändras är det enkelt 
att bygga på med mer funktionalitet.  
 Läs gärna mer om hur du och kollegorna 
hanterar hela vardagen på ett ställe:   
www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M
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Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2019/0981 Betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäk
ringsområdet (SOU 2018:5)
R-2019/1101 Betänkandet Genomförande av ändringar i utstationerings
direktivet (SOU 2019:25)
R-2019/1173 Betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar 
brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påver
kan att begå självmord (SOU 2019:32)
R-2019/1295 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om allmänna råd 
om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag
R-2019/1357 Promemorian Stärkt konsumentskydd när betaltjänster 
tillhandahålls
R-2019/1691 En geografisk utbyggnad av försöksverksamheten med ett 
snabbförfarande i brottmål

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

SAMFUNDET

Karin Bäckström, Nacka, 31 au
gusti 2019
Peter Friis, Malmö, 1 september 2019
Leif Flodquist, Stockholm, 1 okto
ber 2019
Emelie Håkansson, Stockholm, 
1 september 2019
Helena Håkansson, Stockholm, 
30 augusti 2019
Jeanette Jakobsson, Knivsta, 
2 september 2019
Karin Johnsson, Stockholm, 1 sep
tember 2019
Jonas Kjellén, Stockholm, 13 au
gusti 2019
Marit Lindberg, Uppsala, 29 au
gusti 2019
Mathias Lindqvist, Malmö, 15 sep
tember 2019
Anna Lotegen, Stockholm, 4 sep
tember 2019

Carl Magnusson, Stockholm, 
25 september 2019 
Frida Montenius, London, 22 mars 
2019
Ulf Mullo, Stockholm, 1 oktober 
2019
Anders Munck, Mölndal, 1 septem
ber 2019
Anna Notfors, Eksjö, 1 oktober 2019 
Ulrika von Sivers, Stockholm, 
13 september 2019
Linda Jansson Stiernblad, Stock
holm, 31 augusti 2019
Kristina Sundström, Linköping, 
31 augusti 2019
Sofia Tångelin, Stockholm, 13 sep
tember 2019

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Jan Peter Pontén, Kalmar, 
31 augusti 2019

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

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
530 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40

A collection of essays in honour 
of Prof Dr Kaj Hobér who retires 
from his position as Professor of 
International Investment and 
Trade Law at the Faculty of Law 
at Uppsala University.

363 s | 2019 | ISBN 9789177370765

Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér

Box 1994 | Östra Ågatan 9 | 751 49 Uppsala
018-650330 | kundtjanst@iustus.se | iustus.se 
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om Advokatdagarna
jag höll följande inledningsanförande vid Advokatdagarna 
den 24 och 25 oktober.

låt även mig börja med att hälsa er alla varmt välkomna till 
årets roligaste samfundsarrangemang, Advokatdagarna.

Mer än 700 advokater och biträdande jurister är här, 
hälften från Stockholm och andra halvan spridda över 
övriga avdelningar i samfundet. Det är rekord. Jag no
terar särskilt att det är mer än 100 personer här från 
Mellersta avdelningen, nästan var femte av 
avdelningens advokater och biträdande ju
rister.

För egen del är det också med stor glädje 
som jag i år hälsar vår nya generalsekrete
rare välkommen. Som ni hörde i Mias in
ledningstal var hon ju en av dem som tog 
initiativet till Advokatdagarna för snart ett 
decennium sedan. Nu sluts cirkeln. 

Personligen, Mia, ser jag mycket fram mot 
att få arbeta tillsammans med dig under de 

knappa två år som återstår av min man
datperiod.

Det var med stort intresse som 
jag lyssnade på den just avslu
tade paneldiskussionen. Där sades ett antal 

saker av stort intresse för samfundet. Sär
skilt tog jag fasta på vad Peter Danowsky – 
med sitt långa perspektiv – sade om att det 
är advokatkåren som måste vara stark, inte 
nödvändigtvis Advokatsamfundet. 

Just detta, en stark advokatkår, är vik
tigt i dessa tider. Som ni vet lade reger

ingen för en månad sedan fram ett 
34punktsprogram för bekämpande 
av den organiserade brottsligheten. 
Det är långtgående. Bland förslagen 

finns att införa hemlig dataavläs
ning – propositionen kom tidigare 
i veckan – och att utreda såväl 
anonyma vittnen som kronvitt
nen. Andra partier vill gå ännu 
mer radikalt fram med särskilda 
visitationszoner och liknande. 

I detta läge – med hård press 
på politikerna att göra något, 
nästan vad som helst känns 
det som ibland, för att få bukt 
med den grova brottsligheten 
– är advokaternas och Ad
vokatsamfundets röst i den 

rättspolitiska debatten viktigare än på mycket länge, kan
ske någonsin. 

Det är vårt uppdrag att värna rättssäkerhet och rätts
statliga värden. Som Peter sade, vi har en lojalitetsplikt 
mot rättssamhället. Den grova kriminaliteten måste be
kämpas men det får inte ske med metoder som under
gräver dessa värden. 

Det ankommer på oss – på alla er som är här, på Mia, 
på mig, på styrelsen – att verka för sans, förnuft och 

måtta i en tid när alltfler, med allt högre 
röst, ropar på den ena åtgärden radikalare 
än den andra. Med en metafor: Barnet får 
inte kastas ut med badvattnet, och vi ska 
medverka till att det inte blir så.

den paneldebatt jag hänförde mig till i talet var 
en diskussion under rubriken ”Advokatrol
len samt Advokatsamfundets och advokat
kårens viktigaste utmaningar” mellan Peter 
Danowsky, Viktor Banke och vår nya gene
ralsekreterare, modererad av den skickliga 
journalisten Kattis Ahlström. Det utvecklade 
sig till en mycket intressant diskussion där 
ett antal frågor av stor betydelse för oss som 

kår och samfund avhandlades.
Som framgår av talet fångades mitt intresse särskilt av 

några av Danowskys iakttagelser på temat en stark advo
katkår, där han bland annat förespråkade en ordning där 
många olika advokater – de med särskild kunskap på det 
område som är aktuellt – talar för kåren och samfundet, 
istället för att ett fåtal personer uttalar sig för samfun
dets räkning oavsett sakområde. 

annars är ju kärnan i Advokatdagarna seminarierna. Jag 
höll själv ett av dessa (Edition i skiljeförfarande) och 
innan jag började kom en deltagare fram till mig och be
rättade att han var mycket nöjd med programmet – vid 
vart och ett av de sex (parallella) seminarietillfällena 
hade han hittat åtminstone ett ämne som var direkt re
levant för honom i hans yrkesverksamhet. Det är så det 
ska vara: Hög arbetsnytta, kombinerat med vidare ut
blickar och en trevlig fest!

DET ÄR SÅ DET 
SKA VARA: HÖG 
ARBETSNYTTA, 
KOMBINERAT 
MED VIDARE 
UTBLICKAR 

OCH EN 
TREVLIG FEST!



Aktuell utgivning

 >  Beställ på nj.se

UPPLÅTELSER FÖR LEDNINGAR I 
PRAKTIKEN, 3U
Nils Larsson, Stieg Synnergren  
Pris: 463 kr exkl. moms
ISBN: 978-913911606-6

BEVISNING I BROTTMÅL 
Lars Holmgård

Prel. pris: 736 kr exkl. moms
ISBN: 978-913901977-0

HYRESLAGEN 
En kommentar, 12 U 
Leif Holmqvist, Rune Thomsson 

Pris: 2 046 kr exkl. moms 
ISBN:  978-913911618-9

BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN
En översikt 
Gustav Lindkvist

Pris: 427 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913901912-1

SPECIELL AVTALSRÄTT II.  
KONTRAKTSRÄTT. 1 HÄFTET, 7 U
Särskilda avtal
Jan Hellner,  Richard Hager,  
Annina H. Persson 

Pris: 486 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913920853-2

SVENSK OCH EUROPEISK  
MARKNADSRÄTT I, 5U
Konkurrensrätten och marknads- 
ekonomins rättsliga grundvalar  
Ulf Bernitz

Pris: 386 kr exkl. moms 
ISBN: 978-913920814-3



”Är jurist- 
  utbildningen  
  framtids- 
  säkrad?”
         Nu släpper vi vår rapport Framtidens jurist – om  
         globalisering, krav, farhågor och förväntningar i  
         juristbranschen.   Läs mer på nj.se/framtidensjurist


