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”Som domare är min erfarenhet att bra ombud gör målen bättre.”  
hovrättspresident anders hagsgård, om barnkonventionen som lag

Straffavgift för 
advokater ses över 

Premiär för 
nya etiksidor

Gästkrönikör: Anders Eka, 
ordförande i Högsta domstolen  

Hina Jilani 
– en okuvlig kämpe

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

Mycket arbete 
återstår för att barns 

röster ska höras 

2020 ÅRS SHRA-MOTTAGARE: 



Obegränsad  
kompetensutveckling 
till ett fast pris
Kompetensutveckling kan vara tidskrävande, dyrt och 
intensivt. Därför har vi designat ett koncept som är mer 
flexibelt och effektivt. Beställ vårt kursabonnemang till  
en fast kostnad och ta del av följande fördelar: 

• Ta kontroll över utbildningskostnaden 
• Få tillgång till hundratals juridiska kurser
• Bestäm själv; digitalt, klassrum eller e-kurs? 
• Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser

       Läs mer på nj.se/kursabonnemang

Obegränsad  
kompetensutveckling 
till ett fast pris
Kompetensutveckling kan vara tidskrävande, dyrt och 
intensivt. Därför har vi designat ett koncept som är mer 
flexibelt och effektivt. Beställ vårt kursabonnemang till  
en fast kostnad och ta del av följande fördelar: 

• Ta kontroll över utbildningskostnaden 
• Få tillgång till hundratals juridiska kurser
• Bestäm själv; digitalt, klassrum eller e-kurs? 
• Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser

       Läs mer på nj.se/kursabonnemang



Obegränsad  
kompetensutveckling 
till ett fast pris
Kompetensutveckling kan vara tidskrävande, dyrt och 
intensivt. Därför har vi designat ett koncept som är mer 
flexibelt och effektivt. Beställ vårt kursabonnemang till  
en fast kostnad och ta del av följande fördelar: 

• Ta kontroll över utbildningskostnaden 
• Få tillgång till hundratals juridiska kurser
• Bestäm själv; digitalt, klassrum eller e-kurs? 
• Alltid kvalitetssäkrade utbildningsinsatser

       Läs mer på nj.se/kursabonnemang



4 ADVOKATEN NR 1 • 2021

REDAKTIONEN

advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson skriver i sin 
krönika i denna utgåva att han tycker om sitt yrkesval. Det 
gör även undertecknad, tycker om mitt yrkesval. Det är fint 
när människor hamnar rätt. Fast det betyder inte alltid att det 
är glada, enkla dagar. Och kanske är det inte dessa dagar som 
man minns bäst, eller som är mest utvecklande.

Ibland vill det sig inte alls, och bitarna vägrar falla på 
plats. Som när intervjun med 2020 års mottagare av SHRA, 
Hina Jilani, skulle göras.

det är alltid en stor årlig händelse när pristagaren kommer till 
Stockholm för att besöka samfundet och Berwaldhallen för 
den högtidliga ceremonin.

När det stod klart på ganska sent stadium att Hina Jilani på 
grund av coronapandemin inte kunde komma till Stockholm 
uppstod frågan: vad gör vi nu? Ställer in hela reportaget, 
 eller? Bättre brödlös än rådlös. Efter diverse mejl kunde en 
telefonintervju med Hina Jilani genomföras på en närmast 
hopplöst usel telefonförbindelse. Med tips från en kollega på 
samfundet kunde en fotograf i Lahore kontaktas för fotogra
fering. Och så småningom kunde bilderna överföras digitalt. 
Texten skrevs plågsamt långsamt eftersom varje passage be
hövde återlyssnas gång på gång för att det skulle gå att höra 
vad som sas. Till sist fanns en text som kunde mejlas till 
Hina Jilani för avstämning. Texten kom snart i retur med en
dast smärre justeringar och kunde så översättas till svenska 
och redigeras in i tidningen. 

summa summarum. Det mesta går. Fast ibland tar det lite längre tid 
och är besvärligare. Då får man göra som militären säger: Gilla 
läget. Som i dessa tider. Och nu vänder det. Välkommen 2021!

Tom Knutson
Chefredaktör 

När bitarna
vägrar falla på plats

Advokaten på nätet: advokaten.se

… och på Twitter: @Advokaten_SE

På advokaten.se
hittar du bland
annat ett arkiv

med tidigare
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

detta första nummer av tidskriften år 2021 innehåller nya 
etiksidor. Syftet bakom dem är att våra läsare på ett lätt 
tillgängligt sätt ska kunna ta del av aktuella etikfrågor. 
Förhoppningsvis kommer många att bläddra fram och 
läsa de grönmarkerade sidorna för att regel
bundet uppdatera sig om etiken.

Jag har skrivit och sagt det tidigare, men 
etiken är en av våra viktigaste framtidsfrå
gor och har blivit än mer aktuell under 2020. 
Medierna har rapporterat om advokater och 
etik, aktörer från rättsväsendet har lyft frå

gorna och en del ledamöter har uttryckt 
oro över utvecklingen. Anmälningar

na till disciplinnämnden har ökat 
från 456 år 2019 till 545 år 2020. 

Att anmälningarna har ökat 
kan bero på många faktorer, 
som till exempel ökad kun
skap om disciplinnämn

dens verksamhet, större 
transparens i frågorna 
och medieskriverier. 
Det kan också bero på andra 

faktorer. Pågående ärenden måste 
emellertid få sin rättmätiga prövning 

på ett rättssäkert sätt innan man 
drar konklusioner av dem, och 

framtiden får utvisa vad den 
senaste tidens anmälningar 
har för substans. Jag tror 
att det är viktigt att vi dis
kuterar de här frågorna på 
ett öppet och transparent 
sätt. Det finns ingenting 
att dölja. Det kan också 
vara positivt om de
batten leder till större 
kunskap om advokat
etiken och att samfun
det får ökad känne
dom om ärenden som 
disciplin nämnden 
bör pröva. Vi kan 

dock inte än dra slut
satsen att allt fler advo

kater skulle agera förtroendeskadligt. De advokater som 
det har rapporterats om i media är dessutom väldigt få i 
relation till de cirka sextusentrehundra advokater vi har 
i dag.

även om vi inte ännu kan dra färdiga slutsater 
är det helt nödvändigt att Advokatsamfun
det arbetar hårt och aktivt på olika sätt för 
att minska risken för brott mot god advokat
sed. Vi kommer att göra en utökad satsning 
på utbildning i etik, vilket vi skriver om på 
etiksidorna i detta nummer, men vi vidtar 
också andra åtgärder. Vi har nyligen tillsatt 
en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta ställ
ning till behovet av en eventuell lagänd
ring genom en höjning av den högsta straff
avgiften som disciplinnämnden kan ålägga 
en advokat. Läs mer om det på sidan 46. Vi 
planerar också för andra åtgärder som vi 
kommer att informera om framöver på etik
sidorna.

etik betyder läran om god moral. Jag vill påstå att den är 
minst lika angelägen och aktuell i samhället i stort som 
bland advokater. Advokater har emellertid ett yrke reg
lerat i lag på vilket särskilda krav ställs. För att vårt 
rättssystem ska fungera krävs att man hyser ett för
troende för att alla advokater håller sig till våra etiska 
regler och har en professionell relation till sina klienter. 
Vi är inte bättre än varje enskild advokat och de etiska 
överväganden just den advokaten gör i sina ärenden. 
Advokater är till för sina klienter som behöver hjälp och 
rådgivning. För klienternas skull kommer vi att arbeta 
ännu hårdare framöver med etiken. Följ gärna det 
arbetet genom att bläddra fram till de gröna sidorna. 
Gott nytt år! 

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

Premiär för nya etiksidor

JAG TROR ATT 
DET ÄR VIKTIGT 
ATT VI DISKU-
TERAR DE HÄR 
FRÅGORNA PÅ 

ETT ÖPPET OCH 
TRANSPARENT 

SÄTT. DET FINNS 
INGENTING ATT 

DÖLJA.



Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med Stockholms universitet.

TVISTEMÅLSPROCESSEN I
Datum: 12 februari, 1 oktober
TVISTEMÅLSPROCESSEN II
Datum: 12 mars. 19 november
TVISTEMÅLSPROCESSEN III
Datum: 7 maj, 3 december
Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, 
advokat, Advokatfirman Lundberg & 
Gleiss KB, Thore Brolin, f. d. rådman, 
Thore Brolin AB och Magnus Wide-
beck, lagman, Nyköpings tingsrätt

MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGS-
ANSVAR
Datum: 25 februari, 25 oktober 
Föreläsare: Agnes Larfeldt Alvén, 
advokat, Agnes Advokatbyrå AB och 
Göran Stenman, rådman, Vänersborgs 
tingsrätt

MEDLING I VÅRDNADSTVISTER
Datum: 8 mars 
Föreläsare: Gert Nilsson Eldrimner, 
advokat och medlare, Advokatfirman 
Eldrimner AB

VÄSSA DIN SKRIFTVÄXLING!
Datum: 8 mars, 14 oktober 
Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, 
advokat och Emilia Lundberg, advokat, 
Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB

SKILJEFÖRFARANDE I PRAKTIKEN
Datum: 9 mars, 12 november 
Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, 
advokat och Emilia Lundberg, advokat, 
Advokatfirman Lundberg & Gleiss KB

PROCESSUELL PREKLUSION I 
PRAKTIKEN
Datum: 16 april 
Föreläsare: Oskar Gentele, advokat, 
Advokatfirman Cederquist KB och 
Mikael Pauli, hovrättsassessor och 
kansliråd, Regeringskansliet

NARKOTIKAMÅL I PRAKTIKEN
Datum: 19 april 
Föreläsare: Lena Ljungdahl, säkerhets-
expert, Firma Lena Ljungdahl AB

ATT TVISTA I HOVRÄTT
Datum: 29 april, 26 november
Föreläsare: Fanny Gleiss Wilborg, 
advokat, Advokatfirman Lundberg & 
Gleiss KB och Golshanak Fatahian, 
rättssakkunnig, Justitiedepartementet

JURIDIK FÖR FORSKNING, UTVECK-
LING OCH INNOVATION
Datum: 4 maj
Föreläsare: Ia Modin, advokat, Wester-
berg & Partners Advokatbyrå AB,

Peter Sande, advokat, Sandart & Part-
ners Advokatbyrå och Åsa Hellstadius,  
jur.dr, docent, Advokatfirman Vinge

SVENSK OCH INTERNATIONELL 
ARVSRÄTT
Datum: 6 maj
Föreläsare: Johan Schüldt, advokat, 
Advokat Johan Schüldt AB och Mi-
chael Hellner, professor, Stockholms 
universitet

POLISFÖRHÖR – METODERNA, 
FORSKNINGEN OCH LAGEN
Datum: 2 juni, 16 december 
Föreläsare: Anton Strand, advokat, 
Advokatfirman Defens AB och 
Ola Kronkvist, universitetslektor, 
Linnéuniversitetet, Institutionen för 
polisiärt arbete
 
EQUINE LAW – OM JURIDIKEN KRING 
HÄSTAR
Datum: 4 juni, 3 november 
Föreläsare: Dan Nordenberg, advokat, 
Advokatfirman ACTA i Helsingborg KB 
och Cecilia Tholse Rogmark, Advokat, 
Advokatbyrån Gulliksson AB

SE HELA VÅRT KURSUTBUD PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Kompetenslyft med rätt kurs

KOMPETENSLYFT MED RÄTT KURS
Samtliga kurser 2021 går att delta på 

digitalt via Zoom
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Maxbeloppet för den straffav-
gift som advokater kan åläggas 
har varit oförändrat sedan 
1997. Nu är det dags att se över 
beloppet, anser Advokatsam-
fundets styrelse, som tillsatt en 
arbetsgrupp.

Advokatsamfundets styrelse 
beslutade vid sitt sammanträde 
den 22 januari att tillsätta en ar
betsgrupp med uppdraget att se 
över taket för straffavgiften för 

advokater som bryter mot god 
advokatsed, och om detta bör 
höjas. Den högsta möjliga 
straffavgiften är idag 50 000 
kronor, en nivå som varit 
oförändrad i 24 år. 

Taket för straffavgif
ten har dykt upp i debat
ten om advokatetik och 
advokater som bryter 
mot denna. Flera debat
törer har pekat på att avgiften 
är mycket låg i förhållande till 

många andra jämförbara sank
tioner för andra yrkesgrupper.

–  För att vår lagreglera
de tillsyn ska kunna utövas 
är det viktigt att samfun
det har tillgång till effekti

va sanktioner som är pro
portionella i förhållande 
till allvarligheten av över
trädelserna, säger Advo
katsamfundets generalse

kreterare Mia Edwall Insulander, 
som tagit initiativ till översynen. 

NYHETER

Straffavgift för advokater ses över

Närvaro på förvar gav rätt till ersättning
Ett offentligt biträde i ett 
ärende om förvar hade rätt till 
ersättning för tidsspillan och 
utlägg när hon inställde sig på 
förvaret, trots att polisen hade 
kallat henne att närvara per 
telefon. Det finner Migrations-
överdomstolen i en dom.

Polismyndigheten förordnade 
advokaten som offentligt biträ
de i ärendet som gällde förvar. 
Polisen kallade henne att när
vara per telefon vid den första 
prövningen av förvarsbeslutet 
och angav att hon inte skulle 
få ersättning för kostnader för 
resa till förhandlingen eller för 
tidsspillan. Advokaten meddela
de att hon inte ansåg att det var 
lämpligt att huvudmannen skul

le vara ensam vid förhandlingen, 
utan att hon avsåg att vara närva
rande tillsammans med honom. 

advokaten begärde ersättning för 
tidsspillan och utlägg för instäl
lelsen på förvaret. Polismyndig
heten beslöt att inte bevilja 
ersättningen med hänvis
ning till att hon hade kall
lats att närvara via telefon. 
Polismyndigheten angav 
att ärendet var okompli
cerat och att det inte hade 
kommit fram något som 
motiverade biträdets per
sonliga inställelse på förvaret.

Advokaten överklagade till 
Migrationsdomstolen i Luleå, 
som avslog överklagandet. Men 
Migrationsöverdomstolen fann, 

efter överklagande, att kostna
derna för advokatens inställel
se var relativt begränsade och 
att betydelsen av det offent
liga biträdets närvaro tillsam
mans med huvudmannen upp
väger kostnaderna med hänsyn 

till det väsentliga ingrepp i 
hans personliga frihet som 
förvarsbeslutet innebär.

advokatsamfundet fick yttra 
sig i målet. Samfundet 
framförde att advokaten 
själv är bäst lämpad att 
avgöra hur klientens in

tressen tas till vara på lämpligast 
sätt, och att det därför är befogat 
att utgå från advokatens uppfatt
ning om vilka åtgärder uppdra
get kräver.

Affärsbyråer går samman
   Advokatbyråerna Synch 

och Westermark Anjou går sam-
man under varumärket Synch. Fo-
kus kommer, enligt Synchs webb-
plats, även fortsättningsvis att 
ligga på tech och digital business. 
Synch har i dag omkring 50 med-
arbetare, varav 30 i Stockholm 
och 20 i Köpenhamn. Westermark 
Anjou har tio medarbetare, varav 
nio jurister, i Stockholm.

FO
TO

: T
T

Flera nya lagar 
från årsskiftet

I januari trädde en 
rad nya lagar i kraft. 
Bland annat ändrades 

polislagen, så att möjligheten att 
kroppsvisitera personer som för-
hörs i polisens lokaler ökas. En ny 
påföljd för unga lagöverträdare, 
ungdomsövervakning, infördes 
också den 1 januari. Påföljden ska 
kunna utdömas i fall där varken 
ungdomsvård eller ungdoms-
tjänst är tillräckligt ingripande på-
följder. Ytterligare en förändring 
är att böter ska kunna förvandlas 
till fängelse om de inte har kunnat 
drivas in på grund av trots från 
den bötfällde. 

Den 10 januari trädde också den 
nya pandemilagen i kraft, som 
bland annat tillfälligt ger reger-
ingen befogenhet att i förordning 
besluta om fler bindande smitt-
skyddsåtgärder än vad som an-
nars är möjligt. Lagen arbetades 
fram på mycket kort tid och drevs 
igenom trots kritik från tunga re-
missinstanser som JO.

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN

Timkostnadsnormen höjs 
med 21 kronor

Regeringen har beslutat 
att timkostnadsnormen 
2021 för den som är god-

känd för F-skatt är 1 425 kronor 
exklusive moms och för den som 
inte är godkänd för F-skatt 
1 084 kronor exklusive moms. 
Den nya normen innebär en höj-
ning på 21 kronor för den som har 
F-skatt, eller knappt 1,5 procent.

Timkostnadsnormen styr 
ersättningen för advokater och 
jurister med uppdrag som till 
exempel offentliga försvarare, 
målsägandebiträden och offent-
liga biträden.

Migrations- 
överdom- 

stolens dom 
MIG 2020-23

Läs mer 
om över- 
synen på 

s. 46.

Kammarrätten i Stockholm, där också Migrationsöverdomstolen finns. 
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NYHETER

Inget undantag från 
utbildningskravet 2021
Förra årets undantag från ut-
bildningskravet får inte någon 
fortsättning vilket innebär 
att det normala kravet på att 
genomgå minst 18 timmars 
strukturerad utbildning gäller 
för 2021. Direktsända kurser, 
där kursdeltagarna deltar 
digitalt, får tillgodoräknas på 
samma sätt som kurser med 
fysiskt deltagande, beslutade 
Advokatsamfundets styrelse i 
december.

Som en följd av pandemin be
slutade Advokatsamfundets sty
relse under 2020 om ett tillfälligt 
undantag från kravet på minst 
18 timmars strukturerad fort
bildning för advokater. Samti
digt har många advokater valt att 
fortsätta utbilda sig, och samfun
dets utbildningsverksamhet har 
under det gångna året kunnat 
fortsätta, med hjälp av tekniska 
lösningar. 

Trots fortsatt pandemi för
längs inte undantaget under nu
varande år. Ett viktigt skäl är den 
snabba utvecklingen av digitala 
kurser, som gjort det möjligt för 
advokater att fortbilda sig utan 
att behöva utsätta sig själva eller 
andra för smittorisk. 

Och i december tydliggjorde 
alltså Advokatsamfundets sty
relse att direktsända kurser där 
deltagarna är närvarande genom 
olika tekniska lösningar inte ut
gör så kallad eutbildning, utan 
får tillgodoräknas på samma sätt 
som traditionella kurser med fy
sisk närvaro. 

Förtydligandet har gjorts ge
nom att två meningar har lagts 
till i punkt 2.1 i Advokatsamfun

dets riktlinjer för professionell 
vidareutbildning av advokater.

enligt advokatsamfundets stadgar 
är samfundets ledamöter skyl
diga att upprätthålla och vida
reutveckla sin yrkeskompetens. 
Styrelsen har i sina riktlinjer 
slagit fast att det innebär att ad
vokaterna ska genomgå minst 
18 timmar strukturerad utbild
ning per år.
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Storhilda blir 
hovrättspresident
Ylva Norling Jönsson, i dag lag-
man i Helsingborgs tingsrätt, 
har av regeringen utnämnts till 
hovrättspresident i Hovrätten 
över Skåne och Blekinge. Hon 
tillträder tjänsten den 1 mars i år. 
Ylva Norling Jönsson är medlem 
av nätverket Hilda, en så kallad 
Storhilda.

Domstolarna 
lanserar e-tjänst

Den 1 januari 2021 
trädde ny lagstiftning i 
kraft som bland annat 

gör det möjligt att lämna in en 
stämningsansökan i tvistemål och 
andra ansökningar digitalt (prop. 
2019/20:189). För att möta de nya 
möjligheterna i den kommande 
lagstiftningen har Domstolsverket 
utvecklat en ny e-tjänst för inläm-
nande av handlingar. 

E-tjänsten kan användas av par-
terna själva samt av ombud med 
fullmakt. Användaren behöver 
legitimera sig med e-legitimation. 
Tjänsten nås via webbplatsen 
domstol.se.

Mannheimer Swartling 
öppnar i Singapore

   Den 1 januari öppnade 
Mannheimer Swartling sitt nya 
kontor i Singapore, enligt byråns 
webbplats. Kontoret ligger bred-
vid Singapore International Arbi-
tration Centre (SIAC) och Interna-
tional Court of Arbitration (ICC), 
och blir nu centrum för byråns 
tvistlösningsverksamhet i Asien.

Barnrättscentrum 
har ny ordförande
Den 1 januari 
tog Advokat-
samfundets 
generalsekrete-
rare Mia Edwall 
Insulander över 
rollen som ord-
förande i Barn-
rättscentrum 
vid Stockholms 
universitet. Hon efterträder tidi-
gare generalsekreteraren Anne 
Ramberg. Barnrättscentrum är 
en forskarmiljö vid juridiska fa-
kulteten.

Mia Edwall 
Insulander.

Svårt att ifrågasätta bevis i svensk rätt
Det EU-finansierade forsk-
ningsprojektet Defence Rights 
in Evidentiary Proceedings 
genomförs i Kroatien, Irland, 
Litauen, Polen och Sverige.

Studien kartlägger brottsmiss
tänktas möjligheter att påverka 
bevisinsamling i brottmål och att 
angripa bevis som har inhämtats 
i strid med lag. Utgångspunkten 
är EU:s olika direktiv om proces

suella rättigheter i straffrättsliga 
förfaranden.

Människorättsorganisationen 
Civil Rights Defenders har un
dersökt regler och rättspraxis 
i Sverige samt intervjuat advo
kater, åklagare och domare. Ci
vil Rights Defenders noterar att 
Sverige till skillnad från många 
andra länder saknar regler om 
tillåten bevisning. I stället till
lämpas principen om fri bevis

prövning. Avvikelser från prin
cipen godtas bara i undantagsfall 
i svensk rättspraxis. Rättsläget 
när det gäller bevis upptagna i 
strid med lag är oklart.

den 25 januari, efter Advokatens 
pressläggning, genomfördes ett 
webbseminarium om gränser
na för den fria bevisprövningen 
och Sveriges åtaganden enligt 
EUrätten.

Direktsänd utbildning via exempelvis Teams eller Zoom utgör inte e-utbild-
ning, utan får tillgodoräknas i utbildningskravet på samma sätt som kurser 
med fysisk närvaro. 

PROFESSIONELL VIDAREUTBILDNING
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Skatteverket ska betala
efter felaktig utmätning
Enskilda som processar mot 
staten har i vissa fall rätt att få 
ersättning för sina rättegångs-
kostnader, fastslog Högsta 
domstolen den 1 december. 
Enligt beslutet ska Skatteverket 
stå för en kvinnas rättegångs-
kostnader för att överklaga ett 
felaktigt utmätningsbeslut.  

Ärendet gäller en kvinna som 
fått sin bil utmätt av Kronofog
demyndigheten. Utmätningen 
gjordes för att reglera en annan 
persons skulder till bland an
dra Skatteverket. Efter att själv 
ha överklagat, utan framgång, 
anlitade kvinnan en jurist som 
hjälpte henne att ta fram bevis 
och formulera ett överklagande. 
Skatteverket medgav därefter 
överklagandet, men motsatte sig 
att betala kvinnans kostnader för 
överklagandet. Tingsrätten häv
de utmätningen, men avslog 
yrkandet om ersättning för 
rättegångskostnader.

Kvinnan överklagade och 
fick stöd av hovrätten, 
som förpliktade Skatte
verket att stå för rätte
gångskostnaderna. Frågan kom 
sedan slutgiltigt att avgöras av 

HD, sedan Skatteverket över
klagat.

Och Högsta domstolen går 
alltså på samma linje som hov

rätten. I avgörandet hänvi
sar domstolen till ett tidigare 
prejudicerande avgörande, 
”RF och rättegångskostna

derna”. HD fastslog där 
att staten kan åläggas ett 
ansvar för rättegångs

kostnader i utmätningsärenden 
där staten är part, eftersom det 

annars i vissa fall skulle strida 
mot rätten till rättvis rättegång 
enligt artikel 6.1 i Europakon
ventionen och mot regerings
formens 2 kap. 11 §.

hd konstaterar också att kvinnan 
haft skäl att anlita ombud, efter
som hennes eget överklagande 
inte fick Skatteverket att ändra 
beslutet. Skatteverket ska nu stå 
för kvinnans rättegångskostna
der. 

Första digitala 
nyemissionen

   Den 17 december skicka-
des den första nyemissionen un-
dertecknad med en kvalificerad 
elektronisk signatur in till Bolags-
verket. Nyemissionen genomför-
des som ett samarbete mellan det 
svenska teknikbolaget ZealiD och 
advokatbyrån Cederquist. ZealiDs 
lösning är det första kvalificerade 
certifikatet (enligt EU-förordning-
en eIDAS) som fått godkänt av 
Post- och telestyrelsen.

Regeringen tillsatte i mars 2020 
en utredning om förutsättning-
arna för ”ökad och standardiserad 
användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen”. 
Användning och validering av 
elektroniska signaturer utgör en 
viktig del i utredningen, som efter 
förlängning av tiden ska slutredo-
visas senast den 30 juni i år.
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Vanligt att försöka 
påverka polisanställda 

40 procent av de polis-
anställda har under de 
senaste 18 månaderna 

utsatts för en eller flera händel-
ser där någon försökt påverka 
dem genom trakasserier, hot, 
våld eller skadegörelse. Det 
framgår av en undersökning som 
Brottsförebyggande rådet, Brå, 
genomfört. Enligt studien kan 
påverkansförsöken leda till att 
poliser förändrar sitt beteende i 
privatlivet, men också att de by-
ter eller lämnar sitt uppdrag.

Brå: Polisanställdas utsatthet 
relaterad till tjänsten

Ensamkommande barns rätt till biträde klargjord
Barn som saknar vårdnadsha-
vare i Sverige har rätt till ett 
offentligt biträde även om de 
inte begärt att ett biträde ska 
förordnas. Det fastslog Migra-
tionsöverdomstolen i en dom i 
december.

Migrationsverket beslöt den 17 
oktober 2018 att utvisa två barn, 
ett syskonpar. Barnen återvän
de till hemlandet, men reste till 
Sverige på nytt och sökte asyl i 
februari 2020. Migrationsverket 
beslöt dock att inte ta upp frå
gan om uppehållstillstånd till ny 
prövning.

Barnen överklagade till migra
tionsdomstolen, där deras gode 
man förde syskonens talan. Efter 
avslag även där överklagade bar
nen till Migrationsöverdomsto
len, och anförde att migrations
domstolen hade begått ett 
grovt rättegångsfel genom 
att inte förordna ett offent
ligt biträde till dem. Detta 
stred enligt överklagan
det mot utlänningslagen 
18 kap. 1 a § andra stycket.

Och Migrationsöver
domstolen gav alltså de 
båda syskonen rätt ifråga om 
biträdet. Barn som saknar vård  

nadshavare i Sverige har rätt till 
ett offentligt biträde enligt ut
länningslagen 18 kap. 1 a §, även 
om det inte har begärts att ett bi
träde ska förordnas, enligt dom
stolen.

Eftersom migrations
domstolen avgjort målet 
utan biträde undanröjde 
Migrationsöverdomstolen 

migrationsdomstolens 
dom. Migrationsdomsto
len undanröjde också 
Migrationsverkets beslut 
och återförvisade må

let till Migrationsverket för ny 
handläggning.

Skatteverket ska stå för rättegångskostnaderna efter en felaktig utmätning, 
enligt en dom från HD. 

Migrations- 
överdom- 

stolens dom 
(MIG 2020:22)

HD mål 
nr Ö 5734-19

Migrationsverket 
får ny organisation

Vid årsskiftet 2020/2021 
får Migrationsverket en 
ny organisationsstruktur. 

Förändringen innebär bland an-
nat att antalet regioner minskas 
från sex till tre, att en avdelning 
för nationell operativ verksam-
het etableras, att huvudkontorets 
struktur förändras samt att avdel-
ningarna för förvaltningsprocess 
och förvar regionaliseras. Enligt 
Migrationsverket är syftet med 
den förändrade strukturen att an-
passa myndighetens organisation 
till förändrade förutsättningar. 
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Fortsatt digitalisering men 
också fokus på arbetsmiljö 
och mångfald är vad advokat-
branschen har att vänta. Det 
förutspådde generalsekreterare 
Mia Edwall Insulander, som 
intervjuades vid evenemanget 
Framtidens advokatbyrå. 

 Mia Edwall Insulander 
konstaterade i intervjun att co
ronapandemin påskyndat digita
liseringen av advokatbranschen. 
Utvecklingen har varit mycket 
på gott, men Mia Edwall Insu
lander varnade också för att di
gitaliseringen i rättsväsendet 
riskerar att försämra rättssäker

heten. Detta gäller särskilt när 
processer avgörs digitalt, påpe
kade hon. 

Ett annat rättssäkerhetspro
blem som blivit tydligt under 
pandemin, enligt Mia Edwall In
sulander, är att lagförslag drivs 
fram allt för snabbt och med 
mycket korta remisstider. 

mia edwall insulander fick också 
titta framåt på vilken utveck

ling vi kan vänta oss inom ad
vokatbranschen. Förutom fort
satt digitalisering pekade hon 
på arbetsmiljö och mångfald 
som viktiga frågor för advokat
byråerna. 

framtidens advokatbyrå hölls den 
14 januari, i samband med att un
dersökningsföretaget Regi pre
senterade sin årliga klientstudie. 
Under seminariet delade Regi 
också ut sitt årliga pris Årets 
advokatbyrå i fyra olika katego
rier. Priset utdelas på grundval 
av hur nöjda byråernas klienter 
uppger sig vara i branschunder
sökningen.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen

Säkra ursprungsländer 
kan ge snabb avvisning

Regeringen överläm-
nade i december en 
proposition till riksdagen 

med förslag om regler om säkra 
ursprungsländer. Förslagen ger 
Migrationsverket möjlighet att be-
sluta om avvisning med omedel-
bar verkställighet om sökanden 
kommer från ett så kallat säkert 
ursprungsland. 

EU-domstolens dom den 25 juli 
2018 i mål C-404/17 begränsade 
Migrationsverkets möjligheter att 
kunna bedöma en asylansökan 
som uppenbart ogrundad och fat-
ta beslut om avvisning med ome-
delbar verkställighet. Syftet med 
förslaget om säkra ursprungs-
länder är att ge Migrationsverket 
motsvarande möjligheter som 
tidigare.

Bildanalys får grönt ljus
Polisen fick i december 
godkänt från dåvarande 
Datainspektionen att 

använda automatisk bildanalys 
i utredningar. Den nya tekniken, 
som testats av Nationellt foren-
siskt centrum, gör det möjligt att 
automatiskt analysera objekt som 
finns i en utrednings bild- och 
videomaterial, exempelvis fordon, 
kläder, vapen eller väskor. Även 
ansikten och registreringsnum-
mer kan filtreras fram och analy-
seras. Analys av ansikten innebär 
att känsliga biometriska uppgifter 
kommer att behandlas. Polisen 
ska därför vidta tekniska och or-
ganisatoriska skyddsåtgärder för 
att minimera risken för intrång i 
den personliga integriteten.

l Crusner (kategorin 25–89 mkr)
l Fylgia (kategorin 90–199 mkr)
l MAQS (kategorin 200–499 mkr)
l Roschier (kategorin 500 mkr+)

ÅRETS ADVOKATBYRÅER

Mia Edwall Insulander intervjuades av Affärsvärldens Helene Rothstein vid evenemanget Famtidens advokatbyrå och 
konstaterade att coronapandemin påskyndat digitaliseringen av advokatbranschen.

Polis tog försvarsadvokatens Ipad – får kritik av JO
Justitieombudsmannen (JO) rik-
tar kritik mot en polis för hans 
agerande i samband med ett po-
lisförhör och vid handläggning-
en i domstol av den misstänktes 
begäran om försvararbyte.

En offentlig försvarare hade 
med sig en Ipad till ett polis
förhör med en brottsmisstänkt 
person för att göra anteckning
ar med hjälp av Ipaden. Förhörs
ledaren, en polisinspektör, tillät 
inte att försvararen hade med sig 

Ipaden på grund av att försvara
ren kunde spela in förhöret med 
den och hänvisade till att förun
dersökningssekretess gällde. En 
arrestvakt omhändertog därför 
tillfälligt advokatens Ipad och 
låste in föremålen i ett skåp. 

I sitt beslut konstaterar JO att 
det inte fanns stöd i lag för att 
omhänderta Ipaden. JO kritise
rar förhörsledaren för att han 
ändå beslutade om detta. 

JO kritiserar också förhörsle
darens agerande i samband med 

att den misstänkte begärde att få 
byta försvarare. Tingsrätten av
slog begäran om försvararbyte, 
och den misstänkte överklagade 
beslutet till hovrätten med hjälp 
av ett ombud. Även förhörsleda
ren överklagade tingsrättens be
slut. 

Hovrätten avvisade förhörsle
darens överklagande med hän
visning till att han inte hade rätt 
att överklaga beslutet.

JO:s beslut den 23 november 2020 
(dnr 1506-2019)

Datainspektionen 
har blivit IMY

Vid årsskiftet bytte Da-
tainspektionen namn till 
Integritetsskyddsmyn-

digheten (IMY). Enligt myndighe-
ten ska namnbytet signalera det 
förändringsarbete som pågått på 
myndigheten sedan införandet av 
dataskyddsförordningen, GDPR. 
I samband med namnbytet har 
IMY också lanserat en ny logo-
typ och en ny grafisk identitet. 
Datainspektionen inrättades som 
myndighet 1973. 
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Sverige stöder EU-kommissionen 
i talan mot Polen
Polens nya regler om disciplin-
åtgärder mot domare strider 
mot EU-rätten eftersom de 
underminerar domstolarnas 
oberoende, enligt EU-kommissi-
onen. Kommissionen har därför 
väckt talan inför EU-domstolen, 
med krav på att regelverket 
ska stoppas. Sveriges regering 
stöder kommissionens talan.

Målet mot Polen gäller de nya 
disciplinregler för domare som 
regeringspartiet Lag och rätt 
visa infört. Reglerna ger en  
särskild disciplinär kammare i 
landets högsta domstol möjlig
het att besluta om sanktioner 
mot domare, baserat på hur de 
dömt i enskilda mål. Domarna 
i den särskilda kammaren utses 
av landets nationella domar 
råd, som i sin tur är politiskt  
utsett. Disciplinreglerna ger 
kammaren möjlighet att utdöma 
allt ifrån löneavdrag och upp 

hävande av immunitet till av
sked.

Redan i april i år beordrade 
EUdomstolen Polen att tillfäl
ligt stoppa disciplinkammarens 
arbete i väntan på ett slutgiltigt 
avgörande. Trots det har kam
maren fortsatt sin verksamhet. 
I november beslutade kamma
ren om sanktioner mot domaren 
Igor Tuleya, som gjort sig känd 
för sin kritik mot regeringens re
former av rättsväsendet.

När domstolen den 1 decem
ber tog upp målet fick kommis
sionen också stöd av Sverige, 
Finland, Danmark, Nederländer
na och Belgien, som alla hade fö
reträdare på plats i domstolen.

Polen hävdade inför EUdom
stolen att reformer av rättssys
temet är nödvändiga, och att de 
nya reglerna ökar domstolarnas 
oberoende. Ett slutgiltigt avgö
rande i målet väntas under 2021.

Även advokaterna har drab

bats av den polska regimens för
sök att ta kontroll över rättsvä
sendet. Bland annat har landets 
justitieminister blandat sig i arbe
tet inom Warszawas advokatsam
funds disciplinära domstol, ge
nom att överklaga ett beslut om 
att lägga ner ett disciplinförfaran
de. Förfarandet gällde en advokat 
som uttalat sig om sannolikheten 
att åtal skulle väckas mot Euro
peiska rådets ordförande Donald 
Tusk, som advokaten företräder. 
Enligt justitieministern över
skred advokaten därmed grän
serna för yttrandefriheten.

Advokatsamfundets discipli
nära domstol har nu vänt sig 
till EUdomstolen och begärt 
ett klargörande om nationella 
disciplinorgan omfattas av EU
rätten och om de regler som gör 
det möjligt för justitieministern 
att ingripa och överklaga beslut 
från disciplindomstolen är för
enliga med EUrätten.

CCBE-pris till sju 
fängslade advokater

Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, 
CCBE, gav 2020 års 

människorättspris till sju fängs-
lade egyptiska advokater. Advo-
katerna Haytham Mohammadein, 
Hoda Abdelmoniem, Ibrahim Met-
wally Hegazy, Mahienour El-Mass-
ry, Mohamed El-Baqer, Mohamed 
Ramadan samt Zyad El-Eleimy 
har alla på olika sätt arbetat för 
mänskliga rättigheter i Egypten 
och fängslats eller häktats för sitt 
engagemang.

CCBE utdelade dessutom ett 
extra postumt människorättspris 
till advokaten Ebru Timtik. Ebru 
Timtik avled i fängelse i augusti 
år, sedan hon hungerstrejkat i 
protest mot den orättvisa rätte-
gång som hon och många andra 
advokater utsatts för i Turkiet.

EU-domstolen får avgöra om Polens disciplinregler för domare stämmer med EU-rätten.
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Hongkong: Säkerhetslag 
används mot kritiker

Advokatorganisationen 
International Bar As-
sociation, IBA, och dess 

människorättsinstitut IBAHRI rik-
tar båda hård kritik mot regimen i 
Hongkong, som använder landets 
nationella säkerhetslag för att 
gripa demokratiförespråkare. 

Den 6 januari i år greps mer 
än 50 personer av polisen, sedan 
de engagerat sig för att få fram 
demokratiskt sinnade kandidater 
till de val som ställdes in under 
förra året.

Sternford Moyo 
ny IBA-ordförande

För första gången har 
den internationella 
advokatorganisationen 

International Bar Association, IBA, 
fått en ordförande från Afrika.  I 
januari tog advokat Sternford 
Moyo från Zimbabwe över ordfö-
randeklubban efter brasilianen 
Horacio Bernardes Neto. 

Sternford Moyo är senior part-
ner vid advokatfirman Scanlen 
and Holderness i Harare, där han 
också är styrelseordförande. 
Han har tidigare haft en rad för-
troendeuppdrag inom IBA och i 
sitt nationella advokatsamfund. 
Sternford Moyo är vald för två år. 
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Tillsynsmyndigheten Konkur-
rencerådet vill öka konkurren-
sen inom Danmarks juridiska 
sektor. Men det danska advo-
katsamfundet befarar försäm-
rad rättssäkerhet om myndig-
hetens krav drivs igenom.

Konkurrencerådet presente
rade sin studie av konkurrens
situationen i den danska advo
katbranschen i mitten av januari. 
Och enligt rådet kan konkurren
sen förbättras på flera punkter. 
Konkurrencerådet pekar bland 
annat på att stora delar av den 
affärsjuridiska rådgivningen är 
samlad hos ett fåtal stora advo
katbyråer och att andra grupper 
av rådgivare, som revisorer, har 
svårt att konkurrera med advo
katerna. 

Konkurrensmyndigheten 
har också synpunkter på rätts
hjälpslagen och de advokate
tiska reglerna, som enligt ett 
pressmeddelande ”innehåller 
paragrafer och bestämmelser 
som begränsar konkurrensen”. 

För att stärka konkurrensen 
lämnar Konkurrencerådet en 
rad förslag. Bland annat vill rå
det öppna för att advokatbyrå
er ska få ta in externa ägare och 
ledningspersoner, att advokater 
ska få ingå i så kallade multidis
ciplinära partnerskap med andra 

professioner och att jävsregler
na ska mjukas upp när klienten 
lämnar informerat samtycke till 
detta. 

Danska Advokatsamfundet 
har reagerat kraftigt mot försla
gen, som man menar hotar ad
vokatkårens oberoende och i 
förlängningen klienternas rätts
säkerhet. Advokatsamfundets 
ordförande Peter Fogh säger i 
ett pressmeddelande att de hår
da reglerna för advokater ”har 
kommit till för att skydda klien

terna, så att advokaten alltid är 
oberoende och kan verka för kli
enten, och enbart för klienten, 
på bästa sätt”. Advokatsamfun
det är också kritiskt till själva 
analysen av konkurrenssituatio
nen, som enligt samfundet byg
ger på en cirkeldefinition. 

– Advokater kommer själv
klart att ta en stor andel av 
marknaden, om marknaden de
finieras som det arbete som ad
vokater utför, säger Peter Fogh i 
pressmeddelandet.

Sund konkurrens måste
också säkra rättssäkerheten

Tystnadsplikten central när advokater kritiseras
Advokater som får negativa om-
dömen på internet måste vara 
försiktiga och tänka noga på 
tystnadsplikten om de svarar 
på recensionerna.

Det tydliggjorde det amerikan
ska advokatsamfundet American 
Bar Associations etikkommitté i 
ett formellt uttalande i januari. 

Enligt uttalandet ska advoka
ter helst avstå från att kommen
tera negativa omdömen som kan 
dyka upp på nätet, eftersom sva

ren riskerar att ”rikta mer upp
märksamhet mot fallet och leda 
till ytterligare kommenterar från 
redan missnöjda kritiker”, skri
ver etikkommittén i uttalandet. 
Om advokaten ändå väljer att 
svara på negativa omdömen är 
det lämpligt att uppmana kriti
kern att kontakta advokaten för 
ett  samtal. Advokaten kan också 
svara att de advokatetiska reg
lerna förhindrar att han eller 
hon svarar på kritik på nätet. 

Enligt ABA:s etiska regler 

får en advokat i vissa fall från
gå tystnadsplikten för att för  
svara sig. En negativ recension 
på nätet räcker dock inte för att 
få lätta på diskretionsplikten, 
 påpekar etikkommittén. Där
emot får advokater när detta är 
befogat vända sig till sökmoto
rer eller webbplatser för att be
gära att en negativ recension 
tas bort. Även detta måste dock 
göras inom ramen för tystnads
plikten. 

Källa: www.americanbar.org/

CCBE:s nya 
ledning på plats
Den 1 januari tillträdde advokat 
Margarete von Galen uppdraget 
som ordförande i Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden, 
CCBE. Margarete von Galen är 
brottmålsadvokat, verksam i 
Berlin, och hon har även varit 
ordförande för Berlins advokat-
samfund. 

Den nya ordföranden får stöd 
av ytterligare tre viceordförande: 
förste vice ordförande James 
MacGuill från Irland, andre vice 
ordförande Panagiotis Perakis 
från Grekland samt tredje vice 
ordförande Pierre-Dominique 
Schupp från Schweiz.

HD-dom besvikelse 
för klimataktivister

Norges högsta domstol 
gick på norska statens 
linje när den prövade 

frågan om oljeborrning i Arktis. 
Fyra av de 15 domarna var skilj-
aktiga och ansåg att oljelicenser-
na i Arktis borde vara ogiltiga på 
grund av bristfälliga miljöavväg-
ningar, och att det var ett misstag 
att eventuella framtida globala 
utsläpp av växthusgaser inte 
beaktades i den underliggande 
konsekvensbedömningen.

Målet startade när flera miljö-
organisationer 2016 stämde den 
norska staten för beslutet att 
starta ny oljeborrning i arktiska 
Barents hav. Organisationerna 
ansåg att oljeborrning i Arktis 
bryter mot § 112 i den norska 
grundlagen, som säger att med-
borgarna har rätt till en säker 
och hälsosam miljö och att staten 
måste vidta åtgärder för att säkra 
denna rättighet. Ärendet har 
prövats i Oslo tingsrätt 2017 och 
hovrätten 2019, innan det togs 
upp i Högsta domstolen i novem-
ber 2020. 

Peter Fough, ordförande i Danmarks advokatsamfund, är kritisk mot Konkur-
rencerådets rekommendationer.

Margarete von Galen.
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”Som människorättsförsvarare kan jag inte kosta på mig 
lyxen att vara pessimist. Jag är optimist.” Det säger Hina 

Jilani, mottagare av Stockholm Human Rights Award 2020.
TEXT: TOM KNUTSON

En okuvlig
kämpe

» 

HINA JILANI, MOTTAGARE AV STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2020

REPORTAGE
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Hina Jilani beskriver sin reaktion, när 
hon informerades om att hon var mot
tagare av Stockholm Human Rights 

Award 2020, som att hon blev mycket upp
muntrad, inte minst eftersom priset/utmär
kelsen kommer från juristkåren.

– För mig var det en stor ära. 
Utmärkelsen uppmuntrar mig 
mycket, säger Hina Jilani i en 
telefonintervju mellan Sverige 
och hennes hem i Lahore, Pa
kistan.

Jilani tror att priset kommer 
att ge henne och hennes arbete 
mer trovärdighet. När det gäller 
mänskliga rättigheter har hon 
redan sett effekten av priset.

– Det är inte bara ett pris 
till mig, utan på många sätt en 
uppskattning av arbetet för de 
mänskliga rättigheterna och 
folkrätten, och i mitt land Pa
kistan bidrar det till mitt arbe
te, säger Hina Jilani.

ARBETE OCH UTMANINGAR
Hina Jilani och hennes familje
medlemmar är välkända män
niskorättsaktivister i Pakistan. Hennes far, 
Malik Gulam Jilani, var en orädd kritiker av 
den pakistanska regeringen. Hina Jilanis sys
ter, Asma Jahangir, som dog 2018, var också 
känd för sin kamp för mänskliga rättighe
ter. De två systrarna har kämpat för att för
svara mänskliga rättigheter under de senaste  
40 åren. Och deras advokatbyrå i Lahore var 
välkänd i Pakistan.

Under lång tid var familjemedlemmarna 
utsatt för olika former av angrepp, såväl från 
regeringen som från andra grupper. De har 
fått dödshot och har stått under övervakning 
av den pakistanska regeringen.

Hina Jilani har vigt sitt liv 
åt att göra världen bättre för 
mänskligheten. Och hon be
traktas av många som en person 
som personifierar motstånd och 
mod. Orättvisor och kränkning
ar av de mänskliga rättigheterna 
som Hina Jilani personligen be
vittnat väckte hennes livslånga 
engagemang för att utmana so
ciala normer och främja mänsk
liga rättigheter och demokrati i 
Pakistan och runt om i världen.

1980 grundade Hina Jilani Pa
kistans första helt kvinnliga ad
vokatbyrå. Hon inrättade också 
kampanjgruppen Women’s Ac
tion Forum och Pakistans för
sta centrum för rättshjälp. Jilani 
var en av de grundande med
lemmarna i Pakistans Human 
Rights Commission och valdes 
till ordförande för organisatio

nen i november 2020. Hon grundade också 
Dastak, en skyddad plats som ger gratis ju
ridisk rådgivning och stöd till kvinnor som 
flyr könsbaserat våld.

År 2000 utsågs Jilani till FN:s generalse
kreterares första särskilda rapportör om si
tuationen för människorättsförsvarare. År 
2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, 
en grupp oberoende ledare från hela världen 
som grundades av Nelson Mandela.

Hina Jilani är för närvarande ordföran
de i Världsorganisationen mot tortyr, med
ordförande i World Refugee and Migration 
Council, Världsrådet för flyktingar och mig
ration, och medordförande i Arbetsgruppen 
för rättvisa. 

DET AVGÖRANDE ÖGONBLICKET
Enligt Jilani själv är hennes barndomsupp
levelser anledningen till att hennes liv kom 
att få den inriktning som det fått, och även 
till hennes syn på livet. Hennes far var poli
tiker och en uttalad kritiker av landets mili
tärdiktatur, och han tillbringade mycket av 
Hina Jilanis barndom i fängelse.

Efter att ha studerat juridik blev Hina Ji
lani advokat. Hon funderade inte på att bli 

affärsjurist. Jilani säger att hon förstod att 
det inte bara var ett yrke för henne att vara 
advokat, utan också ett slags kall. Hon vil
le påverka och förändra utvecklingen i lan
det till det bättre, för kvinnor och minori
tetsgrupper, och arbeta för demokrati och 
mänskliga rättigheter. Jilani påpekar att det 
i hennes arbete har varit viktigt att skapa in
ternationella kontakter.

Hina Jilani säger att det avgörande ögon
blicket när hennes liv tog en sådan riktning 

» 

DET ÄR INTE 
BARA ETT PRIS 
TILL MIG, UTAN 

PÅ MÅNGA 
SÄTT EN UPP-
SKATTNING AV 

ARBETET FÖR DE 
MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA 
OCH FOLK- 

RÄTTEN, OCH 
I MITT LAND 
PAKISTAN 

BIDRAR DET TILL 
MITT ARBETE.

l Bor i Lahore, Pakistan
l Familj: ogift
l  Gillar att titta på TV och lyssna på musik. 

”Jag har en fruktansvärd röst men jag gillar 
att höra musik.”

l 1980  grundade Pakistans första advokat-
byrå med bara kvinnor, det första 
rättshjälpscentret och National Hu-
man Rights Commission

l 1992  advokat vid Högsta domstolen i  
Pakistan

l 2000– FN:s särskilda rapportör om
    2008  människorättsförsvarares situation 
l 2001  tilldelades Millennium Peace Prize 

for Women
l 2013 gick med i The Elders
l 2016  ordförande i Världsorganisationen 

mot tortyr

OM HINA JILANI

För Hina Jilani är advokatyrket ett 
kall och ett sätt att påverka och 

förändra samhället och att arbeta för 
demokrati och mänskliga rättigheter.
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» 

kom mycket tidigt i hennes yrkesliv när hon 
var ung advokat. Visserligen var hon redan 
inställd på att ägna sig åt aktivism, men det 
avgörande ögonblicket kom då regimen, un
der ledning av president Zia ulHaq, i Pa
kistan 1977 på ett hårdhänt sätt införde un
dantagstillstånd och andra åtgärder som inte 
enbart riktade sig mot landets medborgare 
i allmänhet. De ville eliminera allt politiskt 
motstånd i Pakistan, enligt Jilani, och för
trycket riktades särskilt mot kvinnor.

– Det var det avgörande ögonblicket. Jag 
bestämde mig för att jag var tvungen att se 
till att jag kämpade för kvinnors rätt att leva 
ett liv där de har möjlighet att uppnå sina 
grundläggande rättigheter på grundval av 
jämställdhet.

FRAMGÅNGAR OCH MOTGÅNGAR
I Hina Jilanis kamp genom åren har det va
rit viktigt för henne att aldrig ge upp. Det 
har funnits mörka stunder, men Jilani säger 

att trots den miljö som hon arbetar i så ”har 
det funnits ljusglimtar”. Och varje liten fram
gång är viktig, betonar hon, eftersom det ger 
henne ny energi.

– Varje framgång, när vi når ett mål, ger 
mig tillräckligt med energi för att övervinna 
de besvikelser som jag möter då och då. Vi 
kan fortsätta att ta ett steg framåt, säger hon, 
och tillägger att man också måste ha i åtanke 
att ett steg framåt lätt kan bli två steg till
baka. Därför är varje liten framgång viktig.
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Hina Jilani, mottagare av 2020 
års Stockholm Human Rights 
Award, är advokat vid Högsta 
domstolen i Pakistan men har 
också flera internationella 
uppdrag inriktade på 
mänskliga rättigheter.
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Hina Jilani är en modig aktivist
Thomas Hammarberg, Europarådets 
kommissionär för mänskliga rättigheter 
2006–2012, och Hina Jilani känner var-
andra sedan lång tid och har flera gånger 
samarbetat. 

– Vi möttes för 26 år sedan i New York. As
pen Institute hade kallat oss till en konferens 
om FN:s arbete för mänskliga rättigheter. Jag 
hade tidigare bara hört om denna modiga 
och självständiga advokat från Lahore. Vi 
blev omedelbart vänner, berättar Thomas 
Hammarberg. 

Under åren har de två mötts på flera kon
ferenser om vad som måste göras för att 
skärpa försvaret för rättigheterna. 

– Hennes konkreta arbete för kvinnors, 
barns och minoriteters rättigheter i Paki
stan var en inspiration för oss andra.

De två beslöt även att bilda en särskild 
organisation – International Council on Hu
man Rights Policy – för att utarbeta förslag 
om konkreta åtgärder för att göra verklighet 
av de normer som beslutats av FN. Hammar
berg var ordförande de första åren och sedan 

tog Hina Jilani över. Ett tjugotal rapporter 
producerades av rådet under de år projek
ten kunde finansieras.

Thomas Hammarberg berättar att Hina Ji

lani år 2000 fick ett viktigt FNuppdrag då 
hon blev särskild rapportör för arbetet att 
skydda MRaktivister i de länder där de var 
hotade eller värre. 

– Hennes egen erfarenhet var naturligtvis 
en tillgång i det arbetet. Hennes rapporter 
var viktiga, kommenterar Hammarberg och 
tillägger att Hina Jilani under en rad år lycka
des kombinera advokatarbetet i Lahore med 
dessa internationella uppdrag. 

– Jag besökte henne en gång på hennes 
och hennes systers kontor. Köerna utanför 
visade vilken betydelse deras arbete verkli
gen hade, säger Thomas Hammarberg och 
tillägger:

– Hina Jilani är förstås en aktivist och en 
modig sådan. Arbetar man med kvinnors 
 rättigheter i Pakistan löper man påtagli
ga risker – och hon har hotats flera gånger. 
Samtidigt är hon påfallande eftertänksam – 
för henne handlar det om resultat och inte 
om tomma gester. Därför är hon numera en 
klippa i organisationen Elders, den grupp av 
äldre kloka personer vars ordförande efter 
Kofi Annan nu är Mary Robinson. ¶

Hina Jilani talar varmt om advokaters an
strängningar för att främja mänskliga rättig
heter, och hon berättar att i Pakistan är ad
vokater aktiva i politiken för att stärka den 
demokratiska utvecklingen. En uppgift som 
är långt ifrån riskfri. Hennes fars kamp illus
trerar det med stor tydlighet. Advokaterna i 
Pakistan följer aktivt rättsväsendets utveck
ling kontinuerligt, enligt Jilani. Advokatkå
ren gör stora ansträngningar för att skydda 
rättsväsendets oberoende, och det är välkänt 
i Pakistan; på så vis har advokaterna en viktig 
konstitutionell roll, poängterar hon.

RELIGION OCH KVINNORNAS SITUATION
Den nuvarande situationen i Pakistan och i 
andra länder i Sydasien för kvinnors rättig
heter och mänskliga rättigheter är bekym
mersam. Religion används av regimer och 
regeringar som ett verktyg för att förtrycka, 
kontrollera och tysta människor.

– Min bestämda uppfattning är att inte nå
gon religion tillåter orättvisa i någon del av 
samhället, eller intolerans på grund av reli
gion, säger Hina Jilani.

I Pakistan har inte en talrik islamistisk rö
relse utvecklats på samma sätt som i många 
andra muslimska länder. Diktatorn Zia  
ulHaq missbrukade islam, enligt Hina Ji
lani, för att införa lagstiftning enbart för att  
förtrycka människor och för att förneka  

dem deras grundläggande mänskliga rättig
heter.

I många länder, särskilt muslimska länder, 
har religiositeten kommit att få en allt mer 
dominerande roll för att styra staten. Hina Ji
lani påpekar dock att det inte är vad allmän
heten i dessa länder önskar. Det är verkligen 
inte medborgarna som vill att 
religionen utnyttjas för att be
röva dem deras konstitutionella 
rättigheter, och det är inte hel
ler folken som uppmuntrar sta
ter till ökad intolerans genom 
att förvränga religionen.

– Jag tycker att det är väldigt 
viktigt för västländerna att ana
lysera detta rätt, kommenterar 
Hina Jilani.

FRAMTIDEN
Man skulle kunna tro att Hina 
Jilani är bekymrad inför framti
den. Men ingenting kunde vara 
mer felaktigt.

– Som människorättsförsvarare kan jag 
inte kosta på mig lyxen att vara pessimist. 
Jag är optimist, säger Hina Jilani bestämt 
utan att tveka. Hon säger att det visserligen 
finns många svårigheter för dem som arbe
tar med MRfrågor, men samtidigt lyckas de 
göra mycket bra.

– Så jag är optimist, och för att citera ärke
biskop Desmond Tutu, ”en hoppets fånge”. 
Och det är ett fängelse jag inte vill lämna.

För att främja en positiv utveckling för 
de mänskliga rättigheterna på internatio
nell nivå understryker Hina Jilani vikten 
av multilateralism, och därför behövs ett 

väl fun gerande ledarskap inom 
FN. Och hon efterlyser starkt le
darskap, som både har en vision 
och kan ge en röst åt de mänsk
liga rättigheterna.

På nationell nivå betonar hon 
vikten av ett starkt civilsamhäl
le, som bevakar de konstitutio
nella rättigheterna så att de inte 
undergrävs, och som kan mild
ra de skador som odemokratis
ka krafter kan orsaka. Ett starkt 
civilsamhälle kan vara en spärr 
mot intolerans och odemokra
tiska regeringar, slår hon fast.

Sedan länge har Jilani en stark 
anknytning till Sverige. Och hon 

har besökt landet i sitt yrke flera gånger.
– Jag har flera personliga kopplingar, säger 

hon och nämner särskilt en person:
– Thomas Hammarberg. Han är inte bara 

en gammal vän. Jag betraktar honom som 
min mentor i strävandena för att främja och 
skydda de mänskliga rättigheterna. ¶

SOM MÄNNISKO-
RÄTTSFÖR- 

SVARARE KAN 
JAG INTE KOSTA 
PÅ MIG LYXEN 

ATT VARA 
PESSIMIST. 

JAG ÄR 
OPTIMIST.

Thomas Hammarberg.

» 
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Kritik och debatt      på den
      professionella      planhalvan

som domare måste man vara beredd på att få kritiska syn
punkter på domar och beslut men även i övrigt på verk
samheten vid domstolen. Det handlar om synpunkter 
från parter och ombud men också från allmänheten. Så 
har det alltid varit och så ska det också vara.

Särskilt som justitieråd i Högsta domstolen är man 
medveten om att allt kommer att kritiskt granskas och 
nagelfaras. Att så sker är en viktig och i det närmaste 
omistlig del av den kontroll och belysning som den dö
mande verksamheten alltid ska vara föremål för. De
batt och kritik från advokater, åklagare och andra som 
är verksamma i rättssystemet är ett centralt inslag i det 
sammanhanget.

Som domare får man också vara beredd på mer osak
lig kritik. I min inkorg finns hela tiden mejl från perso
ner som tar heder och ära av mig, av kollegor och andra 
med offentliga uppdrag. I regel stannar det vid nedsät
tande omdömen men ibland går det längre. Det brukar 
dock inte vara personer som är professionellt verksam
ma i det rättsliga systemet som ägnar sig åt sådant.

Jag blev därför väldigt förvånad när jag läste en arti
kel publicerad den 28 oktober 2020 i Folkbladet Väster
botten. I artikeln uttalar sig en advokat som företräder 
en man som ansökt om resning i Högsta domstolen. Ut
talandena var föranledda av att domstolen hade beslutat 
att avslå resningsansökningen.1 I artikeln uttalar advoka
ten bland annat följande.

”Mitt förtroende för Högsta domstolen har sedan tidi-
gare varit lågt, nu är det på botten. Jag säger som Jesus sa 
vid korsfästelsen, jag citerar Lukasevangeliet 23:44. ’Förlåt 
dem, ty de vet inte vad de gör’.”

”En sak har Högsta domstolen lyckats med. De har 
skrämt bort mig från ytterligare resningsärenden. Jag tar 
den här vinken från HD och lämnar oskyldigt dömda i 
fred. Sådana här påfrestningar klarar inte mitt psyke i 
längden.”

”Efter den här dagen finns det inga ursäkter för Sverige. 
Vi har en oskyldigt dömd i fängelse och ingen bryr sig om 
det. Jag blir rädd av att bo i det här landet. Beslutet är 
äckligt.”

jag kan naturligtvis förstå att ett avslag på en resningsan
sökan kan kännas som en besvikelse inte bara för klien
ten utan också för ombudet. Men jag hade inte väntat 
mig att en ledamot av Advokatsamfundet skulle uttala 
sig så här om Högsta domstolens sätt att utföra sina upp
gifter.

Ett annat exempel kommer från Svenska Dagbladet 
den 25 november 2020. Det var där fråga om uttalanden 
från en åklagare. Även om uttalandena inte alls var lika 
långtgående som advokatens kan det finnas skäl att kom
mentera också dessa.

Av artikeln framgår att åklagaren tillsammans med en 
kollega hade drivit mål där åtal väckts för våldtäkt som 
skulle ha begåtts via nätet. Åklagaren menade att vissa 

GÄSTKRÖNIKA

ANDERS EKA
Anders Eka är justitieråd i Hög-
sta domstolen sedan 2013, och ut-
nämndes 2018 till Högsta domsto-
lens ordförande. Eka skriver om 
betydelsen av att de som är verk-
samma i det rättsliga systemet 
håller sig på en viss nivå när kritik 
framförs och att det sker med re-
spekt för de olika roller som finns i 
rättssystemet. I förlängningen ris-
kerar annars förtroendet för rätts-
väsendet i stort att undergrävas.

1 Jag nämner för 
transparensens 
skull att jag inte 
deltog i avgöran-
det och att jag sak-
nar kännedom om 
vad målet närmare 
handlar om.
2 NJA 2018 s. 1103.
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senare avgöranden från Högsta domstolen och från hov
rätt kan resultera i att nätpedofiler inte kan dömas för 
de grövsta brotten, såsom våldtäkt mot barn. Åklagaren 
säger bland annat följande om fallen.

 ”Rättspraxis har precis smällt igen en stor fet dörr i 
vårt ansikte.” Åklagaren ifrågasätter vidare logiken i 
domstolarnas avgöranden och säger: ”Vad är skillnaden 
på den sexuella kränkningen i att chatta med någon och 
skicka filmen direkt, eller spela in sig själv och skicka 
30 minuter senare? Det är sjukt tycker jag.”

Högsta domstolen har i ett rättsfall från 2018,2 som 
också beskrivs i anslutning till artikeln, gjort bedöm
ningen att straffrättens legalitetsprincip lagt hinder i 
vägen för att döma en person för ett sexualbrott med 
anledning av en påstådd gärning som skett på distans. 
Frågan om man bör se mindre strikt på de krav som föl
jer av denna princip kan förstås diskuteras. Men en så
dan diskussion är något annat än att uttala att det ”är 
sjukt” att Högsta domstolen bedömde saken på det sätt 
som gjordes.

jag vill åter betona att det finns all anledning att välkom
na kritik och synpunkter från advokater och åklagare 
på domstolarnas avgöranden och verksamhet i övrigt. 
Jag tror samtidigt att det är av yttersta vikt att vi som är 
verksamma i det rättsliga systemet håller oss på en viss 
nivå när vi framför kritik och gör det med respekt för de 
olika roller som vi har att utföra i rättssystemet. 

Jag kan tänka mig att det finns domare som av och till 
har uppfattningar om hur en advokat eller en åklagare 
utför sitt uppdrag. Men en utveckling som innebär att vi 
domare på motsvarande sätt skulle uttala oss om advo
kater och åklagare tror jag inte att någon vill se. 

Det är naturligtvis självklart att alla har rätt att utnytt
ja sin yttrandefrihet och göra uttalanden av detta slag. 
Det är inte det som det här handlar om. Men om vi går 

mot en utveckling där vi som är verksamma i det rättsli
ga systemet inte längre håller på vissa principer när det 
gäller hur vi uttalar oss så befarar jag att det kommer 
att drabba oss alla negativt. En utveckling där vi i olika 
sammanhang fäller förklenande omdömen om varandra 
gagnar ingen. I förlängningen riskerar vi att undergräva 
förtroendet för rättsväsendet i stort. 

det som jag nu har berört är i viss mån besläktat med den 
problematik som uppmärksammats vid vissa större 
brottmålsrättegångar, där stämningen mellan åklagare 
och advokater passerat gränsen för vad som bör gälla i 
ett professionellt sammanhang. Den problematiken är 
naturligtvis allvarligare än det jag här tar upp. Och den 
ger verkligen anledning till oro. Det är samtidigt gläd
jande att konstatera att många har reagerat. Här har Ad
vokatsamfundets generalsekreterare tillsammans med 
bland andra presidenten i Svea hovrätt initierat ett ar
bete för att hindra att denna utveckling fortsätter. Det är 
mycket positivt. Vi behöver tillsammans arbeta vidare 
med dessa frågor i olika former och sammanhang.

Avgöranden från domstolarna måste ifrågasättas och 
diskuteras. Brister när det gäller domstolarnas sätt att 
arbeta ska lyftas fram. På samma sätt måste åsikter om 
åklagares och advokaters sätt att utföra sina uppgifter 
ventileras. Men allt detta behöver ske med respekt för 
de roller som vi har att utföra i vårt rättssystem. Det är 
viktigt att vi visar att vi förstår de många gånger mycket 
svåra och krävande uppgifter som det innebär att vara 
domare, advokat eller åklagare. 

Alltså, högt till tak för kritik och debatt. Men låt oss 
hålla till på den professionella planhalvan.

Anders Eka 
Ordförande i Högsta domstolen

Kritik och debatt      på den
      professionella      planhalvan

GÄSTKRÖNIKA
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Mycket arbete 
återstår för att 

barns röster 
ska höras

Efter ett år med barnkonventionen som lag finns 
fortfarande mycket att göra för att säkra barns rättig

heter. Inte minst handlar det om barns möjligheter 
att komma till tals och kräva sin rätt. Mycket går åt 
rätt håll, men på vissa områden kan resursbrist och 
gamla strukturer rent av leda till försämringar. Och 

hårdast drabbas de redan sårbara barnen.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG
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en 12 november 
överlämnade re
geringens utre
dare, hovrättspre
sidenten Anders 
Hagsgård, sitt be

tänkande om barn
konventionen och 

svensk rätt. Hagsgård 
konstaterar i utredningen 

att svensk lagstiftning och 
praxis ”till allra största delen 

stämmer överens med barnkon
ventionen”. I den drygt 1 800 sidor långa 

utredningen redogörs sedan för undantagen, ett tret
tiotal punkter där lagändringar kan behövas. 

Bristerna finns, enligt utredningen, på en rad olika 
områden. Många av dem rör barn som redan är i en 
utsatt situation: barn som placerats i olika former av 
samhällsvård, barn på flykt, barn som 
begått brott (läs mer i artikel på s. 34). 

Barnkonventionsutredningens re
sultat handlar om lagstiftning och 
praxis, inte den faktiska tillämpning
en av reglerna. Och som alltid när 
olika människor och organisationer 
ska hantera regelverk blir bilden be
tydligt mer komplex i praktiken än i 
lagtexten. 

PARADOXAL BARNSYN
– Vi har ett i grunden bra system, men 
när barnen faller mellan stolarna så 
kan de falla väldigt långt. Det kan 
handla om stuprör, men också om 
hur systemet är utformat, att det krävs vuxna som kan 
föra ens talan. Har man inte det så kan man bli väldigt 
ensam i systemet.

Det säger Ida Hellrup, jurist på och en av grundarna 
av Barnrättsbyrån, en ideell organisation som arbetar 
på uppdrag av barn och unga. Byrån finns i Stockholm 
och Umeå och hjälper till med praktiska och juridiska 
frågor som barnen själva vill ha hjälp med. 

Ida Hellrups uppfattning får stöd av alla de advoka
ter och barnrättsexperter som Advokaten talat med. De 
flesta barn har det bra i Sverige. Men de som far illa, 
de kan å andra sidan falla långt och ha stora problem 
med att hävda sina rättigheter. 

Många av fallen mellan stolarna beror på resursbrist 
eller strukturer som inte är anpassade efter barns be
hov och verklighet, anser Ida Hellrup. 

– Men sedan skulle jag också säga att det många gång
er är en barnsyn som är problemet, att man inte tar 
barn på allvar och inte ser barn som fullvärdiga per
soner som har rätt att bli lyssnade på och har en plats 
vid bordet i saker som rör deras egna liv, säger hon. 

Även Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och 

verksam vid Barnrättscentrum vid Stockholms univer
sitet, pekar ut de redan sårbara barnen som de som 
också har svårast att få sina rättigheter enligt barn
konventionen tillgodosedda. Det kan handla om om
händertagna och inlåsta barn, liksom papperslösa mig
rantbarn. Men även ekonomiska faktorer kan leda till 
kränkningar av barnkonventionen, påpekar hon. 

– Det finns mycket som talar för att barnfattigdomen 
ökar. Möjligen håller hela samhället på att bli sådant att 
förutsättningarna skiljer sig väldigt mellan olika grup
per. Det riskerar att slå särskilt hårt mot barn, och det 
står i väldig kontrast mot strävandena i barnkonven
tionen, säger Leviner och tillägger att rättigheterna i 
konventionen ska åtnjutas utan åtskillnad av något slag.

Att vi aldrig talat så mycket om barns rättigheter, 
samtidigt som åtminstone vissa barn faktiskt tycks få 
det sämre, är bara en av paradoxerna inom barnrätts
området, menar Pernilla Leviner. 

– En annan sak är att det finns motstående trender 
där barns grundläggande friheter fak
tiskt står på spel och röster som höjs 
för att barn ska kontrolleras. Som att 
man på riktigt diskuterar utegångs
förbud för barn för att hålla nere kri
minalitet, påpekar Pernilla Leviner. 

Det är förstås viktigt, inte minst för 
barn, att vi bekämpar kriminalitet, 
fortsätter hon. Samtidigt tycks många 
vara benägna att acceptera betydligt 
större frihetsinskränkningar för barn 
än för vuxna, utan att se några problem 
i det. I stället för att ses som fullvär
diga människor med samma rättighe
ter som vuxna, plus vissa som de har 
i egenskap av att vara barn, får barn 

finna sig i att deras grundläggande rättigheter beskärs. 
Paradoxerna tycks ligga inbäddade i samhällets rå

dande barnsyn, menar Pernilla Leviner, som efterlyser 
mer reflektion kring dessa frågor. 

– Frågan är verkligen: När ska barn behandlas an
norlunda bara på grund av att de är barn, och när ska 
de inte behandlas annorlunda? Det är viktigt att tänka 
ibland: Skulle det här vara okej om det var en vuxen? 
Om svaret är nej, då behöver man ställa sig frågan: Vil
ka är de legitima skälen, och vilket stöd har jag i lagen 
för att behandla barn annorlunda? 

Med handen på hjärtat kan det också vara så att vissa 
särregler för barn syftar mer till att skydda systemet 
och de inblandade vuxna än barnen, anser Pernilla Le
viner och ger ett exempel.

– ”Det är inte bra för barn att komma till domstol”, 
säger man. Nähä. Är det verkligen inte bra för barn att 
komma till domstol? Eller är det jobbigt för domstolen 
om barnen kommer dit? frågar hon retoriskt.

KOMPETENSEN VARIERAR
Advokat Tove Sander inledde sin yrkesbana som fri
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tidsledare. När hon skolade om sig och blev advokat 
låg det nära till hands att arbeta med barnärenden, som 
målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål, 
som ställföreträdare i LVUmål och som ombud och 
medlare i vårdnads, boende och umgängestvister. 
Barnglädjen skiner igenom när Tove Sander får frå
gan om vad det ger att arbeta med utsatta barn.

– Det är en gåva att få möta alla dessa unga, kloka, 
fantastiska personerna och känna att man är en pussel
bit på vägen till att det blir bättre för dem, säger hon. 

Tove Sanders bild är att de barn som upplevt enstaka 
händelser, som ett brott, och som har trygga vuxna runt 
omkring sig, som regel klarar sig ganska bra, även med 
de påfrestningar som en rättsprocess innebär. Värre 
är det för barn som levt med långvariga vårdnadstvis
ter och med systematiska övergrepp och som saknar 
trygga vuxna i sina liv. 

Det är också högst varierande hur bra olika företrä
dare för myndigheter och rättsväsende är på att möta 
barnen och se deras behov. 

– En del har jättehög barnkompetens, men det är 
verkligen inte alla som har det. Jag kan tycka att det 
ganska ofta är så att vuxna runt barn lägger sina egna 
erfarenheter till grund för bedömningar i stället för 
att ha ett objektivt barnperspektiv, säger Tove Sander, 
som menar att exempelvis många socialsekreterare är 
väldigt präglade av egna uppfattningar och de intryck 
de fått av föräldrarna.

Just detta händer då och då i de vårdnadsmål som 

Tove Sander arbetar med. Resultatet blir att barnet el
ler barnen har svårt att få fram sina synpunkter i vård
nadsutredningen.

– De personer som ska träffa barnet och utreda dess 
behov är samma personer som träffar föräldrarna. De 
börjar med att träffa föräldrarna och skapar sig en bild 
utifrån det. Sedan pratar de med barnet utifrån den bil
den, i stället för att förutsättningslöst prata med barnet, 
säger Tove Sander. 

Det har länge diskuterats bland advokater om inte 
barn i vårdnadstvister borde få egna ombud. Tove San
der är inte säker på att det just är en advokat som be
hövs. 

– Men det behövs någon med kompetens som pratar 
med barnet, kanske flera gånger, så att det verkligen är 
ett barnperspektiv och att det blir barnets tankar om 
situationen som kommer fram, säger hon. 

EFFEKTER AV LAGEN
Barnkonventionen har nu varit lag i ett drygt år. Har 
det då blivit några förändringar under året som gått? 
Tove Sander och de kollegor hon talat med tycker sig 
skönja vissa förbättringar. 

– Vi uppfattar att domarna i vårdnadsmål, framför 
allt vid muntliga förberedelser, är lite tydligare med 
att man ska ta hänsyn till barnets vilja, även för lite 
yngre barn, säger hon. 

Även advokat UllaBella af Klercker tycker sig se att 
den nya lagen börjat ge effekt i praktiken. Hon har ar

27

Enligt barnkon-
ventionen är barn 
rättighetsbärare. 
Samtidigt saknas ofta 
mekanismer för ut-
satta barn att hävda 
sina rättigheter.

FO
TO

: I
S

TO
C

K



ADVOKATEN NR 1 • 202128

» 

28

betat med barnrättsärenden sedan början av 1990talet 
och har upplevt att konventionen ofta har viftats bort 
av myndigheter och domstolar och att barn inte alls 
fått göra sig hörda.

När hon startade sin bana var det till exempel ovan
ligt att ett biträde faktiskt besökte och talade med sina 
barnklienter, åtminstone om de var under tonåren. Ul
laBella af Klercker fick utstå en del syrliga kommen
tarer när hon själv redovisade uppgifterna från – och 
kostnaderna för – möten med tre eller fyraåringar. 

– Det här har svängt, på en relativt kort tid, från att 
barnen inte kom till tals över huvud taget, till att det 
skrevs in i LVU att barnet har rätt att göra sig hört. Och 
nu har vi barnkonventionen som lag, där det slås fast 
att barnen är rättighetsbärare, konstaterar hon.

Själv har hon alltid använt sig av barnkonventionen.
– Där märker jag en skillnad. Tidigare började folk 

titta i taket och vänta på att jag skulle bli färdig. Nu 
lyssnar domstolarna mycket mer in det jag säger, de 
tar det på större allvar, säger hon.

Skillnaden märks främst i förvaltningsdomstolarna, 
som är vana sedan länge vid att ha barn i rättsprocesser. 

– De har lyft fram barnkonventionen och att barnet 
ska bli hört. Domstolarna är på tå: Har barnets biträde 
besökt barnet, kommer barnet till tals, vad säger barnet? 
De tar det på större allvar, säger UllaBella af Klercker.

Även åklagarna, när UllaBella af Klercker är särskild 
företrädare i brottmål, är nu mer lyhörda för barnets 
synpunkter och noggranna med att barn får informa
tion, menar hon. 

– Det har blivit en förändring, men inte den radikala 
förändring som jag hoppats på. Och det gäller framför 
allt rätten att få ett biträde, rätten att aktivera sina rät
tigheter, säger UllaBella af Klercker och tillägger att 
det också finns en stor osäkerhet kring hur konventio
nen ska hanteras och vilken tyngd den ska tillmätas. 

Hennes uppfattningar delas av alla intervjupersoner. 
Ja, visst har det gått framåt, inte minst genom att lagen 
uppmärksammas och alla aktörer känner till principen 
om barnets bästa och barnets rätt att bli hörd. Samti
digt famlar både myndigheter och domstolar ännu i 
hur bedömningarna ska göras, när och hur man ska 
tala med barn och vilken tyngd barns uppfattningar 
ska ges i beslut. 
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– Lagen blir en hävstång, både för myndigheter och 
för alla som företräder barn och unga. Jag hade väl inte 
förväntat mig något dramatiskt över en natt. Men det 
görs satsningar, människor utbildar sig och försöker lära 
sig mer. Så lagen är ett viktigt första steg. Sedan behö
ver det fortsätta. Det är ett långsiktigt arbete där lagen 
är ett första steg, säger Ida Hellrup på Barnrättsbyrån. 

SKAPAR OSÄKERHET
Att en ny lag också innebär nya tolkningsproblem är 
förstås helt normalt. Men för barnkonventionen, som 
har formen av en politiskt framförhandlad internatio
nell överenskommelse, som delvis är målinriktad, och 
som dessutom inkorporerades utan traditionella förar
beten, tycks osäkerheten vara större än vanligt. 

Tove Sander kallar processen med att göra barnkon
ventionen till lag bakvänd. 

– Sveriges självbild som stat är att vi tillgodoser barns 
rättigheter. Det gjorde att när barnkonventionen in
korporerades tänkte man sig att den redan var införli
vad i svensk rätt. Vi behövde inte göra så mycket mer, 
säger hon.

Den bakvända ordningen blev tydlig när det elva må
nader efter inkorporeringen presenterades en utred
ning – Hagsgårds utredning – som problematiserade 
runt vilka förändringar som behövde göras i lagstift
ningen, menar Tove Sander. 

Även övriga intervjuade tar upp problemen med att 
först inkorporera och sedan utreda. Så gjorde även Lag
rådet som inför den nya lagen använde just uttrycket 
bakvänt: ”Det är en bakvänd ordning att först inkor
porera konventionen och därefter låta en utredning 
kartlägga hur konventionen behandlas i svensk lagstift
ning och rättstillämpning samt analysera konventions
bestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållan
den.”

Enligt Pernilla Leviner förstärks den osäkerhet som 
uppstått inför lagen av regeringens ovilja att ratificera 
barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll. En ratifice
ring skulle ge barn, som upplever att deras rättigheter 
kränkts, och deras ombud en möjlighet att föra fram kla
gomål mot enskilda stater till FN:s barnrättskommitté. 

– Syftet med protokollet är att ge större möjligheter 
för barn att faktiskt utkräva sina rättigheter. En ratifi

Enligt barnkonventio-
nen ska barn fritt få 
uttrycka sina uppfatt-
ningar ”i alla frågor 
som rör barnet.” 
Barnets åsikter ska 
också ”tillmätas be-
tydelse i förhållande 
till barnets ålder och 
mognad.”
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cering är därmed central i relation till inkorporeringen 
av barnkonventionen, säger Pernilla Leviner.

Migrationsrättsforskaren Daniel Hedlund, tidigare 
verksam i projektet Barn, migration, integration (BMI) 
vid Barnrättscentrum på Stockholms universitet och 
numera vid juridiska institutionen vid Uppsala univer
sitet, pekar också på hur andra faktorer än bara lagstift
ning faktiskt påverkar barns möjlighet att åtnjuta sina 
rättigheter. Här är ekonomiska resurser ett nyckelord.

– Med resurser kan man utbilda, planera personal 
långsiktigt. Det är ju viktiga faktorer som kan påverka 
både möten med barn och utredning
ar och som borde finnas med även i 
de politiska besluten, säger han och 
fortsätter:

– I Sverige verkar det finnas en 
uppfattning att man ska lagstifta bort 
problem. Man tror att om bara lagens 
innehåll blir supertydligt så kommer 
allt att lösa sig. 

BEHÖVS PRAXIS
Att lagen är ny och oklar ger förstås ett betydande ut
rymme för rättstillämparen att tolka och skapa praxis. 
Det har kommit några avgöranden av vikt, men hur det 
påverkar tillämpningen i lägre instanser är mer oklart, 
konstaterar Pernilla Leviner, som menar att lagens ut
formning ställer stora krav på myndigheter och dom
stolar. 

– Rättstillämparen kan vara allt från kommunens so
cialnämnd, till advokaten, till domstolen, till Migra
tionsverket, till Försäkringskassan, som själva måste ta 
ställning till vad konventionens roll i svensk rätt bety
der. Alternativt får man vänta tills det kommer vägle
dande uttalanden från våra högsta domstolar. Men för 
att det ska komma så måste någon driva de här fallen. 
Vem gör det? frågar hon.

Pernilla Leviners fråga är troligen en smula retorisk. 
Men det finns förstås de som verkar för att skapa klar
het och prejudikat. En av dessa aktörer är Barnrätts
byrån.

– Vi är på gång, men det tar ett tag. Att hålla på med 

strategisk processföring och att få igenom saker hela 
vägen tar tid, säger Ida Hellrup.

Hon konstaterar att det har kommit några avgöran
den där överrätterna börjat argumentera bättre om
kring barns rättigheter. Däremot brister de lägre in
stanserna ofta fortfarande i sin argumentation.

– Man kör de gamla standardformuleringarna som 
var ett av skälen till att barnkonventionen behövde 
bli lag från början: ”med beaktande av barnets bäs
ta, blablabla …”. Det är ju inget argument, konstaterar 
Ida Hellrup som ser att det finns mycket kvar att göra.

– Där har också advokater ett jätte
viktigt jobb att göra, att själva argu
mentera och kräva svar på hur man 
faktiskt gjort bedömningar, fastslår 
Ida Hellrup.

Advokat UllaBella af Klercker är en 
av de advokater som har försökt dri
va på för att skapa prejudikat i frågan 
om placerade barns rätt till juridiskt 
biträde. Det har dock varit svårt att få 

några klargöranden (se artikel på s. 36). 

SVÅRT ATT HÄVDA RÄTT
Att driva barns rättigheter rättsligt handlar förstås inte 
bara om att skapa prejudikat. För de enskilda barnen 
kan den rättsliga prövningen ge en möjlighet att prak
tiskt erövra och kräva de rättigheter som de förnekats. 

Men det är inte lätt för ett barn att nå dit. Förutom 
att barn under 15 år inte är processbehöriga är det för
modligen ganska få barn som har kunskapen och kraf
ten att överklaga myndighetsbeslut. Och om de har det 
saknar de troligen ofta de ekonomiska resurserna för 
att anlita en advokat. 

– Det är ett generellt problem i Sverige att det är så 
svårt för barn att få sina röster hörda. Barn blir väldigt 
utlämnade till att vuxna gör sitt jobb, och om de inte 
gör det så finns det ingenstans att vända sig, konsta
terar Ida Hellrup.

Hon tillägger att de tillsynsmyndigheter som finns 
inte heller är anpassade efter barn, och att de sällan 
återkopplar till barn på ett sätt som de kanske borde 

1 § Artiklarna 1–42 i Förenta 
nationernas konvention den 
20 november 1989 om barnets 
rättigheter ska i originaltexternas 
lydelse gälla som svensk lag.

LAG (2018:1197) OM FÖRENTA 
NATIONERNAS KONVENTION 
OM BARNETS RÄTTIGHETER

”Barnets rättigheter ska beaktas vid alla av-
vägningar och bedömningar som görs i besluts-
processer i mål och ärenden som rör barn.  
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verk-
samhet.”

Det skrev regeringen i ett pressmeddelande 
den 1 januari 2020, då den superkorta lagen om 
barnkonventionen trädde i kraft. Ambitionen 
var hög, och stoltheten tydlig – äntligen skulle 
barnkonventionen få genomslag i Sverige. Att 
Sverige faktiskt hade varit bunden av konven-
tionen sedan den ratificerades 30 år tidigare 
talades det inte lika högt om. 

Beslutet att göra konventionen till lag fatta-
des av riksdagen i juni 2018. Den nya lagen togs 
också emot positiv av många inom barnrätts-
området. FN:s barnrättskommitté, med uppgift 
att kontrollera att staterna följer konventionen, 
hade länge uppmanat Sverige att ge konven-
tionen status som lag. Barnrättsorganisationer 
som Rädda barnen och Bris drev också på för 
att få en lag. 

Samtidigt var många rättsliga experter tvek-
samma till hur lagen inkorporerades och om en 
politiskt framförhandlad konvention verkligen 
lämpade sig att bli lag. Lagrådet kom till exem-
pel med svidande kritik och avvisade förslaget, 

bland annat med hänvisning till att ”de flesta 
av konventionens artiklar är allmänt hållna och 
utformade så att de inte passar för en direkt 
tillämpning i enskilda fall”. Det framstod dessut-
om som oklart hur konventionen skulle förhålla 
sig till bestämmelser i andra lagar. 

Lagrådet konstaterade att det visserligen 
fanns brister i hur konventionen efterlevdes i 
praktiken, men menade att det kunde betvivlas 
”att en inkorporering av barnkonventionen 
skulle vara särskilt väl ägnad att – vid sidan av 
dessa och eventuella andra åtgärder – avhjälpa 
de brister i tillämpningen av konventionen som 
må föreligga”.

BARNKONVENTIONSLAGEN
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göra. Ida Hellrup efterlyser därför en funktion liknan
de Barnrättsbyråns, men för alla barn i Sverige. En så
dan aktör behöver inte ha fokus på att driva process, 
påpekar Ida Hellrup. 

– Många gånger behövs det snarare att barnet och 
myndigheterna får rätt information, att man får till ett 
bra samarbete, får med sig familjen, kan jobba med hela 
nätverket runt omkring, säger hon. 

En lösning skulle kunna vara att som FN:s barnrätts
kommitté föreslagit ge Barnombudsmannen uppdraget 
att ta emot barns klagomål och föra deras talan. En an
nan kan vara att utöka barns möjlig
het att få egna juridiska biträden, me
nar flera av de intervjuade. 

Pernilla Leviner ser flera sådana 
luckor där barn verkligen skulle be
höva juridiska biträden, som under ti
den ett barn är tvångsplacerat enligt 
LVU eller socialtjänstlagen, eller för 
den delen när barnet placerats med 
föräldrarnas samtycke. Även barn i 
vårdnadstvister skulle gynnas av att 
ha egna oberoende företrädare.

– Även om man inte ska under
skatta barn så kan det vara svårt, som 
det skulle vara för vilken vuxen som 
helst, att veta var det framgår vad som 
är ett beslut, om det går att klaga på 
det och hur man gör det, säger hon, 
och tillägger att behovet finns trots att socialtjänsten 
som regel verkligen gör sitt bästa och kämpar för barns 
rättigheter. 

– Men de har ju ett väldigt dubbelt uppdrag. Så det är 
inte helt enkelt att kombinera, poängterar hon. 

KRÄVS KOMPETENS
I många lägen har barn i utsatta positioner rätt till ju
ridiskt biträde eller en särskild företrädare på det all
männas bekostnad, som vid beslut om tvångsvård eller 
upphörande av tvångsvård och när barnet utsatts för 
brott av en närstående. Ida Hellrup på Barnrättsbyrån 
ser att advokater och jurister som tar dessa uppdrag 
kan spela en viktig roll för barnets trygghet och möj
lighet att föra fram sin sak. 

– Det gör jättestor skillnad för barnet att ha en ad
vokat som träffar barnet och ser till att det har infor
mation och förstår vad som ska hända, och förmedlar 
känslan av att ”ha barnets rygg”, säger hon.

Många av de advokater och biträdena jurister som 
Ida Hellrup möter är jätteduktiga, konstaterar hon. An
dra är mindre bra, och det händer att Barnrättsbyrån 
hjälper barn att byta biträde. 

Även UllaBella af Klercker upplever att kvaliteten 
är lite blandad bland de advokater som arbetar med 
barnärenden. 

– Många är duktiga. Men det finns också ett flertal 
som kör detta med vänster hand. De slarvar förbi det

ta lite och tänker ”Varför ska jag besöka en treåring?”. 
Det är helt fel tänk. Barnen är ju våra klienter, fastslår 
hon med emfas.

UllaBella af Klercker ser också att domstolarna, och 
inte minst förvaltningsdomstolarna, har blivit mer upp
märksamma på att barn ska få föra fram sina synpunk
ter och sitt perspektiv i processen. Hon har bland an
nat fått uppleva att en kollega fått arvodet prutat med 
motiveringen att han inte besökt barnet.

– Det tycker jag är en viktig markering, säger hon och 
tillägger att hon hoppas på självsanering framöver, så 

att de som slarvar inte kommer att 
förordnas för uppdragen. 

Barnuppdragen kräver särskild 
kompetens, anser Tove Sander. 

– En vuxen klient kan jag uppfat
ta som en uppdragsgivare. Men med 
ett barn som klient måste jag uppfat
ta barnet som en särskild skyddsper
son. Det ställer särskilda krav på mig 
som ombud, dels att ha kunskap om 
barns rättigheter, dels också att verk
ligen kunna ta in, lyssna och förstå 
barnet, och kunna framföra barnets 
önskningar, säger hon.

Specialkompetensen kommer med 
erfarenhet och utbildning, menar 
Tove Sander, men handlar också om 
personlighet. Hon efterlyser lite bätt

re kontroller från domstolarna och högre krav på dem 
som ska förordnas som ombud för barn. Här kan också 
Advokatsamfundet spela en viktig roll. 

– Samfundet ska vara en aktiv part i diskussionerna 
om vilka krav som ska ställas på ombud som företrä
der barn, säger hon.

Tove Sanders önskemål stämmer väl med dem som 
FN:s barnrättskommitté uttryckt. I sina yttranden till 
Sverige har kommittén flera gånger betonat vikten av 
att juridiska biträden för barn har särskild kompetens. 

Och även rättsvetarna håller med. Daniel Hedlund 
efterlyser ett samlat grepp på och en översyn av vad 
som ska krävas av olika ställföreträdare för barn, både 
rättsliga ombud och lekmän som gode män. Det kan 
handla om kompetens och formella kvalifikationer, 
men även om vilken förmåga personen har att prata 
med barn. 

Pernilla Leviner har i ett kapitel i antologin Barnkon
ventionen i praktiken pekat på att de kompetenskrav 
som ställs upp på olika rättsliga företrädare för barnen 
skiljer sig åt i olika lagar. Men en förändring kan här 
vara på gång. I september 2020 föreslog regeringen i 
en lagrådsremiss att det ska införas särskilda lämplig
hetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden en
ligt LVU, något som Pernilla Leviner välkomnar. Enligt 
förslaget ska endast den ”som på grund av sina kunska
per och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämp
lig för uppdraget” få förordnas som offentligt biträde. 

”En vuxen klient kan 
jag uppfatta som en 

uppdragsgivare. Men 
med ett barn som kli-
ent måste jag uppfatta 

barnet som en särskild 
skyddsperson.” 

tove sander

Tove Sander.
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DAGS FÖR 2.0
Efter ett år med barnkonventionen är det alltså en blan
dad bild som tonar fram. Medvetenheten har ökat och 
många vill verkligen lyfta fram barnens rättigheter. 
Men fortfarande saknas både kunskap och resurser på 
många håll. Konventionens princip om rätten att ut
trycka sin mening och höras i alla frå
gor som rör barnet är i många fall en 
chimär, eftersom barnet saknar röst i 
många sammanhang. 

Så hur går vi nu vidare med att för
verkliga barnkonventionen? 

Pernilla Leviner beskriver sig som 
skeptisk men också hoppfull inför 
framtiden. Samtidigt efterlyser hon 
fortsatt utveckling på området. 

– Jag tror att barnkonventionen har 
gjort enormt mycket nytta. Men man 
kan också säga att vi har en annan 
barnsyn nu, mycket tack vara barn
konventionen, än den vi hade för 30–
40 år sedan när konventionen började 
arbetas fram. Jag kan tycka att det är 
lite ironiskt att vi håller på och dividerar om huruvi
da Sverige lever upp till ett 30 år gammalt dokument, 
säger Leviner, som efterlyser vad hon kallar barnkon
ventionen 2.0 nu.

Daniel Hedlund konstaterar att vi, även om bar
nets ställning på många sätt utvecklats positivt sedan 
1990talet, också måste börja tänka i termer av resurser 
och kompetens i samhällets olika sektorer. 

– Där tror jag att vi tyvärr går i motsatt riktning. Jag 
tror inte att man är beredd att finansiera fler nya eller 
vidareutbildade socionomer och vad det nu kan vara 
för att verkligen förändra situationen för utsatta barn 
och ungdomar eller för att kunna ha kapacitet att ar
beta preventivt. 

Här behövs en tydlig politisk plan för att det ska bli 
skillnad, menar Daniel Hedlund. 

– Vad jag önskar mig, det är väl att man ska ha ett 
sakligt politiskt ledarskap som verkligen tog det här 
på allvar och till exempel inför ett val kunde visa upp 
vad man vill med barns rättigheter både på kort och på 

lång sikt. Lagen är ju, som man brukar säga, fryst poli
tik. Då bör det finnas en tydlig politisk vilja om de här 
sakerna. Och finns inte den så händer inget.

Advokat Tove Sander anser att vi nu bör genom
föra de lagändringar som barnkonventionsutredning
en pekat på. Men sedan är det dags att gå vidare ut i 

praktiken. 
– Det handlar väldigt mycket om 

utbildning av alla som möter barn i 
myndighetsutövning och som fattar 
beslut som rör barn, säger hon. 

Även advokat UllaBella af Klerck
er efterlyser praktisk handling, inte 
minst från advokaterna. 

– Vi måste hela tiden väga in bar
nen och synliggöra dem i processen, 
vilket man inte alltid har gjort. An
nars blir barnkonventionen bara fina 
ord, säger hon och tillägger att det 
förstås tar tid. 

Det behövs också vägledning från 
domstolarna. Advokaterna argumen
terar, men behöver också få något till

baka, påpekar UllaBella af Klercker. 
– Även om vi är fel ute, så ge oss vägledning och nå

got att tolka.
Men även lagstiftaren har en läxa att göra, menar Ul

laBella af Klercker. Det behövs större tydlighet i hur 
barn kan aktualisera sina rättigheter, ökade möjligheter 
till juridiskt biträde och ett klagoinstitut. 

Ida Hellrup på Barnrättsbyrån har en tydlig bild av 
hur arbetet nu ska fortsätta. 

– Vi ska fortsätta att gneta på och inte ge upp, och 
göra det tillsammans med barnen och ungdomarna. 
Det  gäller att inte glömma bort dem utan se till att 
informera, prata med barn och verkligen se till att de 
förstår, säger hon, och skickar med en rad maningar 
till advokaterna: 

– Var modiga och våga pröva saker för att stärka 
barns rättigheter. Hänvisa inte bara utan våga argu
mentera och använda er av de källor som finns. Var 
kreativa och tänk på nya sätt. Och ta hjälp av oss! Hör 
av er till oss så jobbar vi tillsammans. ¶

Barnrättsbyrån startade som 
ett projekt inom Ersta diakoni 
2011, och har funnits som egen 
organisation i fem år. Byrån har 
i dag verksamhet i Stockholm 
och Umeå. Totalt 11 medarbetare, 
bland andra jurister och sociono-
mer, arbetar på Barnrättsbyrån 
med att ge socialt och juridiskt 
stöd åt barn och unga, 0–21 år. 

Byrån arbetar på uppdrag av 
barn och unga. Enligt Ida Hellrup 
är det första steget i kontakten 

att lyssna på den hjälpsökande. 
Många av barnen och ungdo-
marna bär, enligt Ida Hellrup, på 
er farenheter av att inte bli lyss-
nade på. Därefter formuleras ett 
uppdrag som barnet vill ha hjälp 
med. 

Uppdragen handlar ofta om 
stöd i kontakt med myndigheter 
som socialtjänsten, skolan eller 
rättsväsen. I de flesta fallen har 
den unge enligt Ida Hellrup ingen 
rätt till juridiskt ombud. Där det 

finns en sådan rätt hjälper Barn-
rättsbyrån också till med att hitta 
lämpliga biträden, och samarbetar 
med dem. 

Sedan öppningen har Barn-
rättsbyrån haft kontakt med över 
700 barn och unga. Majoriteten 
av klienterna har varit placerade i 
samhällsvården, och kontakterna 
rör ofta problem med placering-
arna. Många kommer också från 
andra länder. Under 2018 var 59 
av de 97 barn och unga som fick 

stöd ensamkommande flyktingar. 
Under 2018 bodde 85 procent av 
de barn och unga som tillfrågats 
utan sina föräldrar. En mycket stor 
del av dem stod utan ett ordnat 
boende. 

De hjälpsökande unga hittar ofta 
Barnrättsbyrån via yrkesverk-
samma vuxna som möter barn i 
utsatta situationer. De kan vara 
skolkuratorer, gode män, lärare, 
fotbollstränare, advokater och 
ibland även socialsekreterare.

BARNRÄTTSBYRÅN

”Jag kan tycka att det 
är lite ironiskt att vi 

håller på och dividerar 
om huruvida Sverige 
lever upp till ett 30 år 
gammalt dokument.” 

pernilla leviner

Utredaren: 
Utmaning att 
göra verkstad 

av barn
konventionen 

– vänd!

Synen på barn i vårt samhälle 
är paradoxal, anser professor 

Pernilla Leviner. 
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Barn i Sverige har ett på papperet starkt 
rättighetsskydd. Men inom tillämpningen 

återstår mycket arbete att göra, anser 
regeringens barnkonventionsutredare, 
hovrättspresidenten Anders Hagsgård. 

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

Om du sammanfattar, hur starka är 
barnkonventionens rättigheter i dag i 
svensk lagstiftning och praxis?

– Sett på papperet är de relativt 
starka. Svensk lagstiftning överens
stämmer till allra största delen med 
barnkonventionen. 

På papperet, säger du.
– Ja, vårt uppdrag var ju att se 

hur svensk lagstiftning överens
stämmer med barnkonventionen, 
inte hur tillämpningen ser ut. För 
där tror jag nog att det finns en hel 
del att arbeta med. Man ska ha klart 
för sig att de flesta som arbetar med 
frågor som rör barnkonventionen, 
de är inte advokater och domare. De flesta som kom
mer i kontakt med barn, de finns ute i skolan, i social 
förvaltningen, andra kommunala förvaltningar, hälso 
och sjukvård. De är sällan jurister och har inte den 
juridiska träningen. Det är en stor utmaning för sam
hället. 

Vilka konsekvenser får det att tillämpningen brister?
– Att barn rent faktiskt inte får ut sina rättigheter. 

Framför allt tror jag att barn inte kommer till tals i 
den utsträckning som de borde göra. Dels hör man 
inte barn i den utsträckning man borde göra och dels 
har man inte i tillräcklig grad barnanpassade förfaran
den. Vi tittade ju på hur barnets bästa och barnets rätt 
att komma till tals tolkas i praktiken. Här fann vi bris
ter i både domstolarnas och myndigheternas tolkning 

av barnets bästa och barnets rätt att 
uttrycka sina åsikter. Barnets bästa 
bedöms inte i den omfattning det 
borde, eller i vart fall beskrivs det 
inte hur man kommit fram till vad 
som är barnets bästa och vilka av
vägningar som gjorts. 

Principen om barnets bästa tycks 
ställa till en del problem. Varför är 
just denna artikel så svår att tillämpa 
och skapa regler kring?

– Jag tror att det kan vara lite svårt 
att förstå hur den här principen an
vänds. Ibland vinner ju barnets bäs
ta, ibland vinner det inte. Barnets 
bästa ska beaktas eller vägas in, men 
det är inte det enda viktiga. Barnfa

miljer kan till exempel bli vräkta. Det är inte till barnets 
bästa att det får flytta, men nu har samhället bestämt att 
vi har en lagstiftning som säger att hyresvärdar måste 
kunna få ut sin hyra. Det handlar om att olika intres
sen måste vägas emot varandra. Det kan vara svårt för 
ickejurister att förstå, medan jurister är mer vana vid 

Utmaning att göra verkstad               av barnkonventionen
UTREDAREN

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att till-
sätta en utredare med uppdraget att kartlägga 
hur svensk lagstiftning och praxis överens-
stämmer med FN:s konvention om barnets rät-
tigheter. I september 2019 förlängdes tiden för 
uppdraget. 

Till särskild utredare utsågs hovrättspresi-
denten Anders Hagsgård. I expertgruppen satt 
bland andra tidigare chefs-JO och domaren 
i Europadomstolen Elisabet Fura, professor 
Rebecca Thorburn Stern och advokat Anne 
Ramberg, tidigare generalsekreterare i Advo-
katsamfundet. 

Utredningens uppdrag var följande:
l Kartlägga hur svensk lagstiftning och 

praxis stämmer överens med rättigheterna i 
barnkonventionen (artiklarna 1–42).

l Särskilt redovisa hur barnets bästa och rätt 
att uttrycka sina åsikter tolkas i praktiken.

l Analysera hur barnets bästa förhåller sig 
till andra intressen som ska beaktas.

Utredningen skulle inte studera tillämpningen 
av konventionen och inte heller lämna några 
förslag. Den 12 november 2020 överlämnade 
utredningen sitt betänkande Barnkonventionen 
och svensk rätt (SOU 2020:63). Betänkandet 
består av tre volymer, sammanlagt drygt 1 800 
sidor, där utredningen går igenom de 42 artiklar 
i barnkonventionen som är svensk lag och hur 
lagstiftningen stämmer överens med dessa. 

Utredningens övergripande slutsats är att 
svensk lagstiftning och praxis till allra största 
delen stämmer överens med barnkonventionen. 
Utredningen redovisar dock ett 30-tal punkter, 
där svensk lagstiftning inte överensstämmer 
med barnkonventionen. Några av dessa rör:

l Familjerätt. Bland annat anses inte barns 
rätt att framföra sina åsikter och delta i ett för-
farande om vårdnad, boende och umgänge helt 
säkerställd av regleringen i föräldrabalken eller 
annan lagstiftning. Utredningen pekar också på 
att utformningen av 6 kap. 2 a § föräldrabalken, 
om barnets bästa vid avgöranden om vårdnad, 
boende och umgänge, kan ge upphov till be-
dömningar av ett barns bästa som inte stämmer 

BARNKONVENTIONSUTREDNINGEN: EN DIGER LUNTA UTAN FÖRSLAG

”De flesta som kommer 
i kontakt med barn, 
de finns ute i skolan, 

i socialförvaltningen, 
andra kommunala 

förvaltningar, 
hälso- och sjukvård.” 

anders hagsgård
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att flera motstående intressen ska vägas mot varandra. 
Därför är det viktigt att beslutsfattare motiverar sina 
beslut, visar vilket underlag som finns, om barnet bli
vit lyssnat på och vad barnet tyckte, och sedan hur de 
vägt de olika intressena mot varandra. Då blir proces
sen begriplig.

Även för artikel 12, om barnets rätt att uttrycka sin me-
ning, pekar ni på en del rättsliga luckor. Här berättar 
också intervjupersoner om brister i 
tillämpningen. 

– Ja inom familjelagstiftningen 
saknas det i viss mån regler kring 
detta. Sedan är nog en del lite osäkra 
kring när man kan höra barn. Många 
är nog inte heller vana vid att höra 
barn. Det kan bli lite valhänt. Det här 
har vi inte undersökt så mycket, men 
det är min bild. Jag har fått en väldigt 
god bild av Barnahus, där olika aktö
rer samarbetar i en miljö som är an
passad för barn. Jag tror att det skulle 
behövas liknande satsningar på fler 
områden. Det vi kunde se när vi tit
tade på hur bestämmelser om barnets 
rätt att uttrycka sina åsikter tolkas i 
praktiken var att de allra yngsta bar
nen inte kom till tals. Det hade nästan skapats ålders
gränser. 

Flera av de brister i överensstämmelsen ni funnit hand-
lar om att barn inte kan få juridiska biträden. Varför är 
det viktigt att kunna få den hjälpen? 

– Har man hamnat i en sådan process som det hand
lar om, då är man bara genom det utsatt. Det ska ske 
något med barnet som påverkar det starkt. Då är det 
viktigt att barn kan ta vara på sina intressen, att de har 
någon som hjälper dem. Ibland finns det också per
soner i deras omgivning som har motstående intres
sen. De är i en utsatt situation och behöver hjälp att 
ta vara på sin rätt. 

Hur går vi vidare nu för att förverkliga 
barnkonventionen?

– Det är utmaningen, att göra verk
stad av barnkonventionen. Där tror 
jag att mycket handlar om utbildning 
av dem som arbetar med barn. Barn
ombudsmannens kunskapslyft är en 
del av detta, men jag tror också att 
alla myndigheter måste satsa på egen 
utbildning. Det handlar dels om kun
skap om barnkonventionen som ett 
folkrättsligt dokument, dels om hur 
man till exempel gör bedömningar av 
barnets bästa och hur barnets bästa 
ska beaktas i förhållande till andra in
tressen. 

Vad kan advokaterna göra för att driva 
arbetet med barns rättigheter vidare?

– Argumentera för sina klienter och framföra deras 
synpunkter. Som domare är min erfarenhet att bra om
bud gör målen bättre. Det blir en allsidig belysning och 
det leder till en bättre kvalitet på avgöranden med bra 
ombud. ¶

Utmaning att göra verkstad               av barnkonventionen

BARNKONVENTIONSUTREDNINGEN: EN DIGER LUNTA UTAN FÖRSLAG

överens med innebörden av artiklarna 3.1 och 9 
i barnkonventionen.

l Tvångsvård. Bestämmelserna i LVU, LPT, 
LRV och lagen om verkställighet av sluten ung-
domsvård är inte fullt förenliga med innebörden 
av artikel 17, eftersom det saknas bestämmel-
ser som uttryckligen säkerställer frihetsberö-
vade barns tillgång till information och material 
från olika nationella och internationella källor.

l Flykting- och migrantbarns rättigheter. Det 
är inte förenligt med artikel 28 i barnkonventio-
nen att grundskoleutbildningen, enligt svensk 
lag, inte är obligatorisk för alla barn som har 
rätt till utbildning, bland annat asylsökande barn 
och barn utan tillstånd att vistas i landet. Detta 

stämmer inte heller överens med artikel 22. 
Bestämmelsen i 9 § lagen (1991:572) om sär-
skild utlänningskontroll ger utrymme för god-
tyckliga frihetsberövanden på ett sätt som inte 
är förenligt med artikel 37 b.

l Rätt till juridiskt biträde. Här pekar ut-
redningen på en rad situationer där barn, för 
att Sverige ska leva upp till barnkonventionen, 
borde tillförsäkras rätt till biträde. Det gäller 
bland annat att barn som fyllt 15 år inte har 
rätt till juridiskt biträde vid överklagande av ett 
beslut enligt 15 b § LVU om att placeras vid en 
låsbar enhet och att barn som är föremål för 
psykiatrisk tvångsvård först vid en rättegång 
har rätt till ett offentligt biträde. 

Förutom de brister som upptäckts lämnar 
utredningen också rekommendationer om 
områden där lagstiftningen kan ses över för att 
få en tydligare överensstämmelse med konven-
tionen. 

Dessutom presenteras en rad iakttagelser om 
tillämpningen av barnkonventionen. Utredning-
en pekar där på att det inom många verksam-
heter tycks finnas en uppfattning om att yngre 
barn inte kan och inte bör uttrycka sina åsikter. 
Det finns också, enligt utredningen, på många 
håll en osäkerhet kring hur barnkonventionen 
ska tolkas och tillämpas. Utöver det upplever 
också många vuxna att det är svårt att inom en 
yrkesroll prata med barn.

Tvångs
vårdade barn: 
Svårt för unga 
att aktivera 
rättigheterna  
– vänd!

Anders Hagsgård.
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Det började med ett brev. På rosa brev 
papper med mönster av små kaniner 

bad en tolvårig flicka om hjälp med att 
komma hem till fosterföräldrarna, bort 

från det HVBhem där hon i stället 
placerats. Mottagare var advokat 

UllaBella af Klercker, som arbetat med 
barnrättsärenden sedan 1990talet. 

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

 UllaBella af Klercker tog sig an 
flickans ärende. Med hänvis
ning till barnkonventionen 

försökte hon bli förordnad till juri
diskt biträde för att hjälpa klienten 
att överklaga ett placeringsbeslut som 
hon aldrig delgivits. 

– Jag ville pröva barnkonventionen. 
Hade det kommit en vuxen till mig 
och sagt att ”mitt barn är placerat på 
ett ställe och jag vill inte att hen ska 
vara där, här är beslutet” så hade jag 
gått till socialtjänsten och sagt att be
slutet måste delges med besvärshän
visning. Sedan överklagar vi det och 
processen är igång. Men det gick inte 
för att detta var ett barn, konstaterar 
UllaBella af Klercker.

Hon har lagt många timmars arbete på ärendet och 
drivit det till högsta instans, Högsta förvaltningsdom
stolen, men utan resultat. Domstolarna erkänner i och 
för sig att det kan finnas behov av ett biträde, men 
hänvisar till socialtjänsten som måste starta processen. 

– Socialnämnden ska då anmäla behov av biträde till 
förvaltningsrätten för att rättigheten ska kicka igång. 
Om de inte gör det har hon ingen egen möjlighet att 
aktualisera rätten till ett biträde, säger UllaBella af 
Klercker. 

Fallet med den placerade flickan har granskats av 
SVT:s Uppdrag granskning och skrivits om i många 
medier, under namnet Fallet Sofie. Men något biträde 
har Sofie inte fått. Och socialtjänsten återkopplar inte 
längre när UllaBella af Klercker skriver eller ringer. 

– Jag har hela tiden sagt till den här flickan att barn
konventionen är svensk lag och att vi måste kunna akti

vera hennes rättigheter som om hon varit en vuxen. Jag 
tyckte det var självklart, men har gått på pumpen. Nu 
vet jag inte vad jag ska göra, säger UllaBella af Klerck
er, och fortsätter:

– Det som återstår att göra är att anmäla till Ivo.1 De 
kan säga till socialnämnden att de har gjort fel och i 
värsta fall besluta om ett vite. Men det är en process 
som tar tre–fyra månader. För en liten flicka som är 
tolv år är tre–fyra månader en evighet. 

ÄR UNIKT FALL 
Sofie är inte ensam om att vårdas av samhället. Enligt 
Barnombudsmannens statistik var 30 500 barn place

rade för vård enligt socialtjänstlagen 
eller lagen om vård av unga är 2016. 
Gemensamt för dem är att de i många 
fall saknar nära vuxna som kan strida 
för dem. UllaBella af Klercker kallar 
de omhändertagna barnen för en av 
våra svagaste grupper. 

– När myndigheterna då inte till
godoser deras behov av skydd eller 
hjälp, då faller de mellan stolarna, sä
ger hon. 

Socialtjänsten får ofta utstå kritik 
när missförhållanden uppmärksam
mas i medierna, såsom i fallet Sofie. 
Men UllaBella af Klercker har förstå
else för socialtjänstens många gånger 
svåra roll. 

– Det är så lätt för oss att bråka på 
socialtjänsten. De är hårt pressade och har ingen lätt 
situation. Samtidigt som de ska göra ingripanden ska de 
fortsätta att arbeta med föräldrar och barn, säger hon. 

Förmågan att hantera de känsliga ärendena med om
händertagna barn skiljer sig också mycket åt mellan 
olika kommuner, enligt UllaBella af Klerckers erfaren
het. Många kommuner har gjort sin hemläxa och tagit 
till sig barnkonventionens principer, medan andra är 
mer osäkra. 

– Jag hoppas att fallet med Sofie är unikt. Den här 
extrema oviljan att ens kommunicera med en advokat 
som har en fullmakt från barnet, den har jag aldrig stött 
på tidigare, säger hon. 

Samtidigt visar fallet Sofie på två stora och betyd
ligt mer generella problem i skyddet för de omhän
dertagna barnens rättigheter: svårigheten för barn att 
faktiskt aktivera sina rättigheter och bristen på sank
tionsmöjligheter. 

Svårt för unga att aktivera               rättigheterna
TVÅNGSVÅRDADE BARN

1 Inspektionen för 
vård och omsorg

”Jag har hela tiden 
sagt till den här flickan 
att barnkonventionen 
är svensk lag och att vi 
måste kunna aktivera 

hennes rättigheter, som 
om hon varit en vuxen.” 

ullabella af klercker
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Även advokat Tove Sander har reflekterat över de 
tvångsvårdade barnens utsatta situation. 

– De får ombud när man ska fatta beslutet om om
händertagande och om man ska fatta beslut om upphö
rande av vård. Däremellan är ju barnen helt beroende 
av socialtjänsten och har kanske jättemycket kontakter 
med dem, säger hon.

Kontakterna kan handla om frågor som hur placering
en ska se ut och om umgänge eller inte med föräldrarna. 

– Det är på något sätt som att systemet förutsätter att 
socialtjänsten är på barnets sida. Men det är ju inte alltid 
som barnet delar socialtjänstens bedömning av dess be
hov, konstaterar Tove Sander, som tillägger att  systemet 
också gör det svårt för henne som advokat 
att förhålla sig till att ett barn ber henne 
om hjälp med sitt ärende. 

Barnkonventionsutredningen pekade 
också på flera problem just vid tvångs
vård. Ett är att lagen inte garanterar 
tvångsvårdade barn all information de 
har rätt till. Ett annat att just barn inte 
har rätt till juridiskt biträde i alla lägen 
då de skulle behöva det. 

Resultatet av reglerna blir att ett pla
cerat barn som är missnöjd med soci
altjänstens beslut ska vända sig till just 
socialtjänsten, konstaterar UllaBella af 
Klercker. 

– Då ska socialnämnden ombesörja 
prövning av det egna beslutet. Om den 
inte gör det finns ingen sanktion för att 
man inte lyft frågan för barnet, säger hon. 

ADVOKATER MÅSTE DRIVA
Det var inte enbart engagemang för Sofie som fick Ul
laBella af Klercker att ta sig an rollen som ombud för 
flickan. Fallet erbjöd nämligen också en möjlighet att 
få prövat hur rätten till ett biträde egentligen ser ut för 
de barn som tvångsomhändertagits. 

– Det är inte ofta de här målen kommer, och därför 
är det viktigt att domstolarna prövar frågorna när de 
kommer på deras bord och att de ger oss riktlinjer, sä
ger UllaBella af Klercker. 

Hon anser att advokater är skyldiga att klaga och 
driva mål i domstol.

– Även om det är ganska mycket jobb, och oavlönat, 
så måste vi göra det för att få vägledning. Vi måste ut
mana lagstiftningen, fastslår hon bestämt. 

Besvikelsen blev desto större när domstolarna inte 

gav några riktiga besked i biträdesfrågan för Sofie, utan 
återförvisade den till socialtjänsten. 

– Om vi driver barnets rättigheter, men inte får för
ordnande från domstolen, så får vi dels inget betalt, 
dels inte det utrymme att agera i domstol som ett för
ordnande ger. Det är först när vi förordnas som vi kom
mer in i processen och kan börja driva barnrättsfrågor
na, och först då vi också kan ställa socialnämnden till 
svars för hur de har agerat, säger UllaBella af Klercker.

BLÅSER KALLT 
Både Tove Sander och UllaBella af Klercker förordnas 
ganska ofta som biträden och ställföreträdare för barn 

i LVUmål. Det händer också att de är sär
skilda företrädare för barn som misstänks 
ha utsatts för brott av någon närstående. 

Som förordnad av domstolen är det 
möjligt att strida för barnets sak, konsta
terar UllaBella af Klercker. Samtidigt stäl
ler uppdragen stora krav på att verkligen 
ta barnets position och argumentera för 
barnets bästa, alldeles oavsett vad andra 
välmenande vuxna i processen tycker. 

– Ta ett brottmål där åklagaren driver en 
brottsutredning mot en förälder för miss
handel och vill få fram underlag och be
visning för en fällande dom. Barnets po
sition kanske är en helt annan, resonerar 
UllaBella af Klercker, som menar att för 
barnet kan det kanske göra livet ännu svå
rare om mamma får straff och ska betala 

skadestånd. 
– Det viktiga för barnet är att det slutar. ”Jag vill gå 

på min bandy och inte bli slagen när jag kommer hem.” 
Då gäller det att som biträde försöka ha barnets in
tresse för ögonen. Att inte bara inta den vuxnes per
spektiv, säger hon.

Även i LVUmålen krävs det skinn på näsan för att 
verkligen företräda barn, påpekar UllaBella af Klercker, 
och inte vara rädd för att ställa kritiska frågor. Är ett 
omhändertagande verkligen det bästa? Kan situationen 
räddas på annat sätt? 

– Man blir ganska obekväm för socialtjänsten eller 
åklagaren eller polisen eller en läkare. Det kan blåsa 
ganska kallt runt oss när vi ifrågasätter, säger hon, och 
fortsätter:

– Det är ofta mycket bekvämare att sitta i ett LVUmål 
och säga att man ställer sig bakom begäran om tvångs
vård. Det blir nog bäst så. Men är det verkligen det? ¶

Svårt för unga att aktivera               rättigheterna

Barn i 
migrations 
rätten  
– vänd!

UllaBella af Klercker.
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Inom migrationsrätten möts två 
just nu starka och prioriterade intressen: 
barnkonventionens princip om barnets 

bästa och önskan att begränsa 
invandringen i Sverige. Och mitt 

i skärningspunkten står barn på flykt. 

FOKUS: BARNKONVENTIONEN SOM LAG

 En konsekvens av att barnkon
ventionen blivit lag kan vara 
att man i större utsträckning 

ger möjlighet åt barnet att höras och 
få uttrycka sin ståndpunkt i migra
tionsprocessen.

Det säger advokat Sait Umdi. Han 
arbetar till stor del med migrations 
och asylrätt och möter många barn 
som kommit till Sverige som flykting
ar och migranter. De flesta kommer 
i dag med en eller två föräldrar, men 
under den stora flyktingkrisen för 
några år sedan var många av klienter
na ensamkommande barn och unga. 

Just de ensamkommande mådde många gånger 
mycket dåligt psykiskt, enligt Sait Umdi. 

– Många av dem hade varit med om svåra trauman 
och varit på resande fot under lång tid i flera olika län
der. Ofta hade de tvingats bo på gatan, berättar han. 

Barnkonventionen träffar förstås även Migrations
verkets och migrationsdomstolarnas verksamhet. Men 
även innan konventionen blev lag fanns de två grund

principerna om barnets bästa och om barns rätt att hö
ras med i utlänningslagens portalparagraf. 

Sait Umdi använder barnkonventionen som utgångs
punkt för sin argumentation när han har barn som kli
enter. Men han tycker att det är svårt att få gehör, åt
minstone hos Migrationsverket.

– Jag tror inte att Migrationsverket i sak, materiellt 
sett, har låtit sig påverkas av att konventionen blivit 
lag. Kanske skriver man i större utsträckning i sina be
slut att barnets bästa har beaktats. Men verket gör det 
för enkelt för sig genom att bara skriva i ett beslut att 

barnets bästa har beaktats, men inte 
på ett tydligt sätt förklara vad som är 
barnets bästa och hur man resonerat, 
säger han. 

Ett exempel är när en familj tvingas 
lämna Sverige för att söka uppehålls
tillstånd från hemlandet eller ett an
nat land. Migrationsverket tycks där, 
enligt Sait Umdi, resonera utifrån en 
allmän uppfattning om att barn inte 
tar skada så länge de är med sina för
äldrar, snarare än att se på varje en
skilt barn och dess förhållanden. 

En viss skillnad kanske den nya la
gen ändå gjort, medger Sait Umdi. 

Migrationsverket har till exempel anpassat sin hand
läggning för att bättre fånga upp barns åsikter. Det märks 
bland annat genom nya frågor i ansökningsförfarandet 
som ”har barnet egna asylskäl” och ”vill barnet höras”. 

Arbetet med att ta in barnkonventionen och dess 
barnsyn har kommit längre hos migrationsdomstolarna 
än hos verket, menar Sait Umdi. 

– Migrationsdomstolarna verkar i större omfattning 
vara beredda att hänvisa till enskilda artiklar i kon
ventionen och till exempel peka på att det skulle vara 
förenligt med barnets bästa att låta en förälder ansöka 
om uppehållstillstånd inifrån Sverige, i stället för att 
föräldern ska lämna landet och ansöka från ett annat 
land, säger Sait Umdi. 

Ett annat exempel är ett mål där Sait Umdi var biträ
de. Barnen i den familj han företrädde ville där själva 
komma till migrationsdomstolen och berätta sin his
toria. Normalt kallas inte barn till förhandlingar. Men 
Sait Umdi förde fram deras önskemål. 

             Barnen i kläm
när invandringen ska minskas

BARN I MIGRATIONSRÄTTEN

I september 2020 lämnade den parlamentariska utredning som fått i uppdrag att 
ta fram den nya migrationspolitiken sitt betänkande, som sedan diskuterats friskt 
politiskt. Utredningen föreslår bland annat att ordningen med tidsbegränsade uppe-
hållstillstånd permanentas och att försörjningskravet vid anhöriginvandring blir kvar. 
Däremot vill utredningen återgå till en generösare regel för att bevilja uppehållstill-
stånd på humanitär grund, genom att det ska bli möjligt att bevilja uppehållstillstånd 
om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. Barn ska enligt förslaget 
kunna beviljas uppehållstillstånd ”även om de omständigheter som kommer fram inte 
har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer”.

DEN NYA MIGRATIONSPOLITIKEN

” Jag tror inte att 
Migrationsverket i sak, 
materiellt sett, har låtit 
sig påverkat av att kon-

ventionen blivit lag.” 
sait umdi

Sait Umdi.
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– Jag skickade en sådan begäran till domstolen, och 
hänvisade särskilt till barnkonventionens bestämmel
ser om att barn har rätt att komma till tals och höras. Då 
blev faktiskt båda barnen kallade till 
förhandlingen, säger Sait Umdi, och 
tillägger att han inte är säker på att 
det hade blivit samma svar från dom
stolen om inte barnkonventionen hade 
varit lag. 

I slutet av december kom Migra
tionsöverdomstolen med ett avgö
rande (MIG 2020:24) där just barn
konventionen lyftes fram. Domstolen 
bedömde att ett 14årigt barn, fött och 
uppvuxet i Sverige, skulle beviljas up
pehållstillstånd på grund av särskilt 
ömmande omständigheter eftersom 
en utvisning ansågs stå i strid med 
barnkonventionen.

– Jag hoppas att domen ska bidra till en enhetligare 
rättstillämpning vad gäller barnkonventionen, så att 
konventionen får större genomslag även hos underin
stanserna, säger Sait Umdi. 

FÅTT KRITIK
Som biträde företräder Sait Umdi som regel hela famil

jen. Samtidigt måste förstås barnens synpunkter och 
eventuella egna asylskäl också komma fram.

– Om det inte är olämpligt med tanke på barnets ålder 
och mognad så pratar jag med barnet 
enskilt och försöker identifiera om det 
finns några särskilda skäl som gäller 
just för barnet, säger han.

Samtalet skulle, om än inte så ofta, i 
slutänden kunna leda till att Sait Umdi 
måste frånträda ärendet om det visar 
sig att barnet har egna asylskäl kopp
lade till någon vuxen i familjen. Barnet 
kan i så fall få ett eget biträde. 

Även Migrationsverkets handläg
gare talar som regel med de sökande 
barnen. Men här finns ett problem, 
påpekar Sait Umdi. Föräldrarna har 
nämligen rätt att närvara vid samta

let, vilket kan göra att barnet inte vågar tala fritt, sär
skilt om barnet kanske har egna asylskäl som hänger 
ihop med exempelvis en misshandlande förälder. 

Enligt lagstiftningen ska Migrationsverket tala med 
barn om det inte är olämpligt. Formuleringen har kri
tiserats av FN:s barnrättskommitté. I sin senaste rap
port om förhållandena i Sverige pekar kommittén på att 
orden kan tolkas som att myndigheten kan låta bli att 

10 § I fall som rör ett barn skall 
särskilt beaktas vad hänsynen 
till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt 
kräver.
11 § När frågor om tillstånd 
enligt denna lag skall bedömas 
och ett barn berörs av ett beslut 
i ärendet skall, om det inte är 
olämpligt, barnet höras. Den 
hänsyn skall tas till det barnet 
har sagt som barnets ålder och 
mognad motiverar.

UTLÄNNINGSLAGEN 1 KAP.

Inom migrations-
rätten uppstår många 
krockar, när barns 
rättigheter ställs 
mot en stark önskan 
att begränsa in- 
vandringen.
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höra barn. Detta strider mot barnkonventionens reg
ler, menar Barnrättskommittén, som fastslår att bar
nets egen vilja ska avgöra om ett barn hörs eller inte. 

Just Sveriges migrationsregler gav upphov till flera 
kritiska synpunkter från Barnrättskommittén när den 
senast rapporterade om landet 2015. Det handlade bland 
annat om allt för långa väntetider på ett besked om up
pehållstillstånd och om att barnspecifika asylskäl, som 
risk för tvångsgifte och könsstympning, inte uttryckli
gen nämns i utlänningslagen.

STÄLLER STORA KRAV
Att lyssna på barn, inte minst barn från en annan kul
tur och kontext, kan vara svårt. Enligt forskarna Louise 
Dane och Amanda Johansson Köves visar forskningen 
att tjänstemän finner det svårt att i praktiken tillämpa 
barnperspektivet. Även ombud och offentliga biträden 
upplever det många gånger som krångligt att prata med 
barn. Eftersom barn dessutom ofta inte anses ha egna 
asylskäl hamnar fokus i stället på föräldrarna. 

Migrationsrättsforskaren och juristen Daniel Hed
lund har själv arbetat på Migrationsverket som hand

läggare. Han upplevde där, även om det var flera år 
sedan, att barnperspektivet sällan kom fram. Handläg
garna saknade ofta kompetens att tala med barn och 
många gånger sågs ändå inte barnens synpunkter som 
avgörande i beslutsfattandet. 

– Då kommer man till den där avvägningen som inte 
har med lagstiftning utan med resurser att göra. Enhets
cheferna ville överlag inte att handläggarna skulle gå 
kurser och fortbilda sig, för då gick tid från produktio
nen, alltså att fatta beslut, säger han. 

Daniel Hedlund skrev sin avhandling bland annat om 
Migrationsverkets formuleringar om trovärdighet i en
samkommande flyktingbarns asylbeslut. Och han kon
staterar att många faktorer spelar in när tjänstemän ska 
lyssna in och bedöma barns berättelser, både hos barnet 
och hos tjänstemannen. Förutom barnets mognad och 
språkliga förmåga påverkar valet av tolk och hela situ
ationen med en tolk, biträdets skicklighet och många 
andra faktorer, både själva asylutredningen och det som 
anses vara asylberättelsen som ”färdig produkt”. 

– Jag har svårt att tro att alla inblandade behärskar 
alla dessa delar som de egentligen borde behärska en
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ligt barnkonventionens artiklar 3 och 12, summerar Da
niel Hedlund. 

Vilsenheten och bristen på kompetens lämnar troli
gen spår hos de barn som söker uppehållstillstånd. När 
Barnombudsmannen i en av sina årsrapporter under
sökte hur barn upplever migrationsprocessen uppgav 
många att de saknade information och att de inte för
stod processen. De förstod många gånger varken vad 
samtalet med Migrationsverket handlade om, eller var
för deras fingeravtryck togs.

PAPPERSLÖSA I KLÄM
En särskilt sårbar grupp barn är alla de som lever som 
papperslösa migranter i Sverige. Ingen vet hur många 
de är, men det totala antalet papperslösa barn och vux
na uppskattas till mellan 10 000 och 50 000. 

De papperslösa barnen har rätt till skola och sjuk
vård. Skolgången är dock inte obligatorisk för dem, och 
inte heller för asylsökande barn, något som barnkon
ventionsutredaren Anders Hagsgård pekat ut som en 
brist i förhållande till barnkonventionen. 

De papperslösas situation, både i Sverige och i Stor
britannien, har nyligen studerats av forskaren Jacob 
Lind vid Malmö universitet. I sin doktorsavhandling 
pekar han på att barnkonventionens rättigheter kan 
vara ett användbart verktyg för att hjälpa papperslösa 
barn. Men för att det ska bli möjligt måste såväl idé
erna om barns rättigheter som de papperslösa barnens 
utsatthet synliggöras och problematiseras. 

Ett grundproblem enligt Jacob Lind är att rättighets
bärare måste kliva fram och kräva sin rätt. Detta är för
stås ofta svårt för barn. Men alldeles särskilt svårt blir 
det för barn som lever gömda, med hot om avvisning. 
Det barn, eller den förälder, som hävdar rättigheter 
i Sverige utsätter sig därmed för en risk som många 
gånger upplevs som värre än att leva utan rättigheter. 

Föräldrar till gömda och papperslösa barn anser själ
va som regel att de försöker undkomma avvisning för 
att skydda sina barn. Från politiskt håll och myndig
hetshåll ses dock snarare föräldrarna som de som för
stör för barnen. Ekvationen blir mycket svår att få ihop 
till konkreta rättigheter och insatser, menar Jacob Lind. 

INTRESSEN KROCKAR
”Barnperspektivet stärks, men lagen i sig ger ingen ny 
rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige.”

Så beskrev Migrationsverkets biträdande rättschef 
Carl Bexelius situationen i ett pressmeddelande de
cember 2019, inför den nya lagen. I pressmeddelan
det konstateras att barnets bästa redan före barnkon
ventionslagen har vägts in i verkets bedömningar, men 
att lagen innebär att verket kan ”tydligare identifiera, 
motivera och dokumentera de avvägningar vi gör för 
det enskilda barnet”. Migrationsverket uppges också 
ha tagit fram nya rutiner och stöd i handläggningen av 
barnärenden, och dessutom satsat på att utbilda che
fer och medarbetare. 

Samtidigt har Migrationsverket att tillämpa den till
fälliga utlänningslagen, som starkt begränsat möjlighe
ten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen innehåller 
regler om tidsbegränsade uppehållstillstånd, hårdare 
krav för familjeåterföreningar och högre krav för att få 
uppehållstillstånd på humanitär grund.

Sait Umdi ser i sitt arbete att den tillfälliga lagen på
verkar barns liv, inte minst för att många tvingas leva 
utan en av sina föräldrar, som antingen finns kvar i 
hemlandet, eller i Sverige, medan barnet är kvar i hem
landet eller Sverige. 

Även Daniel Hedlund är övertygad om att de hår
da reglerna slår särskilt mot barn. De tidsbegränsade 
uppehållstillstånden påverkar barn starkt och väcker 
mycket känslor, när barn rycks upp efter att ha rotat 
sig i Sverige, eller tvingas leva i ovisshet gång på gång, 
anser han. 

– När man under sent 1970tal övergick till perma
nenta uppehållstillstånd som huvudregel var det just 
för att dåvarande Invandrarverket – och även polismyn
digheterna som på den tiden handlade vissa ordinarie 
kategorier av utlänningsärenden – skulle slippa hålla 
på och pröva om hela tiden. Det ansågs även ge en viss 
stabilitet för dem som det rörde, säger Daniel Hedlund.

Den tillfälliga utlänningslagen gäller till den 19 juli 
2021, och arbetet pågår med en ny utlänningslag. Daniel 
Hedlund hyser inga större förhoppningar om att den 
nya lagen ska förbättra situationen för barn på flykt. 

– Det är svårt att se exakt var man hamnar men det 
verkar ju av betänkandet ändå som att man rör sig i 
den riktningen, att tidsbegränsade tillstånd ska vara 
normen. Det drabbar ju indirekt barn och unga, även 
om det tar sikte på migrationen generellt, säger han. 

FLER KOMMER
Coronapandemi, hårda gränser runt EU och restrik
tiv migrationspolitik har för tillfället kraftigt minskat 
strömmen av flyktingar som kommer till Sverige. Myck
et tyder dock på att trycket åter kommer att öka, påpe
kar Daniel Hedlund. Våldsamma konflikter och klimat
förändringar är ett par faktorer som driver på. Många 
av flyktingarna kommer också, med största sannolik
het, att vara barn och unga, eftersom de mest utsatta 
länderna ofta har påtagligt unga befolkningar. 

– Situationen i omvärlden bäddar för allt fler svåra 
avgöranden, säger han. 

Sait Umdi efterlyser en generell kompetenshöjning 
när det gäller att möta och lyssna på barn. 

– Det är viktigt att Migrationsverket utvecklar sin 
kompetens i att bemöta barn och låta barn komma till 
tals, att se de specifika problem som barnet har och 
barnets skyddsbehov, säger han. 

Och även advokaterna behöver utbilda sig och träna. 
– Alla som jobbar med dessa ärenden måste bli bättre 

på att lyssna på barn och låta dem komma till tals. Jag 
hoppas att mina kollegor ger barnen den möjligheten, 
de som jobbar med barn, säger Sait Umdi. ¶
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2020 har varit ett annorlunda och prövande år för alla.
Men även om allt har varit nytt så har allt varit precis 
som vanligt och vi har hjälpt våra kunder att frigöra 
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KRÖNIKA

 Med jämna mellanrum, ja, i 
stort sett någon gång om 
året, görs en undersökning 

där frågan ställs om vad som gäller för 
framtidens jurister, särskilt de på ad
vokatbyråer. Just nu är svaret balans 
i livet, teknikutveckling och transpa
rens. Säkert rätt och riktigt alltsam
mans.

Denna krönika vill lyfta en annan 
aspekt, nämligen de personliga egen
skaperna och lusten och intresset 
för yrket. Den enkla utgångspunkten 
är att just lust och intresse befrämjar 
kvalitet. Så är det i så många andra 
sammanhang; till exempel snicke
ri och annat hantverk, sport, musik, 
forskning, sjukvård. Försök för res
ten att komma på något där man blir 
bättre i yrket av att vara ointresserad 
och att känna olust!

En viktig uppgift för universitets
lärare, arbetsgivare, kollegor, men
torer och andra med möjlighet att 
påverka unga jurister, advokater och 
blivande sådana är alltså att just sti
mulera lusten och intresset att göra 
ett bra jobb.

Min egen lust i yrket njuts och be
kräftas framför allt i rättssalen. Och 
så har det varit sedan de allra första 
tillfällena som ombud för inkassofir
mor i hänskjutna betalningsföreläg
ganden. Små mål ska inte föraktas. 
Själva inställelsen i domstolen har 
varit och är alltjämt en rolig del av 
yrket.

Lusten till advokatyrket kan sti
muleras på olika sätt. Den som är 
intresserad av process kan få stimu
lans av att läsa amerikanska court 
room dramas, inte för att det vi har i 
Sverige alls är likt, men för att trigga 
hur viktig advokatinsatsen kan vara. 

En bra utgångspunkt för att åstad
komma resultat är att tro, anse, veta 
att ens insats är viktig. Redan att in
billa sig att det man gör är viktigt 
kan vara av godo.

Det handlar mer om en inställ
ning än om teknik och transparens. 
Ambitionen, intresset, lusten ska 
visa sig redan i de tidigaste kontak
terna med klienten. Där skapas för
utsättningarna för ett gott arbete. 
Den som har en aktivt intresserad 
attityd hittar kärnan i ett tidigt ske
de – och då inte nödvändigtvis bara 
den juridiska kärnan. Varför har si
tuationen uppstått? Advokaten ska 
vara nyfiken på bakgrunden och för
söka förstå sammanhangen. Det är 
kvalitetshöjande. 

i processens olika skeden behövs intres
se, empati, fantasi, entusiasm. Och 
det inte bara för den egna saken och 
den egna klienten. Förståelse för 
båda parternas positioner är värt en 
ansträngning, som säkert ger belö
ning. Att betrakta saken och ana
lysera det som skrivits liksom det 
man själv skriver utifrån motpar
tens ögon är inte så dumt. Att fråga 
sig: varför skriver dom så, varför ser 
dom det så, ska vara moment i ar

betsmetoden. Intresserat försök att 
förstå är ett gott förhållningssätt.

För en något äldre jurist ingår 
att be om hjälp av en ung biträdan
de jurist. Vilken glädje det är att då 
möta någon som har inställningen: 
Va’ kul! Jätteintressant! Gärna! Oav
sett om uppgiften är stor eller li
ten och oavsett rättsområde. Här är 
någon som har goda förutsättning
ar att bli en bra advokat. En sådan 
person blir anförtrodd mer och mer 
och klienten känner säkert också 
av attityden, entusiasmen och gillar 
den han eller hon möter. 

just när betydelsen av den tekniska ut
vecklingen blir allt större för hur och 
var vi arbetar, ska det personliga an
slaget inte förminskas. Arbetsgläd
jen är en helt nödvändig komponent 
för ett gott arbete och för den uthål
lighet som krävs för att man ska ut
vecklas som jurist. En god arbets
plats måste uppmuntra och ta hand 
om lusten, frimodigheten, självstän
digheten, entusiasmen, engagemang
et, glädjen i att ta sig an sina arbets
uppgifter och allt vad som hör till 
dessa. Här ska inte förbises allt det 
som har med samarbetet med andra 
att göra. Den största risken med tek
nikutvecklingen, inte minst att vi har 
färre fysiska möten, är att mycket av 
det som kan skapa och befrämja ar
betsglädjen genom personliga kon
takter och relationen går förlorat. Då 
blir advokatyrket tråkigare och kva
liteten på det vi tillhandahåller lägre. 
Behovet av behaglig miljö, möten, 
fria diskussioner och surr i vardagen 
ska inte underskattas. 

Peter Danowsky   
Advokat

Lustens lov!
Advokat Peter Danowsky skriver om lustens och arbetsglädjens betydelse 
för att göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke.

Peter Danowsky 
har varit verksam 
på advokatbyrå 
sedan 1976. 2017 
fick han Advokat-
samfundets pris 
för framstående 
insatser inom advo-
katyrket. Hans huvudsakliga verksam-
hetsinriktning är tvistelösning, som 
ombud och skiljeman.
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 Barnkonventionen antogs av FN 
för drygt trettio år sedan. Sve
rige hade spelat en roll i förbe

redelserna och var en av de första län
derna att ratificera fördraget. Svenska 
myndigheter och enskilda organisa
tioner började använda konventio
nens normer och språk i det dagliga 
arbetet för barns rätt.

Det var angeläget att dessa rät
tighetskrav också skulle avspeg
las i svensk lag. Det skedde också, 
steg för steg, genom vad som kallas 
transformering. Normer i konven
tionen inlemmades i existerande 
lagstiftning där de bedömdes höra 
hemma. Det var en metod med tra
ditioner, det var så som till exem
pel de internationella fördragen om 
mänskliga rättigheter gjorde inträde 
i svenskt rättsväsende. Det enda un
dantaget var Europakonventionen 
för mänskliga rättigheter som getts 
plats i sin helhet i vår lagbok – som 
regeln var inom Europarådet. Den 
konventionen hade inkorporerats.

Genom ratificeringen av barnkon
ventionen var Sverige folkrättsligt 
bundet att respektera dess artiklar, 
även dem som vi inte hade formellt 
transformerat. Men så uppfattades 
det inte på alla håll. Det kom signa
ler från till exempel Migrationsver
ket att konventionen hade föga be

visvärde då den inte hade status som 
svensk lag. Det började sprida sig en 
uppfattning att barnkonventionen i 
sig inte hade någon egentlig tyngd. 
Även organisationer som arbetade 
med barns rättigheter började svikta 
i tron på att konventionen skulle ha 
betydelse utan att konventionen som 
helhet getts plats i lagboken.

samtidigt kom signaler från Norge om 
att beslutet där att anta konventio
nen som en särskild lag hade haft 
klart positiv påverkan, inte minst i de 
rättsliga processerna. Rent allmänt 
hade denna inkorporering gett arbe
tet för barns rättigheter ett uppsving.

Den statliga Barnrättighetsutred

ningen tillsattes 2014 för att utreda 
för och nackdelar av de olika möj
ligheterna att inlemma konventio
nen i svensk lag. Men under arbetets 
gång ändrades direktiven: Regering
en beslöt att utredningen skulle fo
kusera på åtgärder för att förbereda 
ett beslut om inkorporering. Utred
ningen fastnade för en kombination: 
att konventionen skulle antas som 
en fristående lag, men att arbetet 
med att transformera skulle fortsät
ta. Alltså, både bälte och hängsle.

Politiskt tycktes frågan nu av
gjord. Men det återstod en del pro
blem. Konventionen var inte skriven 
som den typ av lagtext vi är vana 
vid. På flera punkter har den karak
tären av politiska ambitioner och 
sociala principer snarare än som 
precis juridik. Hur skulle en dom
stol hantera till exempel artikeln om 
barnets bästa i situationer av kon
flikt mellan barns intressen och an
dra rimliga samhällsintressen? Hur 
skulle man konkret tolka konventio
nens krav om maximala resurser för 
att tillgodose barns behov?

Det var uppenbart att det skulle 
behövas en form av förarbete med 
genomtänkta tolkningar av artiklar 
i konventionen innan den spikades 
som lagtext. Utgångspunkten skulle 
förstås vara att jämföra hur existe

PRAKTISK JURIDIK

Barnkonventionen –       arbetet har bara börjat

Det är drygt trettio år sedan barnkonventionen antogs av FN och ett år sedan konventionen 
blev svensk lag. Men det rättsliga, politiska och medborgerliga arbetet för barns rättigheter 
är ingalunda avslutat utan måste fortsätta, skriver riksdagsledamoten Thomas Hammarberg, 
Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006–2012.

Thomas 
Hammarberg 
deltog i arbetet att 
utarbeta Barnkon-
ventionen. Han var 
då generalsekrete-
rare för Amnesty 
International och 
senare för Rädda Barnen. Han utsågs 
som en av tio ledamöter i den FN-kom-
mitté som övervakade ländernas re-
spekt för konventionens krav. Han satt 
senare som expert i de två utredningar 
regeringen tillsatte om konventionens 
förverkligande i Sverige.   

PRESENTATION
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rande svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med rättigheterna i 
konventionen. 

Men det var bråttom och det gavs 
tyvärr inte tid att invänta ”förarbe
tet” innan konventionen den första 
januari 2020 lyftes in i lagboken. 
Men något har därefter hänt. Sent i 
höstas kom rapporten från den ut
redning som tillsattes för att göra 
den nödvändiga jämförelsen. Utre
daren Anders Hagsgård hade fått 
förlängd tid för sitt uppdrag. 

det resulterade i en högst seriös rapport. 
I stort var dess slutsats att konven
tionen respekterades i svensk rätts
praxis (fattas bara annat!). Men det 
fanns faktiskt ett flertal punkter av 
bristande överensstämmelse eller 
rena luckor.

Utredaren listar inte mindre än 
32 punkter där konventionen ännu 
inte fått fullt genomslag i vår lag
stiftning eller praxis. Det ingick inte 
i hans direktiv att leverera förslag, 
men han valde dock att dra vissa 
slutsatser i form av ”iakttagelser”. 
Rapporten nämner nio exempel där 
det kan finnas skäl för en översyn 
för att nå en tydligare överenstäm
melse med konventionen.

Flera av exemplen rör konventio
nens fyra grundläggande frågor av 

principiell betydelse. Ett handlar om 
barnperspektivets roll i föräldrabal
ken. Ett annat om principen om bar
nets bästa i relation till vårdnadsha
varna. Ytterligare en iakttagelse tar 
upp frågan om barns möjligheter att 
i olika situationer framföra sina syn
punkter i frågor som berör dem.

Det är uppenbart att denna rap
port kräver en seriös uppföljning. 
Förslag bör utarbetas för en klok 
hantering av de luckor som utred
ningen påvisat. I vissa fall kan en 
ändring eller komplettering av lagen 
bli aktuell. Praxis kan i något fall be
höva förändras. 

Samtidigt bör det nu också analy
seras om det inte är dags att ratifice
ra det tilläggsprotokoll som Sverige 
hittills inte ratificerat. Det handlar 
om att öppna för barn att vända sig 
till FN när de nationella myndighe
terna inte varit lyhörda. Flera län
der har ställt sig bakom den rätten 
och funnit metod för att göra denna 
möjlighet meningsfull i praktiken.    

en viktig aspekt vid den seriösa över
syn som följer upp Hagsgårds ut
redning blir att hantera det faktum 
att tolkningen av konventionen är 
en fortlöpande och levande process 
snarare än spikad en gång för alla. 

Det är därför konventionens fyra 

principer är av så stor betydelse, det 
är de som vägleder den utveckling 
av tolkningarna som är nödvändiga i 
en förändrad värld. FNkommitténs 
rådgivande texter liksom dess kom
mentarer till ländernas rapporter är 
också viktiga för den översyn som 
bör göras med jämna mellanrum.

Det rättsliga, politiska och med
borgerliga arbetet för barns rättig
heter är ingalunda avslutat. Det ar
betet måste fortsätta.

Thomas Hammarberg      
Europarådets kommissionär för 

mänskliga rättigheter 2006–2012
  
PS. Det har trots allt visat sig posi-
tivt att barnkonventionen blivit lag. 
Men det reser onekligen frågan vad 
detta betyder för de övriga konven-
tionerna om mänskliga rättigheter. 
Som debatten utvecklades här om 
barnkonventionen finns risk för att 
dessa andra konventioner kommer 
att förlora respekt i vårt land. Det 
var därför inte oväntat att till ex-
empel organisationer som arbetar 
inom funkisrörelsen skulle föreslå 
att FN-konventionen om rättighe-
ter för personer med funktionsned-
sättning också skulle inkorporeras. 
Det borde faktiskt vara lättare att 
genomföra den reformen nu när 
barnkonventionen brutit mark. 

UTREDAREN 
LISTAR INTE 
MINDRE ÄN 
32 PUNKTER 

DÄR KON-
VENTIONEN 
ÄNNU INTE 
FÅTT FULLT 
GENOMSLAG 
I VÅR LAG-
STIFTNING 

ELLER 
PRAXIS. 

PRAKTISK JURIDIK

Barnkonventionen –       arbetet har bara börjat
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ETIK

Arbetsgrupp ser över
gränsen för straffavgift
Maxbeloppet för den straffav-
gift som advokater kan åläggas 
har varit oförändrat sedan 
1997. Nu är det dags att se över 
beloppet, anser Advokatsam-
fundets styrelse, som tillsatt en 
arbetsgrupp.

Advokatsamfundets styrelse 
beslutade vid sitt sammanträde 
den 22 januari att tillsätta en ar
betsgrupp med uppdraget att se 
över taket för straffavgiften för 
advokater som bryter mot god 
advokatsed, och om detta bör 
höjas. Den högsta möjliga straff
avgiften är i dag 50 000 kronor, 
en nivå som varit oförändrad i 
24 år. 

taket för straffavgiften har dykt 
upp i debatten om advokatetik 
och advokater som bryter mot 
denna. I en debattartikel i Neri
kes Allehanda i januari efter
lyste exempelvis Liberalernas 
rättspolitiska talesman Johan 
Pehrson mer nyanserade sank
tionsmöjligheter mot advokater 
som bryter mot de advokatetiska 
reglerna. Pehrson förespråkade 
i artikeln en ”kraftig höjning av 
högsta straffavgift vid brott mot 
god advokatsed”. 

Andra debattörer har pekat 
på att maxbeloppet för före
tagsbot sedan 1997 höjts med 
233 procent och för penningbot 
med 100 procent. Det konstate
ras också att revisorer, som inom 
revisorernas disciplinära system 
tilldelas varning, kan åläggas en 

sanktionsavgift om maximalt en 
miljon kronor.

initiativet till översynen av straff
avgiften kommer från Advokat
samfundets kansli. Generalse
kreterare Mia Edwall Insulander 
förklarar varför det nu är dags 
att överväga en höjning av taket 
för straffavgiften. 

– För att vår lagreglerade till

syn ska kunna utövas är det vik
tigt att samfundet har tillgång 
till effektiva sanktioner som är 
proportionella i förhållande till 
allvarligheten av överträdelser
na. Eftersom taket för straffav
giften har varit oförändrat i så 
många år nu, tycker vi att det ska 
ses över om den högsta avgiften 
har blivit ett mindre verksamt 
medel och glappet mellan ute
slutning och den näst strängaste 
påföljden har blivit för stort, sä
ger Mia Edwall Insulander. 

Hon tillägger att mediedebat
ten dessutom har visat att geme
ne man inte uppfattar den hög
sta straffavgiften som en adekvat 
påföljd. 

– Det finns alltså många skäl 
att se över den, sammanfattar 
Mia Edwall Insulander.  

Arbetsgruppen består av nio 
ledamöter: åtta advokater med 
olika inriktningar och verksam
hetsorter och en ledamot med 
erfarenhet av att tidigare ha va
rit offentlig representant i dis
ciplinnämnden. Gruppen leds 
av advokat Charlotta Falkman 
och ska förutom nivån på avgif
ten också identifiera och utre
da andra frågeställningar kring 
straffavgiften,  särskilt frågan om 
huru vida beslut om straffavgift 
ska kunna överklagas av advo
katen, vilket i dag inte är möjligt. 

arbetsgruppen planeras arbeta un
der våren. Deras förslag över
lämnas när det är färdigt till 
styrelsen.

De disciplinära påföljderna 
framgår av 8 kap. 7 § rättegångs-
balken. 

Enligt 8 kap. 7 § första stycket 
rättegångsbalken ska en advokat 
som i sin verksamhet uppsåtligen 
gör orätt eller som annars förfar 
oredligt, uteslutas ur Advokat-
samfundet. 

Enligt 8 kap 7 § andra stycket 
rättegångsbalken får en advokat 
som annars åsidosätter sina 
plikter som advokat meddelas 
en varning eller erinran. Är 
omständigheterna synnerligen 
försvårande får advokaten, enligt 
samma stycke, uteslutas ur Ad-
vokatsamfundet. 

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket 
rättegångsbalken får en advokat 
som tilldelas en varning, om det 
finns särskilda skäl, åläggas att 
betala en straffavgift till Advo-
katsamfundet. Straffavgiften får 
vara lägst 1 000 kronor och högst 
50 000 kronor.

Advokater som utesluts kan 
överklaga beslutet till Högsta 
domstolen. Ett beslut om åläg-
gande av straffavgift kan inte 
överklagas av advokaten. Jus-
titiekanslern, JK, kan överklaga 
även dessa beslut.

DISCIPLINPÅFÖLJDER 
FÖR ADVOKATER

Möjligheten för Advokatsamfundet att förena en varning med ett åläggande av straffavgift infördes i rättegångsbal-
ken och i samfundets stadgar 1983. Högsta möjliga straffavgift var då 15 000 kronor. 

Av förarbetena till förändringen framgår att en varning i förening med straffavgift är avsedd att utgöra en påföljd 
mellan uteslutning och enbart varning. Den ska kunna tillgripas dels i sådana fall där uteslutning i princip är obli-
gatorisk men mildrande omständigheter föreligger, dels i sådana fall där varning kan meddelas men omständighe-
terna är synnerligen försvårande (se prop. 1982/83:42 s. 7 f.).

Den 1 juli 1997 höjdes maxbeloppet till 50 000 kronor. Initiativet till ändringen kom från Advokatsamfundet, som be-
redde frågan först i den särskilda Disciplinkommittén och sedan, efter ett internt remissförfarande, i en arbetsgrupp.

BAKGRUND

En arbetsgrupp ska se över nivån på                                               den straffavgift som kan åläggas advokater som varnas av disciplinnämnden.
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ETIK

Friska upp advokatetiken
Begreppet god advokatsed för-
ändras och utvecklas med tiden, 
och såväl biträdande jurister som 
verksamma advokater kan därför 
ha nytta av utbildning på området. 
Den kostnadsfria kursen Advo-
katetik och god advokatsed för 
verksamma advokater går igenom 
de grundläggande reglerna och 
senare praxis. Under kursen re-
dovisas också handläggningen av 
disciplinärenden. Det är avsikten 
att kursen ska vara interaktiv och 
stort utrymme lämnas för frågor 
och diskussioner. Kursen finns i 
två versioner, en för verksamma 
advokater och en som främst rik-
tar sig till biträdande jurister som 
förbereder sig för advokatexamen.

läs mer och anmäl dig till kurserna 
på Advokatakademiens webbplats 
advokatakademien.advokatsam-
fundet.se/.

NYTT SEMINARIUM:
Försvararen, restriktioner 
och advokatetiken
Advokatsamfundet erbjuder med 
start den 8 februari ett nytt kost-
nadsfritt seminarium som hand-
lar om hur försvarsadvokaten 
kan och bör agera när klienten är 
häktad med restriktioner. Semi-
nariet leds av advokaterna Ulrika 
Borg och Staffan Bergqvist, båda 
ledamöter i samfundets disciplin-
nämnd.

Så här presenterar de båda 
kursledarna seminariet: ”Advoka-
ter som påstås bryta mot restrik-
tioner har i media uppmärksam-
mats i flera fall på senare tid. I vår 
kurs med temat restriktioner av-
ser vi att gå igenom en del av dis-
ciplinnämndens praxis från senare 
tid, lämna tips och förslag på hur 
olika situationer som kan uppstå 
i förhållande till klienter, anhöriga 
och vänner kan hanteras och vad 
som i övrigt kan vara viktigt att 
tänka på för att inte hamna i kon-
flikt med det etiska regelverket. 
Vår tanke är att seminariet ska 
inbjuda till en öppen och levande 
diskussion i detta aktuella ämne.”

anmäl dig till seminariet på 
Advokat akademiens webbplats 
advokatakademien.advokatsam-
fundet.se/.

En arbetsgrupp ska se över nivån på                                               den straffavgift som kan åläggas advokater som varnas av disciplinnämnden.

I styrelsens arbetsgrupp ingår: 

l  Advokat Charlotta Falkman 
(ordförande)

l  Advokat Petter Hetta
l  Advokat Viviénne Dahlstrand
l  Advokat Johanna Näslund
l  Advokat Stefan Ruben
l  Advokat Claes Langenius
l  Advokat Henrik Snellman
l  Advokat Christina Griebeler
l  Lotty Nordling (tidigare 

offentlig representant 
i disciplinnämnden)

Sekreterare i arbetsgruppen är 
disciplinnämndens sekreterare 
jur. kand. Sofia Rahm.

ARBETSGRUPPEN
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AKTUELLT

Varför har du valt att utbilda dig 
för att rycka in på sjukhuset?

– Jag trivs mycket bra som ad
vokat och har arbetat som affärs
jurist i tjugo år efter fyra år på 
domarbanan. Jag har dock alltid 
varit intresserad av medicin och 
valde just mellan att läsa till lä
kare eller till jurist.

– För några år sedan pratade 
jag med en tandläkare under en 
middag. Hon berättade att hon 
varje sommar åker ut för att på 
volontärbasis arbeta som tand
läkare i världen, framförallt i 
Afrika. Detta samtal inspirera
de mig att göra något liknande. 
Jag har en termin från läkarlin
jen på mitt CV, men kände att jag 
behövde någon mer praktisk ut
bildning för att kunna göra rik
tig nytta. I dag kan man läsa till 
undersköterska på distans. Detta 
gjorde jag därför under hösten 
2019 och under våren 2020. Jag 
läste in den teoretiska delen på 
fyra månader.

– Det finns ett praktikkrav un
der utbildningen på åtta veckor, 
vilket kändes intensivt med tan
ke på att jag har mitt ”vanliga” 
arbete att sköta samtidigt. Via 
kontakter fick jag en praktikplats 
på Helsingborgs lasarett på ki
rurgavdelningen för mage och 
tarm, där de lät mig praktisera 
en dag per vecka. Samtidigt an
mälde jag mig som volontär och 
bokades in på ett sjukhus i Gha
na två veckor under sommaren 
2020. På grund av coronapan
demin blev resan inställd, men 
sjukhusavdelningen frågade om 
jag var intresserad av att rycka 
in vid behov. Jag tackade ja och 
har hoppat in några dagar eller 
helger per månad. Behovet har 
naturligtvis på grund av pande
min varit enormt under hösten 
och i vinter.

Vad ger det dig att arbeta i vår-
den?

– Det kändes roligt och spän

nande att utmana sig själv med 
annat än det man normalt gör. 
Vårdyrket och advokatyrket är 
inte så olika som man kan tro. 
Det handlar om att ta hand om 
människor. Även på en affärsju
ridisk byrå är det ju människor
na bakom bolagen man hanterar 
och hjälper.

Vilka erfarenheter från advokat-
yrket har du nytta av i vården?

– Oerhört många. Rent all
mänt tror jag att man har lätt
are för att kommunicera med 
människor och hantera dem på 
ett korrekt och värdigt sätt när 
man under livet bygger på sin 
livserfarenhet. Och som advokat 
träffar man hela tiden okända 
personer på olika nivåer i sam
hället, precis som i vården, vilka 
befinner sig i ett utsatt läge. Det 
gäller då att kunna förhålla sig 
lugn, inbringa förtroende samt 
att ge relevant hjälp i en pres
sad situation.

Hur skiljer sig advokatverksamhe-
ten från verksamheten i vården?

– Sättet att arbeta är olika. 
Sjukvården är fortfarande väl
digt hierarkisk på ett negativt 
vis, vilket går ut över informa
tionsflödet om patientens måen
de. Här tycker jag att advokatkå
ren har lyckats bättre de senaste 
tjugo åren.

Vilka erfarenheter kan du ta med 
dig i din advokatverksamhet?

– Livet är mycket skört. Det 
gäller att ta vara på det och ska
pa något meningsfullt så länge 
man har möjlighet.

Skulle du rekommendera andra 
advokater att göra samma sak?

– Absolut, om man är intres
serad av vårdyrket och är beredd 
att prova något nytt. Det är fan
tastiskt lärorikt, allmänbildande 
och roligt! Nu hoppas jag att jag 
ska kunna åka till Ghana i som
mar.

Affärsadvokaten som rycker in i vården

VÅRDYRKET OCH 
ADVOKAT YRKET ÄR 

INTE SÅ OLIKA SOM MAN 
KAN TRO. DET HANDLAR 

OM ATT TA HAND 
OM MÄNNISKOR. 

MÅNADENS ADVOKAT

JESSICA STÅLHAMMAR
Jessica Stålhammar är delägare 
på Wesslau Söderqvist Advokat-
byrå i Helsingborg och är främst 
inriktad på arbetsrätt. Hon med-
verkar också i lagkommentarer 
och anlitas som föreläsare. Nu 
har Jessica snabbutbildat sig till 
undersköterska och rycker in och 
arbetar på Helsingborgs lasarett.
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Nya uppdrag, 
stipendier och anslag
l Anna Stenson tillträdde den 
1 januari 2021 som ny vd för 
Flood Herslow Holme.
l Andreas Klow är ny del-
ägare i Flood Herslow Holme 
från den 1 januari 2021. Han 
tillträdde samtidigt som kon-
torschef för byråns Malmö-
kontor. 
l Elisabeth Werner, Mercedes  
Lennartsson Anderås och 
 Victoria Wall Strandh är 
nyblivna delägare i Advokat-
firman Delphi. 
l Ottilia Boström och Fredrik 
Gillgren är nya delägare i Lin-
dahl. Båda är verksamma vid 
byråns Stockholmskontor. 
l Rickard Carrick, Maria 
Holme, Aleksander Ivarsson, 
Daniel Khayyami, Caroline 
Perlström, Jon Rastad och 
Robin Rylander har utsetts 
till nya delägare i Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå. 
l Emma Dansbo är ny del-
ägare i Cirio Advokatbyrå. 
l Advokat Anina Liebkind 
ansluter till Norburg & Scherp 
Advokatbyrå som delägare 
den 1 februari.
l Jon Ericson är ny delägare i 
Setterwalls, där han kommer 
att verka inom byråns M&A- 
och aktiemarknadsgrupp. 
Även Malin Wikström är ny-
bliven delägare i Setterwalls, 
medan Erik Svedlund ansluter 
till byrån som specialist coun-
sel.
l Carl Näsholm har utsetts 
till delägare i Wistrand Advo-
katbyrå. 
l Linda Kempe och Jan Öst-
erman är från årsskiftet nya 
delägare i Eversheds Suther-
land.
l Johan Lidström blir ny del-
ägare på Hansen Advokatbyrå 
från och med den 1 januari.
l Julia Westling är ny counsel 
vid Real Advokatbyrå. 
l Teodor Vikars Hall har för 
sin uppsats ”(O)begränsad 
riskexponering i kommersiella 
entreprenader” tilldelats advo-
katbyrån Foyens årliga stipen-
dium inom entreprenadrätt.

Emanuel Björn Bergqvist prisad för bästa uppsats
Emanuel Björn Bergqvist, bi-
trädande jurist på DLA Piper i 
Stockholm, har tilldelats 2020 
års Midander-Lönnstipendium. 
Bergqvist får stipendiet för att 
han ”på ett insiktsfullt, kreativt 
och självständigt sätt har tagit sig 
an en av den digitala tidsålderns 
mest svårbesvarade frågor: kan 
en rättsstat ersätta den mänsk-
liga domaren med en dömande 
dator?”.

Stipendiet om 25 000 kronor 
delas varje år ut av Centrum för 
rättvisa till den student som har 
skrivit den bästa examensuppsat-
sen om individuella fri- och rät-
tigheter. Stipendiet är uppkallat 
efter det första fallet Centrum för 
rättvisa vann i Högsta domstolen 
(NJA 2006 s. 683). Emanuel Björn 
Bergqvist blev den 14:e i raden av 
studenter som tilldelats stipendiet 
sedan det instiftades 2007.

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

Advokaten och brottaren Pelle Svensson har avlidit
Advokaten och dubble världsmästaren i brottning 
Pelle Svensson avled i december 2020, 77 år gam-
mal. Pelle Svensson tog sina VM-guld 1970 i Edmon-
ton i Kanada och 1971 i Sofia i Bulgarien. Han hann 
också få två EM-guld, 1969 och 1970. 

Efter brottarkarriären gjorde Pelle Svensson sig 
känd som en stridbar och frispråkig brottmåls-
advokat. Samtidigt hade han framträdande uppdrag 
i brottningsvärlden, bland annat som ordförande i 
Svenska Brottningsförbundet.

Pelle Svensson intervjuades i tidskriften Advo-
katen nr 9 2017. Då gick han i pension och hade i 
samband med detta gett ut sina memoarer, med 
titeln ”Mannen på barrikaderna”. I intervjun säger 
Svensson bland annat att det ”har varit en rak kurs 
från min sida att ställa upp för och försvara den lilla 
människan. Men jag har ständigt varit ifrågasatt, jag 
har inte tagits på allvar. Advokatkollegorna har haft 
svårt att acceptera den bondpojk från inre delen av 
Ångermanland som jag är”.

Attunda tingsrätt växer färggrant
Attunda tingsrätt i Sollentuna flyttade i december in delar av sin verksamhet i nybyggda Färgskrapan intill 
domstolsbyggnaden. Byggnaden är 15 våningar hög med en lokalarea på omkring 15 000 kvadratmeter.

Attunda tingsrätt blir med denna utbyggnad en av Sveriges största tingsrätter. I anslutning till tingsrät-
tens egna lokaler finns också resurslokaler för alla landets domstolar, bland annat i form av två säkerhets-
salar i anslutning till säkerhetshäkte samt fyra extra stora säkerhetssalar. 

Under sommaren 2021 flyttar även Åklagarmyndigheten in i kontor i Färgskrapan.
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2020 om inte annat anges.
Bengtsson, Bertil: Kollektivav-

talsgrundad försäkring : några 
huvuddrag (Norstedts juridik. 
155 s.)  

Björkman, Ulla: Kommunen och 
lagen : en introduktion / Ulla 
Björkman, Olle Lundin (7. uppl. 
Iustus.  164 s.)

Bogdan, Michael: Private interna-
tional law in Sweden / Michael 
Bogdan, Ulf Maunsbach (3. ed. 

Alphen aan den Rijn : Kluwer 
Law International. 154 s.)

Brottsoffermyndighetens refe-
ratsamling (Brottsoffermyndig-
heten. 162 s.)  

BRÅ rapport 2020:16: Brott och 
brottsutsatthet på kollektiva 
asylboenden under 2018 / 
Sara Merenius, Monika Sell-
gren Karlsson (Brottsförebyg-
gande rådet. 100 s.) 

Ericson, Bo: Stridsåtgärder i 
arbets tvister / Bo Ericson, Kurt 

Eriksson (Norstedts juridik. 
201 s.) 

Eyben, Bo von: Lærebog i erstat-
ningsret / Bo von Eyben, Helle 
Isager (9. udg. Djøf Forlag. 
2019. 587 s.)

Fri, Mattias: Beskattning av aktie-
bolag vid företagsöverlåtelser : 
en skatterättslig vägledning för 
köpare och säljare av företag / 
Mattias Fri, Oskar Henkow Da-
vid Kleist (Norstedts juridik. 
130 s.) 

Godsk Pedersen, Hans Viggo: 
Almindelig kontraktsret / Hans 
Viggo Godsk Pedersen, Anders 
Ørgaard (6. udg. København : 
Djøf Forlag. 270 s.)

Gregow, Torkel: Utsöknings- 
rätt (5. uppl. Norstedts 
juridik. 501 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning ; 
118)

Gustafsson, Annika: Bygglovs-
boken (3. uppl. Studentlittera-
tur. 267 s.)

 LÄSTIPS

Patientsäkerhetslagen : en kommentar
Författare: Lars-Åke 
Johnsson
Förlag: Norstedts 
juridik
Patientsäkerhets-
lagen som trädde i 
kraft 1 januari 2011 
syftar till att stärka 
patientens ställning 
och främja patient-
säkerheten inom 
vården. Bestämmel-
serna i lagen riktas både till vårdgivarna och 
till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vård- 
givaren ska planera och kontrollera verk-
samheten och arbeta förebyggande för att 
för hindra vårdskador. Personalen ska på olika 
sätt medverka till en säkrare vård. I lagen 
regleras också Ivos (Inspektionen för vård och 
omsorg) tillsyn och Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd, HSAN.  Boken kommenterar 
bakgrunden och motiven till nu gällande 
bestämmelser. Ett stort antal rättsfall be- 
lyser viktiga rättsfrågor och tillämpningen 
av lagen.

Medicinsk rätt
Författare: Kavot 
Zillén, Titti Mattsson, 
Santa Slokenberga
Förlag: Norstedts 
juridik
Medicinsk rätt är en 
snabbt växande tvär-
vetenskaplig disciplin 
som omfattar den 
rättsliga regleringen 
av hälso- och sjuk-
vården och annan 

medicinsk verksamhet. Ämnet rör både civil-
rättsliga, offentligrättsliga och straffrättsliga 
aspekter på olika områden. Boken, skriven av 
författare med specialkompetens inom ämnets 
olika delar, redogör för vissa kärnområden 
inom den medicinska rätten, bland annat häl-
so- och sjukvårdens rättsliga ansvar,  patien-
tens rättsliga ställning och patientsäkerhet, 
hälso- och sjukvårdssekretess, läkemedels-
området, regelverket kring medicinsk forsk-
ning, organdonation, reproduktiv hälsa, vård i 
livets slutskede och psykiatrisk tvångsvård.  

 BOK
Rätt, rättskällor och rättstillämpning av Stig 
Strömholm, Max Lyles och Filippo Valguar-
nera, Norstedts juridik
Ny, bearbetad sjätte upplaga av Stig Ström-
holms moderna klassiker inom svensk rätts-
vetenskaplig litteratur – tjugofem år efter 
senast utgivna upplagan. Uppdateringen är 
gjord med bibehållande av framställningens 
ursprungliga disposition och tankegång. 
Boken är indelad i två huvudavdelningar där 
första delen behandlar rättsordningen och 
begreppet gällande rätt. Andra avdelningen 
behandlar den svenska rättens källor samt ju-
ridiska metodproblem. Boken är i första hand 
avsedd för undervisning i allmän rättslära vid 
universiteten. 

 KLARSPRÅK
Klarspråk i domar av Britt Björneke, Fredrik 
Bohlin, Marie B. Hagsgård, Maria Sundin, 
Studentlitteratur
Domstolarna har det senaste decenniet arbe-
tat aktivt med att skriva begripligare domar. 
Hittills har det dock saknats en bok om klar-
språksarbete på domstolar. I boken berättar 
tre jurister och en språkkonsult om varför 
man behöver skriva juridiskt korrekt på ett 
begripligt språk, hur man kan modernisera 
det juridiska språket och hur man kan arbeta 
med klarspråksarbetet på en domstol. Många 
konkreta tips och råd ges liksom exempel ur 
modernt formulerade domar från tingsrätt och 
förvaltningsrätt.  

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET
 AVHANDLINGAR
Svensk yttrandefrihet och internationell rätt 
av Mikael Ruotsi, Uppsala universitet (Iustus)
Yttrandefrihetsgrundlagarna utgjorde länge 
det helt centrala skyddet för yttrandefriheten 
i svensk rätt. Sedan Sverige blev medlem i 
EU har dock Europarättens rättighetsskydd 
fått stort genomslag i rättstillämpningen, och 
relationen mellan de olika regleringarna fram-
står som alltmer betydelsefulla.  Avhandlingen 
redogör för den svenska regleringen av tryck- 
och yttrandefriheten och hur den förhåller sig 
till europarättens rättighetsskydd och FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter.

EU law and religion : a study of how the Court 
of Justice has adjudicated on religious mat-
ters in union law av Emma Ahlm, Uppsala 
universitet
Studien analyserar hur EU-domstolen har 
dömt i religiösa frågor. Religionsområdet 
har tidigare främst varit en fråga för den 
nationella rättsordningen, under översyn av 
Europadomstolen. Därför bidrar studien till 
att analysera hur religionsfrågor behandlas i 
en unionsrättslig kontext, vilket inte tidigare 
gjorts i denna omfattning.

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut : 
svensk, dansk och österrikisk rätt i kompa-
rativ belysning av Torvald Larsson, Lunds 
universitet
Att den offentliga förvaltningens beslut ska 
kunna bli föremål för en oberoende pröv-
ning i domstol betraktas som grundläggande 
i en rättsstat. I Sverige har överprövning 
av förvaltningsbeslut tidigare ofta skett av 
överordnad förvaltningsmyndighet, men till 
följd av europeiseringen har denna ordning 
förändrats, och numer sker överprövning som 
huvudregel i förvaltningsdomstol. Till skillnad 
från många andra länder saknas dock i svensk 
grundlag bestämmelse om rätt till domstols-
prövning av förvaltningsbeslut. I avhandlingen 
jämförs det svenska systemet med motsva-
rande system i Danmark och Österrike. 
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AKTUELLT

Iseskog, Tommy: Företagsbot : 
ett ”straff” för juridisk person 
(IJK. 68 s.) 

Iversen, Torsten: Obligationsret. 
D. 1 (6. udg. København :Jurist-
og Økonomforbundet, 2019. 
446 s.)  

Lavin, Rune: Förvaltningspro-
cessrätt (4. uppl. Norstedts 
juridik. 192 s.)  

Lindblom, Linda: Det brottsföre-
byggande arbetet i Sverige : 
nuläge och utvecklingsbehov 
2020 / Linda Lindblom, Jenny 
Viström (Brottsförebyggande 
rådet. 80 s.)

Med god ordning och efter Guds 
vilja : en antologi om kyrkorätt 
/ redaktör: Leif Nordenstorm 
(Artos. 2019. 455 s. Skrifter 

utgivna av Stiftelsen Fjellstedt-
ska skolan ; 1)

Olsson, Stefan: Introduktion till 
entreprenadrätt (Svensk bygg-
tjänst. 182 s.) 

Sjöstedt, Daniel: God man och 
förvaltare : en handbok / Da-
niel Sjöstedt, Peter Sporrstedt 
(3. uppl.   Studentlitteratur. 
228 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: 
Sanktionsavgifter : särskilt i 
näringsverksamhet (2. uppl. 
Norstedts juridik. 442 s.)  

Öman, Sören: Anställnings-
skyddspraxis (10. uppl. Jure. 
602 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

”Etiken är viktigare än någonsin”
Dagens Nyheter publicerade den 
5 december ett reportage om ad-
vokatetiken och om de uppgifter 
som kommit om att advokater 
brutit mot de advokatetiska reg-
lerna. Flera erfarna advokater 
uttalar sig i artikeln och pekar 
på att brott mot god advokatsed 
drabbar alla de advokater som 
sköter sig, och i förlängningen 
deras klienter.

Generalsekreterare Mia Edwall 
Insulander betonar i reportaget 
att de uppgifter som kommit fram 
om advokaters agerande, om 
de är sanna, riskerar att skada 
förtroendet för hela kåren. Hon 
konstaterar också att de fall som 
uppmärksammats under hösten 
kommer att behandlas i disciplin-
nämnden. Förutom den sedvan-
liga disciplinnämndsprövningen 
utlovar generalsekreteraren 
också ytterligare satsningar på 
etiken. 

 PODD

Brå poddar om brott
Snacka om brott är namnet på 
Brottsförebyggande rådets, 
Brå, poddserie.  Podden leds av 
den erfarne journalisten Willy 
Silberstein, som talar med olika 
experter och praktisk verksamma 
kring olika aspekter av brott och 
brottslighet. I det senaste avsnit-
tet, publicerat den 21 december, 
behandlas människors känsla 
av otrygghet och oro för brott, i 
ljuset av Nationella trygghetsun-
dersökningen. 

Snacka om brott hittar du på 
Brås webbplats www.bra.se, eller 
där poddar finns.

Ulrika Mossberg är fiskal 
vid Malmö tingsrätt. Hennes 
debutroman Domslut utspelar 
sig delvis i domstolsmiljö.

Har du skrivit skönlitterärt 
 tidigare?

– Jag har under hela mitt liv 
haft perioder när jag har skri
vit skönlitterärt. Bland annat 
har jag gått Lunds universitets 
författarskola där vi testade att 
skriva i flera olika genrer. Jag 
har också medverkat i ett par 
antologier. En anledning till att 
jag sökte mig till juristyrket var 
just att jag ville arbeta med ord 
på något sätt.

Hur kom du på idén?
– Det var den bibliska berät

telsen om Lea, Jakob och Ra
kel som gav mig grundidén. 
Egentligen var det framför allt 
kärlekshistorian som jag var in
tresserad av, även om den slut
liga berättelsen kanske inte har 
så stora likheter med den biblis
ka. Att huvudkaraktären är do
mare och att delar utspelar sig 
i tingsrättsmiljö var 
mer en slump.

Genom romanen lö-
per ett domaretiskt 
dilemma. Diskute-
rar domare etiska 
frågor annorlunda 
än advokater?

– Jag tror att just 
det etiska är tyd
ligare och mer le

vande i advokatyrket, kanske 
på grund av det etiska regel
verket, men också för att arbe
tet kräver det i större mån. Jag 
upplever inte att det är något 
som diskuteras särskilt myck
et i domaryrket; etiska frågor 
uppstår väl där framför allt i 
jävssituationer och det är kan

ske oftast tydligt 
vad som är rätt 
och fel.

Vilka reaktioner 
har du fått från kol-
leger?

– Många har 
tyckt att det har va
rit roligt och ovan
ligt att läsa om hur 
arbetet på en tings

rätt går till. Jag tänkte inte på 
det när jag skrev, men det slog 
mig efteråt att det nästan inte 
finns några skildringar av tings
rättsarbetet utanför rättegång
arna.

Vilken är din uppfattning om 
advokater?

– Det är ett väldigt viktigt och 
inte helt lätt yrke. Jag har själv 
arbetat på en affärsjuridisk ad
vokatbyrå under två år, vilket 
har gett mig mycket i förståel
sen av advokaters agerande un
der rättegången. Yrket handlar 
om mycket mer än juridik. Man 
ska inte underskatta hur viktig 
den rent sociala delen av advo
katyrket är för många misstänk
ta och tilltalade.

FEM FRÅGOR TILL … ULRIKA MOSSBERG

Det finns nästan inga skildringar
av arbetet på en tingsrätt
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BAKGRUND
Advokat A har varit boutred
ningsman för dödsboet efter Z. 

X var i egenskap av dotter till 
Z och Y, dödsbodelägare i döds
boet. 

ANMÄLAN
I anmälan som kom in till Ad
vokatsamfundet den 13 novem
ber 2019 samt komplettering 
den 26 november 2019, har Y, 
för X:s räkning, riktat anmärk
ningar mot A och anfört i huvud
sak följande.

A har agerat jävigt under sitt 
uppdrag som boutredningsman 
för dödsboet som hennes dotter, 
X, har ärvt efter sin far Z. 

Z avled i en trafikolycka i au
gusti 2017. De var ett par och hon 
var gravid då olyckan skedde. Z 
ägde en gård och hade ett fö
retag. Z hade inga övriga barn 
förutom det barn de väntade. 
Z:s familj agerade på ett mycket 
tveksamt sätt då det stod klart 
att ett barn var på väg, ett barn 
som skulle ärva hans tillgångar. 

Z:s familj tömde gården på 
allt av värde och begick försäk
ringsbedrägeri genom att ange 
en före detta flickvän till Z som 
hans sambo. Detta ledde till att 
en kapitalförsäkring felaktigt 
betalades ut till den före detta 
flickvännen istället för till deras 
dotter. Z:s bror var mycket aktiv 

i detta bedrägeri och delade tro
ligtvis på försäkringspengarna 
med den före detta flickvännen. 

Eftersom hon bar barnet i ma
gen kunde hon inte göra någon
ting förrän efter att barnet var 
fött och hon fick inte heller nå
gon information från Z:s familj 
eller A. Dödsboägare fram till 
förlossningen var Z:s föräldrar, 
P och C. 

När boutredningsman A till
sattes i november var boet tömt 
på allt av värde – och P sa till 
A att ”Z inte ägde några saker”. 
Redan här borde A ha ifrågasatt 
det hela. Att äga en gård och vara 
egen företagare inom repara
tion/hantverk, och samtidigt 
inte äga några saker/möbler/
maskiner är knappast troligt. I 
deklarationen/balansrapporten 
framgår att Z deklarerat maski
ner och verktyg för 259 175 kr. 
Det har hon påpekat för A som 
valt att inte kommentera det. A 
godtog trots det alltså familjens 
påstående om att Z inte ägde 
några saker. 

Vidare lät A nyckeln till går
den förvaras hos fadern P hela 
det år som gick från A:s tillträde 
i november 2017 till bouppteck
ningen i augusti 2018, trots att 
situationen var som den var. P 
var mycket påverkad av sin son, 
tillika Z:s bror, B, och tillät B ha 
nyckeln och ta vad han önskade. 

P åkte även ut flera gånger till 
gården tillsammans med Z:s före 
detta flickvän F och de båda kun
de fritt ta vad de ville ha. 

Efter A:s tillträde tömdes går
den ytterligare på saker varav 
mycket av stort affektionsvär
de för hennes dotter. I princip 
ingenting fanns kvar när hennes 
dotter väl föddes och blev döds
bodelägare. Då hon själv besök
te gården både direkt efter Z:s 
död i september 2017 och även 
senare, i början av januari 2018 
samt under hösten 2018, såg hon 
att gården från början var full 
av möbler, maskiner och verk
tyg. Hon såg även att mer och 
mer saker försvann också efter 
A:s tillträde, under den tid då P 
ansvarade för nycklarna. 

P bestämde även aktivt att 
ingenting skulle göras på går
den; kylskåp, frys, och disk fick 
stå kvar i över ett år utan att rö
ras. A gjorde ingenting åt det
ta heller. Ingenting gjordes för 
att ta hand om gården. Hennes 
dotter har nu inte någonting alls 
kvar efter sin far. De har till och 
med tagit gamla leksaker, nalle
björnar, tågbana och leksaksbi
lar som Z hade sparat, allt för att 
hennes dotter inte skulle få ha 
något minne efter sin far. 

Hennes åsikt är att förvalt
ningen av dödsboet skötts på 
ett undermåligt sätt och att A 
varit jävig. A har tydligt stått på 
P:s sida och uttryckligen sagt till 
henne att hon ska vara tacksam 
mot P. A vet också att P tog saker 
från gården som till exempel Z:s 
segelbåt. A lät det sopas under 

mattan utan att ta upp det i bo
uppteckningen. 

A har inte hjälpt henne eller 
stått på hennes dotters sida över 
huvud taget i den här historien, 
utan snarare trott på lögner
na om den påstådda sambon F. 
F tilläts komma undan med att ta 
möbler från gården och A gick 
aldrig vidare med det. Till bo
uppteckningen kallades hon, i 
egenskap av sin dotters vård
nadshavare, P och även F, trots 
att F inte hade någonting där att 
göra. C, som också var dödsbo
ägare fram tills dess hennes dot
ter tog över, kallades däremot 
inte alls och fick inte ens reda 
på att det var en bouppteck
ning. Hon har fått uppgifter om 
att A företrädde P under dennes 
skilsmässa från C år 1988. Dessa 
uppgifter innebär att de kände 
varandra sedan tidigare och att 
A inte var opartisk utan rent av 
olämplig som boutredningsman. 

A har aldrig gett henne någ
ra klara svar på hennes frågor 
utan hon har ofta fått mejla flera 
gånger för att få svar på en frå
ga. När man går igenom faktu
ran för hans utförda arbete med 
dödsboet framgår tydligt att den 
mesta tiden A fakturerat har va
rit tid för att läsa eller svara på 
mejl, många av dem från henne. 
Hade A varit tydlig i sin kom
munikation och gett henne den 
information hon behövde i egen
skap av X:s vårdnadshavare hade 
mejlen och kostnaderna kunnat 
halveras. Oavsett om hon skri
vit ett längre mejl eller ett mejl 
med en enkel fråga som att hon 

1Advokat hade åsidosatt det som ålegat honom som boutred-
ningsman. Även fråga om jäv. Varning.
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till exempel bett om ett telefon
nummer, har A fakturerat 0,2–
0,3 timmar för det. Ibland har A 
inte svarat på hennes fråga och 
hon har då tvingats ställa den en 
gång till och A har då fakturerat 
för det också. 

Hon ställde tidigt frågan om 
huruvida det fanns några försäk
ringar och fick till svar att A inte 
visste. Mycket sent åsido, efter 
många mejl med frågor, kom 
det fram att det fanns försäkring 
och att den redan utbetalats till 
F. Hade hon fått reda på den in
formationen tidigare hade hon 
kunnat kontakta försäkringsbo
laget i ett mycket tidigare skede 
och bett dem tala med Z:s mam
ma och syster som hade intygat 
att Z inte hade någon sambo 
att betala ut försäkringen till. 
Nu var det för sent när hon väl 
fick informationen. Försäkring
en var redan utbetald och hon 
tvingades ta det till domstol på 
egen hand för att avgöra frågan. 
Denna process kostade henne 
väldigt mycket tid, energi och 
psykiskt lidande såväl som ad
vokatkostnader. Allt hade kun
nat undvikas om informationen 
nått henne tidigare innan det var 
för sent. 

Z hade en revisionsbyrå som 
skötte hans bokföring sedan 
många år tillbaka. 

Det naturliga hade varit att 
låta dem sköta deklarationen 
för dödsboet eftersom det skulle 
spara mycket tid då de redan var 
insatta i Z:s rörelse. Istället anli
tade A en helt utomstående byrå 
för detta, som tagit 28 000 kr 

betalt för att göra deklarationen. 
Enligt A fick han inte tag i före
taget som hade skött deklaratio
nen tidigare. 

Hon ringde företaget en gång 
och fick direkt kontakt med 
mannen som arbetade för Z. En
ligt honom hade de kunnat sköta 
deklarationen till en kostnad av 
ungefär 6 000–10 000 kr. Enligt 
henne har A inte haft något in
tresse av att bespara dödsboet 
onödiga kostnader. Snarare tvärt 
om vilket är helt i linje med hur 
P och övriga i den familjen har 
agerat. 

Begravningsbyrån hade till ex
empel fått instruktioner om att 
göra begravningen så dyr som 
möjligt, för att så lite som möj
ligt skulle finnas kvar till hen
nes dotter. Begravning plus sten 
kostade över 100 000 kr. En fa
miljegravsten beställdes till en 
kostnad av 31 500 kr. En gravsten 
som både fadern P och brodern 
B tänkt ligga under i framtiden. 

Trots att hennes dotter var 
född och det bara var en fråga 
om handläggningstid hos tings
rätten när hon skulle godkän
nas som Z:s arvinge och därmed 
vara dödsbodelägare tilläts P 
och B beställa gravstenen, vilket 
skedde under tidig sommar 2018, 
helt utan att hon kontaktades el
ler informerades. Istället för en 
normal gravsten till en person 
beställdes en familjegravsten, 
för att maximera kostnaderna. 
Hon anser att hon borde ha in
formerats om sådana här saker 
i egenskap av X:s vårdnadshava
re. Hon tog upp allt detta under 

bouppteckningen men fick inget 
stöd alls av A utan han stod klart 
och tydligt på P:s sida i detta.

Då gården skulle säljas påtala
de A hela tiden att gården skulle 
vara extremt svår att sälja och 
att hon skulle vara glad om de 
fick någonting alls för den. A 
var extremt negativ till allt. Till 
slut tog hon själv över och skötte 
försäljningen tillsammans med 
mäklaren. Då intresserade köpa
re kom ut till gården för att titta 
var inte ens en första städning 
gjord utan disk och matrester låg 
kvar som legat där i över ett år. 
Hon fick själv ordna med en nära 
vän som åkte ut och städade bort 
det värsta i sista sekund innan 
köparna kom. 

P har uttryckligen sagt till 
henne att han känner A sedan 
tidigare. Sammantaget anser 
hon att förvaltningen av döds
boet skötts på ett undermåligt 
sätt, att det förekommit jäv och 
att A inte verkat för dödsboets 
bästa utan att A har skyddat P. 

A har trott på P:s lögner om 
att det fanns en sambo och A har 
skyddat P och låtit honom och 
övriga familjemedlemmar kom
ma undan med stölder från går
den. Konsekvensen av det har 
blivit att hennes dotter förlo
rat pengar då hennes dotter fått 
ärva mycket mindre än vad hen
nes dotter borde ha fått. 

Tvisten angående samboska
pet togs upp i domstol i april 
månad och det hela slutade med 
förlikning eftersom hon som en
samstående mamma inte hade 
råd att betala för en två dagar 

lång rättegång. F gav hennes dot
ter hälften av försäkringspeng
arna. Hon stod kvar med höga 
advokatkostnader och därtill 
allt det psykiska lidande pro
cessen kostat henne. Istället för 
att kunna bearbeta sorgen efter 
sin partner och pappan till sin 
dotter och istället för att kun
na njuta av det första året som 
nybliven mamma, har allt detta 
orsakat henne enormt mycket 
lidande och stress. A, som fick 
nästan 300 000 kr betalt för sitt 
arbete, hade till uppgift att hjäl
pa henne som vårdnadshavare 
till dödsbodelägaren och under
lätta situationen. A har snarare 
gjort det motsatta. 

Till yttrandet har Y i egenskap 
av ombud för X bilagt;

• Balansrapport för Z,
• Faktura från advokatfirman.

ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till 
Advokatsamfundet den 5 decem
ber 2019, tillbakavisat anmärk
ningarna och anfört i huvudsak 
följande. 

Hans uppfattning är att det 
inte förelåg något jäv i ären
det. Han har inte företrätt P i 
något ärende gentemot C. Han 
har företrätt P i ett familjerätts
ligt ärende med annan motpart 
för länge sedan. Ärendet avsåg 
inte Z och är utagerat. Men hans 
minnesbild är att ärendet hand
lades på 1990talet.

Han valde att låta P, far till Z 
och sedermera farfar till X, till
se fastigheten som är belägen 
på landet. Några nära fastboen

Beslut från disciplinnämnden
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de grannar fanns inte. Detta för 
att ha en regelbunden tillsyn av 
fastigheten utan att behöva be
lasta dödsboet med kostnader 
som det skulle ha inneburit att 
för honom ta sig till fastighe
ten cirka fyra mil från sitt kon
tor dvs. vid vart tillfälle en resa 
om cirka åtta mil och en kost
nad för tidsspillan om cirka 
1,25 timmar samt den tid han 
hade att lägga ner för genom
gång av fastigheten.

I samband med att denna 
överenskommelse träffades 
mellan honom och P gick de 
gemensamt igenom fastigheten 
dess utrymmen och tog med sig 
handlingar, dator och dylikt från 
fastigheten. Fastigheten var un
der renovering. Hemmet var en
ligt hans uppfattning spartanskt. 
Några gitarrer, nallar med mera 
såg han inte till vid sitt besök på 
fastigheten i november 2017. De 
föremål som i övrigt anges har 
han inte sett. I de fall dessa före
mål funnits på fastigheten har de 
bortforslats under den tid, cirka 
två månader, som förflöt mellan 
Z:s bortgång och hans förordna
de till boutredningsman.

Han var i kontakt med den 
byrå som tidigare skött deklara
tioner och bokföring för Z vid 
flera tillfällen. Han talade med 
olika anställda och bad dem att 
den person som handhade Z:s 
och den enskilda firmans upp
drag skulle återkomma till ho
nom, då denne inte var tillgäng
lig vid de telefonsamtal han 
ringde. Personen återkom aldrig 
till honom, trots ett flertal sam
tal till kontoret. Han hade därför 

inget annat val än att ge uppdra
get till en annan firma att gå ige
nom bokföring och upprätta de
klaration i rätt tid.

Gården stod som ovan nämnts 
tom. Han avvaktade med boupp
teckningen till dess dödsbodel
ägarkretsen var klarlagd, vilken 
den blev genom tingsrättens 
dom i juni 2018. Bouppteckning 
ägde sedan rum i augusti 2018. 
På fastigheten har elen aldrig va
rit avstängd. Han kan idag inte 
erinra sig huruvida kyl och frys 
var tömda eller ej. Om så inte 
var fallet så är det ett förbise
ende av honom. Han kan dock 
nämna att vattensystemet töm
des på fastigheten då ledning
arna inte skulle frysa. Några åt
gärder utöver dessa samt rensa 
tomten på skrot och gamla bi
lar samt grovstäda bostadsbygg
naderna inför försäljningen har 
han inte vidtagit. För det fall han 
vid sina besök på fastigheten el
ler av P fått kännedom om åt
gärder som behövde vidtagas 
har det skett.

Inledningsvis har han fått be
rättat för sig att ingen av Z:s för
äldrar eller syskon ägde känne
dom om att Y var gravid och att 
Z var far till det väntade barnet. 
Den uppgiften fick de en tid ef
ter Z:s bortgång av Y. Y mejla
de honom den 21 november 2017 
och meddelade att hon väntade 
Z:s barn samt att hon visste att 
Z:s föräldrar ansökt om förord
nade av boutredningsman och 
föreslagit honom och uppgav 
sina kontaktuppgifter. Tingsrät
ten förordnade honom till bout
redningsman 28 november 2017.

I de uppgifter han fick sig till
handa så hade Z en sammanbo
ende under den tiden han träf
fade Y. Till bouppteckningen 
kallades den person som angavs 
vara sammanboende och X via 
sin mor Y. Det var de personer 
som kunde antas vara dödsbo
delägare. Av den registrerade 
bouppteckningen november 
2018, framgår att det rådde oe
nighet mellan X:s mor Y och F 
huruvida F var sambo med Z vid 
dödsfallet eller inte. Det fram
går vidare att P var närvarande 
vid förrättningen i syfte att vara 
honom behjälplig för uppgivan
de av boet. P hade även möjlig
het att kunna svara på eventuel
la frågor som kunde uppkomma 
angående dödsboet, om han inte 
kunde ge svar. 

Någon anledning att kalla nå
gon annan än X via hennes mor 
Y och F till bouppteckningen 
i egenskap av dödsbodelägare 
fanns således inte.

P var honom behjälplig på ett 
bra sätt för tillsyn av fastigheten 
och uppgivande av boet. Det har 
minskat kostnaderna för boet. 
P uppmärksammade honom på 
värmesystemets konstruktion, 
vilket föranledde tömning av 
vattensystemet. P har inte gått 
Z:s brors ärenden. Han har tvärt 
emot förstått att det har rått en 
djup osämja dem emellan efter 
Z:s bortgång. Vad avser möb
ler har den uppgivna sambon F 
redovisat det efter Y:s begäran. 
Han har lämnat den information 
som efterfrågats efter det att 
Y, såsom mor till X, har efterfrå
gat uppgifter. Dessförinnan var 

X officiellt inte delägare i döds
boet. Dessa frågor löstes under 
hand.

Vad avser utbetalning av för
säkringsersättning är det en 
fråga för försäkringsbolaget att 
hantera, vilket han som boutred
ningsman inte kan påverka. För
säkringsbolaget gör sin bedöm
ning utifrån den information de 
erhåller.

Begravningen av Z hade om
besörjts innan hans uppdrag 
påbörjades. Vad avser grav med 
mera så är att notera att det är 
P och B som innehar gravrätten. 
Z ägde en gård, vilken han själv 
renoverade under hand. Z hade 
en enskild firma.

Han har träffat Y vid ett till
fälle i samband med bouppteck
ningen. Han kan inte erinra att 
hon varit på fastigheten i januari 
2018. För att komma in i fastighe
ten skulle hon ha fått tillgång till 
nycklar via honom eller P. Han 
har inga noteringar om att så 
skulle vara fallet. X var vid till
fället inte heller dödsbodeläga
re. Han har ingen notering om 
att Y skulle ha besökt fastighe
ten hösten 2018, vilket han borde 
ha haft om han lämnat ut nycklar 
till Y. Fastigheten har aldrig när 
han varit där varit ”full av möb
ler, maskiner m m”.

Han har uppmanat Y att polis
anmäla de stölder som skett. Y 
har inte önskat att han skall läg
ga ner tid på det, då det inte är 
ekonomiskt försvarbart.

Vad avser utfallande försäk
ring upplystes om den i samband 
med bouppteckningen. Han till
skrev efter denna även försäk

» 

Beslut från disciplinnämnden forts.
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ringsbolaget efter begäran av Y. 
Bolaget lämnade inte ut uppgif
terna.

Vad avser försäljningen av 
fastigheten så var han i kontakt 
med mäklare. Dennes uppfatt
ning var att det skulle vara svårt 
att sälja gården med hänsyn till 
dess skick. Den var under reno
vering i olika delar av fastighe
ten. För att bespara kostnader så 
uppmanade han Y att själv hål
la den kontakt som krävdes med 
mäklaren. Det visade sig att de
ras farhåga om möjligheterna att 
sälja gården till ett någorlunda 
bra pris var överdrivna. Intresset 
var dessutom betydligt större än 
vad både mäklare och han för
väntat sig. Det var cirka 20 per
soner på visning. Huruvida de 
var seriösa spekulanter eller mer 
nyfikna är givetvis svårt att yttra 
sig om. Han hade anlitat en firma 
för att rensa det värsta utomhus 
och grovstäda inomhus.

Till yttrandet har A bilagt;
• Bouppteckning för Z
• Mejlkorrespondens med Y 

avseende bl.a. kvitto på säng
inköp

• Skrivelse från A till Y

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN
I genmäle, som kom in till Advo
katsamfundet den 27 december 
2019, har Y vidhållit tidigare an
märkningar och tillagt i huvud
sak följande.

I svaret skriver A att han har 
”fått berättat för sig” och att ”i 
de uppgifter han fick tillhanda 
hade Z en sammanboende under 
den tid Z träffade Y”.

Av dessa meningar framkom

mer hela problematiken. A har 
trott på vad fadern P och bro
dern B och det före detta flick
vännen F har sagt till honom 
utan att ifrågasätta lögnerna. 
Därmed har A agerat jävigt. 

Att F var Z:s sambo är en efter
handskonstruktion som de hittat 
på för att få ut försäkringen. Att 
A agerat som om det vore san
ning istället för att hjälpa döds
bodelägaren X att få tillbaka det 
som hon har rätt till anser hon 
beror på jäv.

Det kvitto som F skickade in 
på sängen var helt oläsligt och 
oacceptabelt. Hon redovisade 
inte bevis för någonting av det 
hon stal. Tvärtom har D, som 
bodde på gården i tio år och som 
var med Z när sängen köptes, 
vittnat om alla hans tillhörighe
ter, dyra verktyg, maskiner etc. 

Vidare var hon på gården till
sammans med D och C både 
hösten 2017, januari 2018 och 
hösten 2018. D var där hösten 
2017, årsskiftet 2017/2018 med 
en nyckel som hon fick av P. 
D har vittnat om att saker för
svann mellan gångerna hon var 
där. Hösten 2018 fick de nyckeln 
av mäklaren. 

Att som A påstår inte upp
märksamma att det var mat i kyl 
och frys låter helt orimligt. Kö
ket var närmast misär när hon 
var där hösten 2018. Det var 
möglig disk i diskon och ruttna 
saker i skafferiet. Dessutom hade 
bevis placerats ut i form av lap
par på kylskåp från F. Bevis som 
F sedan använt för att få ut för
säkringspengarna. Att F ens fick 
chansen att åka dit och placera 

dessa bevis är enbart på grund 
av att P hade nycklarna och lät 
henne åka dit. 

Hennes advokat, E, har myck
et erfarenhet från dödsbon och 
boutredningsärenden. E rådde 
henne att anmäla A då han age
rat ansvarslöst under sitt upp
drag. Enligt E borde A ha satt 
på nytt lås på gården samma 
dag han tillträdde på grund av 
situationen. 

Det låg inte i A:s uppdrag att 
skapa sig en egen uppfattning 
om hur situationen såg ut då Z 
dog. A:s uppgift var att agera i 
dödsboets bästa. A har vetat om 
och låtit Z:s familj stjäla hela Z:s 
bohag inklusive en segelbåt som 
hon sagt till A att P tagit. Då hon 
talade med redovisningsbyrån 
hävdar de att A aldrig var i kon
takt med dem. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 
OCH BESLUT 
Av utredningen framgår bl.a. föl
jande. Den 21 november 2017 fick 
A genom mejl från Y informa
tion om att hon var gravid med 
Z:s väntade barn. Vid den tid
punkten hade Z:s föräldrar an
sökt om att dödsboet efter Z 
skulle avträdas till förvaltning 
av boutredningsman och före
slagit att A – som tidigare haft 
uppdrag för Z:s far – skulle utses 
till boutredningsman. A accepte
rade uppdraget och förordnades 
till boutredningsman den 28 no
vember 2017.

Med hänsyn till den informa
tion som A fått av Y, kunde han 
med en hög grad av säkerhet för
utse att det väntade barnet, ef

ter Y:s nedkomst, skulle komma 
att vara dödsbodelägare i stället 
för Z:s föräldrar. Med hänsyn till 
A:s tidigare uppdrag för Z:s far 
och med hänsyn till att det en
ligt nämndens mening har före
legat en i vart fall beaktansvärd 
risk för att konflikt skulle kun
na uppstå mellan på ena sidan 
Y och barnet samt på andra si
dan Z:s föräldrar, borde A i den 
föreliggande situationen inte ha 
antagit uppdraget som boutred
ningsman. Genom att ändå göra 
det har A brutit mot god advo
katsed.

När A ändå antog uppdraget 
att vara boutredningsman, har 
det enligt nämndens mening åle
gat honom att helt inrikta sina 
åtgärder som boutredningsman 
på att bevara dödsboets egen
dom och att inte vidta någon åt
gärd som äventyrade eller riske
rade att äventyra den med hög 
grad av säkerhet kommande och 
slutliga dödsbodelägarens rätt. 
Genom att låta Z:s föräldrar få 
tillgång till dödsboets fastighet 
och lösöret där och genom att 
även i övrigt involvera Z:s för
äldrar i hanteringen av döds
boet, har A åsidosatt det som 
har ålegat honom som boutred
ningsman. Även härigenom har 
A åsidosatt sina plikter som ad
vokat.

Vid en sammantagen bedöm
ning finner nämnden att A all
varligt har åsidosatt god advo
katsed.

Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. ¶

Beslut från disciplinnämnden forts.
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Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN

NY ADVOKAT: KRISTINA SVEDBERG

Advokatjobbet är mindre förutbestämt än domstolsjobbet
Kristina Svedberg på Advokatfir-
man Vedin & Thors i Örnskölds-
vik blev advokat den 4 december. 
Innan hon började på advokat-
byrå var hon domare.

Varför har du valt att bli advo-
kat nu?

– För mig innebar jobbet som 
domare mycket resor eftersom 
det inte finns någon tingsrätt i 
Örnsköldsvik. När det dök upp 
en möjlighet att jobba på hem
maplan med 5 minuter till job
bet och med kollegor som jag 
kände att jag skulle trivas med, 
såg jag det som en spännande 
utmaning att byta bana. Det låg 
också rätt i tiden då jag nyligen 
hade fått en dotter och då jag 
hade jobbat över 13 år i dom
stolsvärlden och kände att det 
skulle vara utvecklande med en 
förändring. Med facit i hand är 
det ett beslut som jag inte ång
rat. 

Vilken är den största skillnaden 
mellan att arbeta i domstol och 
på advokatbyrå?

– Förutom det uppenbara – att 

man företräder en klient i stäl
let för att  vara objektiv i pro
cessen – tycker jag den största 
skillnaden är att man som advo
kat har mer direkt kontakt med 
män niskor än man har i dom

stol. Vidare upplever jag advo
katjobbet som mer flexibelt och 
mindre förutbestämt än dom
stolsjobbet. Man har större möj
ligheter att hitta alternativa lös
ningar på problem, och många 

tvister löses utan att domstol 
ens blandas in.

Varför vill du arbeta just i Örn-
sköldsvik?

– Jag är född och uppvuxen 
i Örnsköldsvik och har min fa
milj, min släkt och mina vän
ner här. Jag har alltid velat bo 
kvar och jag har, trots att jag 
under större delen av mitt ar
betsliv jobbat på andra orter, all
tid haft min bas i Örnsköldsvik 
och pendlat. Jag gillar småstads
känslan, närheten till naturen 
och enkelheten med livet här.

Du har arbetat i Domstolsver-
kets förstärkningsstyrka. Vad 
är det?

– Förstärkningsstyrkan består 
av 15–20 domare från olika delar 
av landet med olika erfarenhet 
och domstolsbakgrund. Man är 
placerad i sitt hem och får upp
drag utifrån de behov som dom
stolarna har för tillfället, till ex
empel jäv, sjukskrivningar, hård 
arbetsbelastning eller stora mål. 
Det kan omfatta ett enstaka mål 
eller längre placeringar.
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TILL SIST

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Om 30 år i yrket
i dagarna är det 30 år sedan jag började på advokatbyrå. 
Jag hade rekryterats till Lagerlöf & Leman, då landets 
största byrå, för att syssla med arbetsrättsliga frågor. Det 
föll sig naturligt eftersom jag under slutet av studietiden 
hade undervisat i arbetsrätt och dessutom hade skrivit 
min tillämparuppsats i ämnet.

Den byråvärld jag mötte i det ståtliga kontoret på 
Strandvägen 7 i Stockholm var så gott som okänd för 
mig. Vid den här tiden hade inte studen
terna – i vart fall inte vi uppsaliensare – 
några kontakter med de stora affärsjuridis
ka advokatbyråerna. Jag tror inte det fanns 
några sommarnotarietjänster, och arbets
marknadsdagar där byråerna presenterade 
sig var i sin linda. 

Av min karriär som arbetsrättsjurist 
blev intet. När jag började den 1 febru
ari 1991 hade precis den stora finanskri
sen brutit ut. Det medförde att jag och 

många med mig på Lagerlöf & Leman 
uppslukades av att försöka hjälpa 

banker, fastighetsbolag och an
dra att rädda vad som räddas 
kunde när värdet på belånade 

tillgångar störtdök i princip 
över en natt. Det var en syn
nerligen dramatisk tid. Och 
spännande för en ung jurist.

När två grupper av del
ägare 1992 lämnade Lagerlöf & Leman och 

bildade Gernandt & Danielsson följde 
jag med. Jag kom som antytts aldrig 
att återvända till arbetsrätten utan äg
nade mig under hela biträdande ju
risttiden åt en synnerligen blandad 

kompott: M&A, samverkansavtal, 
bolagsrätt, konkurrensrätt, tvister 
och mycket annat. 

i just den mångfalden av arbetsupp
gifter ligger den kanske största 
skillnaden mellan att vara biträ
dande jurist på en stor affärs
juridisk byrå förr och nu. För 
några år sedan skrev jag så här 
om detta – iakttagelser som är 
minst lika giltiga nu:

”Ena dagen kunde jag upp
rätta ett utkast till aktie

överlåtelseavtal, nästa kunde jag följa med en äldre kol
lega på en rättegång i tingsrätten och tredje dagen kunde 
jag biträda på en bolagsstämma. Idag är det som bekant 
annorlunda. De stora affärsjuridiska byråerna har drivit 
fram en hög grad av specialisering redan från unga år. 
Detta är en olycklig utveckling. Det är inte bra för den 
unge juristens utveckling, hävdar jag, att under långa ti
der bara arbeta med ett litet utsnitt av affärsjuridiken.”

Troligen är utvecklingen oundviklig. Sä
kerligen blir man vassare på just det om
råde man specialiserat sig på. Men: Jag är 
övertygad om att man i slutänden blir en 
bättre advokat – i meningen betrodd och 
skicklig rådgivare till klienten – om man 
från första dagen och ganska långt fram i 
karriären kan växla mellan arbetsuppgifter 
från affärsjuridikens olika fält, kanske inte 
på daglig basis men i alla fall så att man 
inte år ut och år in blir sittande med sam
ma typ av frågor.

det som under de gångna helgerna fått mig att 
reflektera över yrket och dess utveckling 
är en bok som kom ut 2019 men som tidi
gare hade gått mig förbi. Den heter ”Affärs
jurist. En bok om yrket” och är skriven av 
förre advokaten Ulf Ohrling som i 30 år var 
verksam på Vinge och Mannheimer Swart
ling. Boken är bara på drygt 90 sidor men 

Ohrling lyckas i detta korta format kasta ljus över alla 
möjliga aspekter av verksamheten och livet på en affärs
juridisk advokatbyrå. Dessutom ger han värdefulla tips. 
Boken borde – och här kostar jag på mig lite textreklam 
– läsas av alla som står i begrepp att börja eller nyss har 
börjat på en affärsjuridisk advokatbyrå. 

När jag läser boken kan jag konstatera att Ohrling och 
jag har många gemensamma erfarenheter, vilket är na
turligt eftersom vi varit verksamma på ganska likartade 
byråer under ungefär samma period. Gemensamt anser 
vi också båda det han skriver i förordet: att advokatyrket 
är ett av världens bästa yrken. Det tål att upprepas. Ofta.

JAG ÄR ÖVERTY-
GAD OM ATT MAN 

I SLUTÄNDEN BLIR 
EN BÄTTRE ADVO-
KAT […] OM MAN 
FRÅN FÖRSTA DA-
GEN OCH GANSKA 

LÅNGT FRAM I KAR-
RIÄREN KAN VÄXLA 

MELLAN ARBETS-
UPPGIFTER FRÅN 

AFFÄRSJURIDIKENS 
OLIKA FÄLT.



FORDRINGSRÄTT, 2u

Torbjörn Ingvarsson
ISBN: 978-913920938-6

AKTIEBOLAGETS  
GRUNDPROBLEM, 6u

Per Samuelsson, Clas Bergström
ISBN: 978-913920917-1

KARNOV BOKVERK 2020/21, 25u

ISBN: 978-913940006-6

FASTIGHETSINDELNING OCH  
MARKANVÄNDNING, 7u

Barbro Julstad
ISBN: 978-913902312-8

UPPSÄGNING AV  
PERSONLIGA SKÄL, 9u

Tommy Iseskog
ISBN: 978-913902302-9

FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT, 4u

Rune Lavin
ISBN: 978-913902358-6

LAGEN OM FÖRETAGSNAMN, 1u

Peter Adamsson, Anders Kylhammar
ISBN: 978-913902108-7

HETS MOT FOLKGRUPP, 1u 

Hans-Olof Sandén
ISBN: 978-913902318-0

SAKRÄTTENS GRUNDER, 9u  

Göran Millqvist
ISBN: 978-913902307-4



Det är dags att köpa 2021 års upplaga. 
Lagboksappen ingår. 

Kors i taket. 
En ny lagbok.


