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”Vi saknar domare, vi saknar domstolssekreterare, och nivån på den statliga 
rättshjälpen är låg.”  olivia ronen, fransk advokat, om det franska rättsväsendet
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Aktuella nyhetsdagar  
just nu

Läs mer: nj.se/advokaten

Håll dig up-to-date om den senaste rättsutvecklingen,  
nätverka och lyssna på spännande diskussioner och  
analyser av några av landets främsta jurister.

13 okt Pensionsstiftelser 2022 – sista chansen!
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13 dec IT-rätt 2022
30 mar Aktuell bolags- och börsrätt 2023
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REDAKTIONEN

en solig, nästan vindstilla morgon inte långt före valdagen. Un-
dertecknad cyklar fram på cykelbanan vid Strandvägen i cen-
trala Stockholm i riktning mot Advokatsamfundets kansli. 
På den vita baksidan av en valaffisch har någon humoristiskt 
lagd stockholmare skrivit ett eget valbudskap med svarta 
bokstäver: ”Mer matmopeder!” Lite längre fram har en grupp 
människor klädda i grönt, troligen entusiaster från Miljöpar-
tiet, samlats och hejar fram morgoncyklisterna med glada 
tillrop som: ”Tack för att du cyklar!”

Humor är sällan fel. Tyvärr kännetecknades årets valrörel-
se av mycket annat än just det.

när dessa rader skrivs är valet över. Valstugorna vid Sergels torg 
är tillbommade och övergivna i väntan på att transporteras 
bort för den här gången. Mandaten till riksdagsvalet är fär-
digräknade. Den så kallade högersidan har slutligen fått 176 
mandat, mot 173 för vänstersidan. Centerpartiets partiledare 
Annie Lööf har just meddelat sin avgång.

De partier som vill vara med i den kommande regeringen 
positionerar sig och kommer dagligen med uttalanden om 
krav och förväntningar. Spekulationerna i medierna är när-
mast oändliga om hur den påbörjade regeringsbildningen 
kommer att sluta. Det råder ett nytt politiskt läge.

samtidigt stundar en krigsvinter varnar många. Svåra tider nal-
kas för alla och envar.

För Sveriges advokater och Advokatsamfundets ledning 
är det nog bra att följa utvecklingen för advokatkåren 
vaksamt och att vara beredd att på olika sätt agera snabbt 
eller aktivt förebyggande. Gemensamt eller enskilt. 
Eller både och.

Tom Knutson
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

”där det finns en advokat, där finns det en konflikt.” Det på-
minde en kollega mig om, när vi sågs nyligen på en kon-
ferens för generalsekreterare. Och det ligger mycket i 
det. Advokater försvarar medborgares rättigheter och 
intressen, ofta gentemot myndigheter och i orättfärdi-
ga situationer. Då finns det någon form av konflikt – och 
det är advokatens arbete att hjälpa den som 
är utsatt.

Som advokat har jag alltid själv känt att 
det både är angeläget och givande att biträ-

da den som har behov av hjälp. Genom 
att företräda klienter upprätthåller 

vi vår demokratiska rättsstat. Det 
kan låta högtravande, men är 

värt att påminna om i tider 
av ifrågasättande. 

För att kunna utföra sitt 
arbete måste advokater 
vara oberoende och inte 
utsatta för påtryckning-
ar. Hot och hat mot advokater ökar. 
När vi gjorde en kartläggning i no-

vember 2017 visade den att 24 pro-
cent av alla advokater utsatts för hot. 
Det finns anledning att tro att den 

siffran har ökat. Även i andra län-
der som exempelvis Danmark 

och Nederländerna ser man 
en ökad hotbild. I Nederlän-
derna arbetar man, sedan 
mordet på advokaten Derk 
Wiersum i september 
2019, aktivt med att skapa 
särskilt skydd för advo-
kater. Bland annat finns 
en särskild larmtelefon 
för advokater som är 
öppen 24 timmar om 
dygnet. Situationen är 
bekymmersam, inte 
bara för de advokater 
som utsätts, utan ock-

så kopplat till de kon-
sekvenser som det får 

för deras arbete. Klienter riskerar att inte få det biträde 
som de behöver.

Allt oftare får jag också bemöta negativa påståenden 
om advokater. Som att de inte fyller någon funktion, att 
de är ute efter att tjäna pengar eller har en särskild poli-
tisk agenda. Det är svårförståeligt. Advokaten har en lika 

viktig roll att fylla som åklagaren i en rätts-
process eller domaren. Utan advokater ing-
en rättvis rättegång. Utan affärsadvokater 
inte ett välfungerande näringsliv. Advoka-
terna är till för att hävda enskildas fri- och 
rättigheter. Det behövs!

den 25 oktober är det Europeiska advokat-
dagen – European Lawyers Day – och den 
är värd att uppmärksamma. Genom att ge-
mensamt en dag fokusera på advokaternas 
arbete kan vi förhoppningsvis öka förståel-
sen för vårt arbete. Temat i år är ”Making 
the law prevail in times of war – the role of 

lawyers”. Kriget i Ukraina har pågått sedan den 24 fe-
bruari och fortgår alltjämt. Det är angeläget att vi fort-
sätter att bidra på de sätt vi kan. Många svenska advoka-
ter arbetar fortfarande pro bono för att hjälpa flyktingar 
från Ukraina. Andra hjälper familjer som har skilts åt på 
grund av kriget eller skänker pengar till organisationer. 
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock 
talade den 14 september och fördömde kriget i Ukraina 
utanför den ryska ambassaden. Vi får inte tappa vårt en-
gagemang. Advokater har särskilda kunskaper och upp-
gifter som behövs i krigstider. 

Kanske hoppas du precis som jag att en advokatdag 
inte skulle behövas. Men så länge okunskap råder om 
den viktiga roll advokater fyller i en demokratisk rätts-
stat fortsätter vi att uppmärksamma den 25 oktober!

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

Den europeiska advokatdagen 
är värd att uppmärksamma

ADVOKATERNA 
ÄR TILL FÖR 
ATT HÄVDA 
ENSKILDAS 

FRI- OCH 
RÄTTIGHETER. 
DET BEHÖVS!
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 rabatt! Gäller nya 
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VÄLKOMMEN PÅ KURS!

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

VÅRT KURSUTBUD HITTAR DU PÅ 
WWW.FAKULTETSKURSER.SE

Genom att gå kurser hos oss stödjer du den forskning som bedrivs vid Juridicum Stockholms universitet. 
Det överskott som våra kurser genererar går bland annat till att årligen finansiera en forskartjänst vid 

Oxforduniversitetet i England.

Vi värnar om våra anställda och deras anställningsvillkor  
och är medlemmar i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. 

Välkommen på kurs hos oss i höst

14 OKTOBER  
PÅFÖLJDSBESTÄMNING I PRAKTIKEN – SÄRSKILT OM 
UNGDOMAR OCH PSYKISKT STÖRDA 
I denna kompletterande kurs behandlas de särskilda 
regler som gäller för ungdomar och psykiskt störda. 
 
24 OKTOBER 
SKILJEKLAUSULER I ARBETSRÄTTSLIGA AVTAL 
Hur en skiljeklausul bör vara utformad. 

16 NOVEMBER 
NATIONELL PLAN FÖR VATTENKRAFTEN 
Nya bestämmelser för vattenkraftanläggningar. 

23 NOVEMBER 
AI I INNOVATIONSPROCESSEN 
Den tekniska utvecklingen har kommit långt på AI 
området.

28 NOVEMBER 
INFORMATIONSKRAV FÖR MARKNADSFÖRING  
ONLINE 
Vägledning för praktisk marknadsföring mot  
bakgrund av gällande rätt. 
 
13 DECEMBER 
ENTREPRENADRÄTTSLIG NYHETSDAG 
Den senaste rättsutvecklingen inom  
entreprenadrättens område. 
 
19 DECEMBER 
PENNINGTVÄTT OCH STRAFFRÄTTEN 
Om de straffrättsliga reglernas betydelse för en 
effektiv riskhantering.

Här är ett urval av

höstens kursnyheter!

NYHETER!
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Under hösten har hovrätterna 
och Högsta domstolen prövat 
en hel rad av kostnadsräkning-
ar från advokater. Inte minst är 
det merkostnader på grund av 
resor som nagelfarits. 

I september avslog Svea hov-
rätt Justitiekanslerns (JK:s) be-
gäran om nedsatt ersättning för 
tidsspillan till en Stockholmsad-
vokat. Advokaten var försvara-
re i ett mål i Uppsala tingsrätt. 
Tingsrätten beviljade advokaten 
ersättning för tidsspillan i målet 
med cirka 60 000 kronor.

JK överklagade till hovrätten 
och yrkade att ersättningsbe-
loppet skulle minskas, eftersom 
restiden enligt JK:s uppfattning 
var orimligt lång. Advokaten för-
klarade att det ofta förekommer 
köer och stopp i trafiken när han 
kör till Uppsala och att det skul-
le vara oprofessionellt att kom-
ma för sent. 

Även Svea hovrätt ansåg att 
det är rimligt att en försvarare 
startar sin bilresa till en dom-
stolsförhandling i god tid. Hov-
rätten konstaterade också att 
domstolen normalt har anled-
ning att utgå från att försvara-
ren har fog för sin bedömning av 
lämplig avresetid (Svea hovrätt, 
mål nr Ö 7420-22). 

i ett annat beslut i början av sep-
tember gick hovrätten i stället 
på JK:s linje och ändrade tings-
rättens förhandsbesked om er-
sättning för resekostnader till en 
Linköpingsadvokat. 

Advokaten hade begärts som 
försvarare i ett mål i Nacka 
tingsrätt. Han åtog sig upp-
draget under förutsättning 
att han fick ett förhandsbe-
sked om ersättning för 
eventuell resa till tings-
rätten, vilket han också 
fick. 

JK överklagade beslu-
tet, eftersom det enligt 
hennes mening inte fanns 
särskilda skäl för staten att stå 
för merkostnaderna i detta fall. 
Advokaten invände att den miss-
tänkte i målet är bosatt nära Lin-
köping, och att eventuella po-

lisförhör, liksom möten mellan 
advokat och klient, därför kom-
mer att hållas i Linköping. Först 
om det väcks åtal kommer det 
därför att uppstå merkostnader. 

Men i detta fall höll hovrätten 
alltså med JK. Enligt hovrätten 
har det inte funnits särskilda 
skäl för att meddela ett positivt 
förhandsbesked till advokaten i 
detta fall.  

i ett tredje avgörande fastslog Hög-
sta domstolen (HD) att en för-
svarare hade rätt till ersättning 
för resa till huvudförhandling 

trots att han erbjudits att 
vara med via videolänk. 

Advokaten var här för-
ordnad som offentlig försva-

rare för en person som 
i tingsrätten dömts för 
stöld. Domen överklaga-
des till Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, som 
kallade den tilltalade och 
försvararen till huvudför-

handling i Malmö. Hovrätten er-
bjöd försvararen att närvara vid 
huvudförhandlingen via video-
länk, men han svarade att han 
ville närvara på plats i Malmö.

Vid huvudförhandlingen in-
ställde sig försvararen men 
inte den tilltalade klienten, och 
överklagandet förföll. Försvara-
ren begärde ersättning för ar-
bete och dessutom för tidsspil-
lan för resan mellan Hässleholm 
och Malmö samt vissa utlägg.

Hovrätten beviljade försvara-
ren den begärda ersättningen för 
arbete, men beslöt att bara bevil-
ja honom ersättning för tidsspil-
lan om 30 minuter, motsvarande 
den ersättning han skulle ha fått 
om han hade medverkat via vi-
deolänk. Skälet var enligt hov-
rätten att försvararens person-
liga närvaro inte var nödvändig 
för att tillvarata den tilltalades 
intressen.

hd var dock av annan uppfattning. 
I detta fall hade advokaten skäl 
att utgå från att han skulle infin-
na sig på plats i Malmö, eftersom 
han tackat nej till att delta på dis-
tans. Dessutom, skriver HD, skul-
le det ”framstå som olämpligt om 
JE som offentlig försvarare del-
tog via videolänk från Hässle-
holm samtidigt som hans huvud-
man hade infunnit sig i Malmö”. 

NYHETER

Merkostnader i brottmål under luppOm effektivitet och 
välmående på MOA

Den 30 augusti var 
det dags för det andra 
utbildningstillfället för 

mentorskapsprogrammet MOA, 
Mötesplats – om och för – ad
vokater. Malin Nyman, hovrätts
assessor och ledarskapsutveck
lare, föreläste tillsammans med 
Jens Näsström, arbetspsykolog, 
om stressförståelse och hjärnans 
behov för att hållbart och långsik
tigt prestera på en hög nivå, om 
effektivitet samt om stresshante
ring i praktiken.

MOA riktar sig till nyblivna 
advokater och ger redskap att 
utveckla sitt ledarskap och bli 
handledare för yngre jurister.
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Advokatbyrå hotas 
av företagsbot

Åklagare vid Ekobrotts
myndigheten i Stock
holm har väckt talan om 

företagsbot mot en advokatbyrå i 
Stockholm. En av byråns advoka
ter är sedan tidigare även åtalad 
för bokföringsbrott. Orsaken till 
såväl åtalet som hotet om före
tagsbot är att advokaten, i rollen 
som likvidator för ett företag, 
under tre år i rad varit sen med 
att upprätta årsredovisning. Åkla
garen yrkar på en företagsbot om 
250 000 kronor, eftersom brotten 
ska ha begåtts i advokatbyråns 
utövning av näringsverksamhet.

Visst arbete kan 
utföras på tåget

En försvarare med 
kontor i Södertälje och 
uppdrag i Göteborg bör i 

många fall ”kunna utnyttja restid 
och väntetid till arbete”, enligt 
Göta hovrätt. Hovrätten satte ner 
ersättningen för tidsspillan till en 
försvarare sedan Justitiekanslern 
överklagat tingsrättens beslut. 
Visserligen kan en försvarares 
möjlighet att arbeta på allmänna 
transportmedel begränsas av 
sekretessen, enligt hovrätten, 
men samtidigt ”bör det ofta vara 
möjligt för försvararen att pla 
nera på ett sätt att lämpligt  
arbete kan utföras vid sådana 
resor”.

Göta hovrätt, avdelning 1, protokoll 
26/8 2022 i mål Ö 2772-22

Högsta 
domstolens 
beslut den

12 september 
2022 i mål 

nr Ö 5768-21

Justitiekanslern har i uppdrag att bevaka att rättshjälpssystemet inte 
används på ett sätt som inte har varit avsett. JK Mari Heidenborg har på 
sistone överklagat flera mål om merkostnader. 
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Flexibilitet avgörande för balans i livet
 Balans i livet är en 

prioriterad fråga för skandina-
viska jurister, och flexibelt 
arbete med möjlighet till 
hemarbete beskrivs som den 
viktigaste åtgärden för att 
uppnå balans, visar bransch-
undersökningen Framtidens 
jurist.

Nästan hälften av 
de svarande juris-
terna i undersök-
ningen uppger att 
de har övervägt att 
säga upp sig från 
sitt nuvarande ar-
bete under de sex senaste må-
naderna. De viktigaste skälen att 
överväga uppsägning är att få en 
bättre balans mellan arbete och 
privatliv och att få ett intressan-
tare arbete eller arbetsuppgifter. 
Bland de anställda vid advokat-

byråer är önskan om en bättre 
balans i livet den klart vanligas-
te anledningen att man tänkt på 
att byta jobb. 

Mer än hälften av juristerna 
anser att ökat krav på balans 
mellan arbete och privatliv är 
det som kommer att driva ut-
vecklingen i juristbranschen 

mest i framtiden. 
Även den tekniska 
utvecklingen ses 
av många av de 
svarande (60 pro-
cent) som en vik-
tig drivkraft för 
branschen. Lika 

många anser att det är viktigt 
att deras framtida arbetsgivare 
har en hållbarhetspolicy.

Undersökningen bygger dels 
på djupintervjuer med ett antal 
jurister i de tre länderna, dels på 
en webbenkät som besvarats av 

3 134 jurister inom offentlig sek-
tor, företag och organisationer 
samt advokatbyråer. Branschun-
dersökningen genomförs varje 
år av Norstedts Juridik.

Samfundets ordförande: ”Stoppa Putins krig mot Ukraina”
Den 14 september talade 
 Advokatsamfundets styrelse-
ordförande Eva-Maj Mühlen-
bock utanför den ryska ambas-
saden i Stockholm. Budskapet 
var ”Stoppa Putins krig mot 
Ukraina”.

– Det är viktigt att vi fortsät-
ter att visa omvärlden och inte 

minst våra ukrainska kollegor att 
vi bryr oss och att vi står bakom 
dem, sa Eva-Maj Mühlenbock i 
sitt anförande, som hölls vid 
den återkommande demonstra-
tionen Stoppa Putins krig mot 
Ukraina.

I sitt anförande betonade Eva-
Maj Mühlenbock att Sveriges ad-
vokatsamfund tillsammans med 

systerorganisationer i andra län-
der fördömer Rysslands krig och 
har gjort mycket för att stötta 
Ukraina och ukrainska advokat-
kollegor och jurister. Bland an-
nat tog hon upp Advokathjälpen, 
ett initiativ som tagits av Sveri-
ges advokatsamfund.

Läs mer i Eva-Maj 
Mühlenbocks kolumn på s. 58.

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock talade vid en manifestation arrangerad av Nätverket Stoppa 
Putins krig mot Ukraina, Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet ST.

Akademisk satsning 
på upphandling

Göteborgs universitet 
satsar nu på tvärveten
skaplig forskning och 

utbildning om upphandling. Den 
15 augusti startade programmet 
Framtidens inköpare i offentlig 
sektor (FIOS). Inom satsningen 
erbjuds ett sex dagar långt utbild
ningsprogram som blandar bland 
annat ekonomistyrning och finan
siella nyckeltal, juridik, digitalise
ring med ramverk och god praxis 
inom offentlig upphandling.

Brottmålsdomar 
får digital form

Den 3 oktober 2022 för
ändras tingsrätternas 
hantering av avgöranden 

i brottmål när domstolarna inför 
det nya systemet ”digitalt brott
målsavgörande” (förkortat DiBa). 
Det nya systemet bygger på att 
information ska följa med på ett 
strukturerat sätt när ett brottmål 
hanteras av olika myndigheter 
under handläggningen.

I samband med att systemet 
införs slutar tingsrätterna att 
upprätta brottmålsdomen i form 
av ett original på papper. I stället 
blir domen digital och signeras 
elektroniskt. En avskrift av 
domen i pdfformat expedieras 
till parter och övriga aktörer i 
målet liksom tidigare. Om det har 
begärts expedieras domen med 
epost, annars expedieras den i 
pappersform.

NFC-undersökningar ger 
långa utredningstider

Mediantiden för polisut
redningar där det ingår 
forensiska undersök

ningar har ökat kraftigt. Framför 
allt är det undersökningar hos 
Nationellt forensiskt centrum, 
NFC, som bidragit till långa ut
redningstider. Det framgå av en 
analys av Brottförebyggande rå
det, Brå. Handläggningstiden för 
ärenden med forensiska inslag 
ökade från juli 2020 till maj 2021 
från en median om 59 dagar till 
76 dagar.

Brå: Polisens forensiska undersök-
ningar. Utveckling av förekomst och 
handläggningstid i utredda ärenden

FRAMTIDENS JURIST

Framtidens 
jurist 

2022 
Branschrapport

l 45 procent av Skandinaviens 
jurister har övervägt att säga upp 
sig under de senaste sex måna
derna.
l 74 procent av dem som redan 
varit sjuka med stress har över
vägt att lämna sitt nuvarande 
arbete.
l Många jurister är beredda att 
göra uppoffringar för att förbättra 
sin livssituation: 61 procent är 
villiga att tacka nej till en befor 
dran för att uppnå balans mellan 
arbete och privatliv, 48 procent 
är villiga att lämna sin nuvarande 
roll, 36 procent är villiga att 
acceptera en lägre position och 
33 procent är villiga att acceptera 
en lönesänkning.

UR UNDERSÖKNINGEN
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Advokater viktig målgrupp för nyhetsbrev
I oktober når Domstolsverkets 
första digitala nyhetsbrev web-
ben. Generaldirektör Thomas 
Rolén berättar om vad vi kan 
förvänta oss.

Varför startar Domstolsverket ett 
nyhetsbrev?

– Jag möter många – inte minst 
advokater – som är nyfikna på 
och efterfrågar mer informa-
tion om vad som händer inom 
Sveriges Domstolar. Vi har i dag 
mycket information på www.
domstol.se och i våra sociala ka-
naler men jag tror att ett nyhets-
brev är ett viktigt komplement i 
vår externa kommunikation.

Vad planerar ni att nyhetsbrevet 
ska innehålla?

– Vi vill berätta om det som 
är aktuellt inom Sveriges Dom-
stolar. Det kan till exempel 
handla om vårt innovations- 
arbete och om den omfattan-
de digitalisering som äger rum 
ute på domstolarna och hur det  
påverkar alla som kommer i  
kontakt med dem. I det första 
numret kommer man till exem-
pel att kunna läsa om lansering-
en av ett digitalt brottmålsavgö-
rande och om en ny e-tjänst för 
inlämning av handlingar. Men 
också om alternativa vägar till 
domaryrket och en intervju med 
Högsta domstolens ordförande 
Anders Eka som berättar om 

sitt arbete i grundlagskommit-
tén. Jag kommer också att skri-
va en ledare i varje nyhetsbrev 
där jag reflekterar över det som 
är aktuellt utifrån min horisont 
som generaldirektör på Dom-
stolsverket. 

Vilken eller vilka är målgruppen/
målgrupperna?

– Advokater är en jätteviktig 
målgrupp för oss men också  
andra aktörer och myndigheter. 
Vi vill också nå våra beslutsfat-

tare och potentiella medarbe-
tare. 

Hur gör man för att få ert nyhets-
brev?

– Det första numret kommer 
att skickas ut i oktober månad. 
Det kommer att publiceras på 
domstol.se och där kommer man 
också att kunna prenumerera på 
nyhetsbrevet. Jag hoppas att så 
många som möjligt ska tycka att 
innehållet är intressant och vilja 
prenumerera!

Första svenska 
åklagarna till ICC

Sverige har sänt sina 
första åklagare till In
ternationella brottmåls

domstolen i Haag. Förstärkningen 
kommer med anledning av kriget 
i Ukraina. De nya åklagarna har 
nominerats av Åklagarmyndig
heten, men domstolen har själv
ständigt fattat beslut om vilka 
åklagare de vill ha på plats i de 
olika uppdragen. Utöver erfaren
het av krigsbrottsutredningar 
har domstolen velat rekrytera 
åklagare med vana av utredning
ar om sexualbrott, itrelaterad 
brottslighet samt brott mot barn, 
liksom åklagare med erfarenhet 
av internationellt arbete.

Lagrådet ifrågasätter successiv straffskärpning
Metoden med successiva straff-
skärpningar i enskilda brott 
riskerar att rubba balansen i 
det straffrättsliga systemet, 
anser Lagrådet, som också har 
andra synpunkter på förslagen 
om skärpta straff för brott i 
kriminella nätverk.

I sitt yttrande över regeringens 
lagrådsremiss Skärpta straff för 
brott i kriminella nätverk ifråga-
sätter Lagrådet tillvägagångssät-
tet vid lagstiftning att gång efter 
annan höja straffskalorna för oli-
ka brott och motivera åtgärden i 

det enskilda fallet. Det innebär 
i praktiken, enligt Lagrådet, att 
man aldrig kommer in på den 
mer övergripande frågan om hur 
olika brottstyper ska placeras på 
skalan från bötesminimum till 
det strängast möjliga fängelse-
straffet, och därmed inte heller 
på frågan om var den allmänna 
repressionsnivån ska ligga.

”I stället kommer graden av 
straffrättslig repression att växa 
fram genom successiva och i vis-
sa fall återkommande straffhöj-
ningar avseende enskilda brott”, 
skriver Lagrådet, som anser att 

det finns anledning att ifrågasät-
ta om straffsystemet fortfarande 
bygger på en genomtänkt syn 
och om straffen för olika brott 
verkligen står i rätt proportion 
till varandra, ju längre utveck-
lingen pågår utan att man tar ett 
helhetsgrepp på frågan om fri-
hetsberövandenas nivå.

Lagrådet noterar också att 
de skäl som åberopas för straff-
skärpningarna i remissen ”inte i 
alla delar självklart låter sig för-
enas med de grundtankar om 
proportionalitet och ekvivalens 
som påföljdssystemet vilar på”.

Enligt Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén är landets advokater 
en viktig målgrupp för det nya nyhetsbrevet.

Vistelseförbud 
för barn får kritik

Barnrättsorganisationen 
Bris är starkt kritisk till 
förslaget att införa en 

möjlighet att begränsa enskilda 
barns rätt att vistas på vissa 
platser eller områden. Idén om 
vistelseförbud har på socialmi
nisterns uppdrag utretts inom 
Socialdepartementet. 

Tanken är att socialtjänsten, 
för att skydda enskilda barn som 
riskerar att fara illa, ska få be
gränsa barnens rätt att vistas på 
vissa platser. Bris anser dock att 
det inte är klarlagt att det faktiskt 
skulle förebygga och förhindra att 
barn far illa. Vistelseförbud skulle 
dessutom innebära en inskränk
ning av barnets rättigheter som 
inte kan avses stå i proportion till 
ändamålet. Även utredningen var 
negativ till införandet av vistelse
förbud.

Konkursvåg börjar anas
Efter en period med 
mycket få konkurser 
märks nu en vändning. 

Enligt statistik från företaget UC 
ökade antalet konkurser med  
14 procent under augusti månad  
i jämförelse med samma period  
i fjol. Särskilt utsatt är enligt  
UC partihandeln och hotell och 
restaurang. Antalet konkurser 
ökade där med 53 respektive  
71 procent. Detaljhandeln har 
ökat med 18 procent, i jämförelse 
med augusti 2021.
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Förslagen om utökad använd-
ning av hemliga tvångsmedel 
står inte i proportion till den 
inskränkning av den personliga 
integriteten som de leder till, 
anser Advokatsamfundet. 

I remissyttrandet över betän-
kandet Utökade möjligheter att 
använda hemliga tvångsmedel 
(SOU 2022:19) avstyrker Sveri-
ges advokatsamfund förslaget 
om att utvidga användningen 
av hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation och hemlig 
dataavläsning i syfte att utreda 
vem som skäligen kan misstän-

kas för brott. Advokatsamfundet 
avstyrker också förslaget om att 
hemlig kameraövervakning och 
hemlig rumsavlyssning ska kun-
na riktas mot den skäligen miss-
tänkte i stället för mot en viss 
plats. Advokatsamfundet anser 
inte att förslagen står i propor-
tion till den mycket stora in-
skränkningen av den personli-
ga integriteten som de innebär.

även andra tunga remissinstanser är 
tveksamma. Justitiekanslern (JK) 
skriver bland annat att det kan 
finnas skäl som talar för detta, 
men att hon ”är ytterst tveksam 

till att låta tvångsmedlen använ-
das vid brott där det föreskrivs 
böter i straffskalan”. JK säger sig 
också sakna en närmare analys 
av proportionalitetsaspekten.

även det nybildade Institutet för 
mänskliga rättigheter anser att 
det ”saknas ett tillräckligt un-
derlag i betänkandet för att ta 
ställning till om de föreslagna 
inskränkningarna i den person-
liga integriteten och rätten till 
privat- och familjeliv är nödvän-
diga och proportionerliga enligt 
de krav som bl.a. ställs i reger-
ingsformen och EKMR”.

Remissvar: Nej till utökad 
tvångsmedelsanvändning

Kinesisk advokat prisad för civilkurage
Den kinesiske advokaten Yu 
Wensheng har tilldelats 2022 
års stipendium från Stiftelsen 
Anna Dahlbäcks Minnesfond 
för sitt oförtröttliga arbete för 
mänskliga rättigheter.

Yu Wenshengs engagemang har 
inte setts med blida ögon av 
den kinesiska regimen. Redan 
2014 blev advokaten häktad för 
sitt stöd till Hongkongs demo-
kratirörelse ”gula paraplyerna” 
och förbjöds att utöva sitt yrke 
som advokat. Yu Wensheng har 
också försvarat advokatkolleger, 
som råkat i svårigheter på grund 
av myndigheterna, och har efter-
lyst konstitutionella reformer. 

År 2018 häktades Yu Wensheng 
åter, och 2020 dömdes han för 
subversiv verksamhet mot den 
kinesiska staten. EU fördömde 
domen, och ett tiotal välkända 
människorättsgrupper har krävt 
hans frigivning. Enligt uppgifter 
i internationella medier släpptes 

Yu Wensheng ur fängelset den 
1 mars i år. 

Stipendiet delades ut vid en 
ceremoni i Svenska Läkare- 
sällskapets lokaler i Stockholm 

den 9 september. Yu Wensheng 
och hans hustru är båda belag-
da med reseförbud, och kunde  
därför inte närvara vid ceremo-
nin.
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Perklev vill 
bli justitieråd
Svea hovrätts president och 
tidigare riksåklagaren Anders 
Perklev har sökt en utannonserad 
tjänst som justitieråd i Högsta 
domstolen. Bland de sökande finns 
också lagmännen Lars Holmgård 
och Anders Dereborg samt Ulf 
Öberg, domare i EUdomstolens 
tribunal, liksom rättschefen Katrin 
Hollunger Wågnert och profes
sorn Margareta Brattström.

Källa: Dagens Juridik

Den kinesiske advokaten Yu Wensheng tilldelades förra året priset Martin 
Ennals Award. Nu har han fått 2022 års stipendium från Stiftelsen Anna 
Dahlbäcks Minnesfond för sitt oförtröttliga arbete för mänskliga rättigheter.

Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond är skapad till minne av advokaten Anna Dahlbäck, som var djupt engagerad 
i frågor om mänskliga rättigheter och som avled 2015. Stiftelsens stipendium ska enligt stadgarna utdelas till per
soner som gör ”insatser i Anna Dahlbäcks anda” för mänskliga rättigheter och som därvid ”visat prov på betydande 
engagemang och civilkurage”.

OM STIPENDIET

Domstolsverket öppnar 
lokalkontor i Umeå

Domstolsverket etablerar 
ett lokalkontor i Umeå, 
med planerad verksam

hetsstart i mitten av september 
2022. Enligt Domstolsverkets 
generaldirektör Thomas Rolén 
är syftet med etableringen att 
underlätta rekrytering av framtida 
domare och göra det enklare för 
medarbetare att stanna kvar inom 
Sveriges Domstolar. De anställda 
vid lokalkontoret kommer inled
ningsvis att erbjudas arbetsplat
ser i hovrättens lokaler i Umeå.

Lagändring ger snabbare 
ersättning till brottsoffer 

Den 10 september träd
de lagändringen om änd
rad företrädesordning 

vid löneutmätning i kraft. Den 
innebär att skadestånd på grund 
av brott prioriteras högre vid 
löneutmätning. Enligt Brottsoffer
myndigheten leder detta i många 
fall till att brottsoffer snabbare 
kommer att kunna få betalt av 
gärningspersoner.

Allra-målet till 
Europadomstolen

Svea hovrätts dom mot 
Alexander Ernstberger i 
det så kallade Allramå

let bröt mot grundläggande rätts
säkerhetskrav och har allvarligt 
kränkt rätten till en rättvis rätte
gång enligt Europakonventionen, 
hävdar advokaterna Percy Bratt 
och Joakim Lundqvist. I en de
battartikel i nättidningen Dagens 
Juridik uppger de båda att de nu 
har vänt sig till Europadomstolen 
för att få fallet prövat. 
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Mitt i brinnande krig reste en 
delegation från Advokatfirman 
Glimstedt till Ukraina. Frida 
Keyling var med på resan, som 
satte djupa avtryck.

Frida Keyling, COO på Glim-
stedt Sverige, reste i midsom-
marveckan tillsammans med 
fyra advokater från Glimstedts 
kontor i Baltikum till Ukraina. I 
delegationen ingick också inves-
terare, entreprenörer och styrel-
semedlemmar från handelskam-
rarna i Estland och Litauen. 

– Syftet var att visa solidari-
tet med Ukraina. Skandinavien 
och de baltiska staterna har i 
århundraden varit en mittpunkt 
mellan Europas öst och väst och 
en brygga mellan internationella 
investeringar. Själva har vi inte 
styrkan att bli en ledande inves-
terare i Ukraina, men tillsam-
mans kan vi manifestera våra 
strategier och fortsätta våra 
långsiktiga affärsmässiga tra-
ditioner med Ukraina, berättar 
Frida Keyling. 

redan under 2021 inled-
de Glimstedt en dia-
log med en av Ukrainas 
största advokatbyråer, 
Iljasjev & Partners, och 
i maj bestämde sig den 
svensk-baltiska byrån 
för att rent fysiskt resa 
till Ukraina tillsammans 
med ett antal klienter. 

– Vi ville finna ett sätt att bi-
dra på en nivå annat än finan-
siellt bistånd, att på plats skapa 
en uppfattning om den ogrip-
bara invasionen och hur vi kan 
verka för ekonomisk utveckling 
och stödja rättsstaten i ett krigs-
utsatt land, säger Frida Keyling, 
som tillägger att engagemanget 
blev större i och med att byrån 
har anställt ukrainska flyktingar 
på ett av sina kontor. 

Glimstedts delegation fick 
under besöket träffa företräda-
re för staden Kiev, den ukrain-

ska staten och det ukrainska nä-
ringslivet. Frida Keyling betonar 
att även om fokus just nu fort-
farande ligger på att trygga de 
ukrainska medborgarnas säker-
het så behövs också affärer och 
investeringar för återuppbygg-
naden av landet. 

– Många individer och 
företag har berövats på 
allt, och för att fortsatt 
vara motståndskrafti-
ga krävs en hållfasthet i 
ekonomin. Om man lyf-
ter blicken från akut hu-
manitär hjälp ser man 
tydligt landets långsik-
tiga behov av återupp-

byggnad, arbetstillfällen, tillväxt 
och politiska reformer, konsta-
terar Frida Keyling, som också 
kan berätta att resan redan fått 
till följd att en av deltagarna nu 
är i slutskedet av processen att 
starta storskalig verksamhet i 
Ukraina.

starkast intryck under vistelsen i 
Ukraina gjorde, enligt Frida Key-
ling, alla personliga berättelser.

– Det är svårt att ta in vad 
ukrainarna har fått genomlida. 
Våra nyfunna ukrainska vän-
ner berättade om hur familjer 

har splittrats genom flykt eller 
mönstring men även på grund av 
att man sympatiserar med olika 
sidor, och om alla dem som ald-
rig kommer tillbaka. 

Delegationen besökte även 
städerna Irpin och Butja tillsam-
mans med Röda Korset. 

– Det var som att kliva in i bil-
derna som vi tidigare bara hade 
sett på nyheterna, men denna 
gång kunde vi inte byta tillba-
ka till Netflix. En ofattbar och 
otäck upplevelse som stannar 
kvar hela livet och som påver-
kade mig i grunden, säger Fri-
da Keyling.

glimstedt planerar nu ett fortsatt 
samarbete med den ukrainska 
advokatbyrån. Samarbetet har, 
enligt Frida Keyling, särskilt 
stor betydelse för byråns baltis-
ka kontor som ofta arbetar till-
sammans i ärenden eller kan 
hänvisa till de ukrainska kolle-
gerna. 

Advokatbyrån har även ini-
tierat ett arbete med barnreha-
bilitering i Estland som innebär 
överenskommelser med gene-
ralsekreterarna för ukrainska 
Röda Korset och estländska 
Röda Korset.

”En ofattbar och otäck upplevelse 
som stannar kvar hela livet”

Tre MR-advokater 
uteslöts som hämnd

De tre advokaterna Lilja 
Gemedzji, Rustem 
Kjamilov och Nazim 

Sjejchmambetov uteslöts den 
15 juli från advokatsamfundet 
Nizam i den ryska delrepubliken 
Tjetjenien, rapporterar tidningen 
Amnesty Press. De tre har bland 
annat agerat försvarare för krim
tatarer som utsätts för politiskt 
motiverade åtal på Krim, som 
ockuperas av Ryssland sedan 
2014. Uteslutningen ses av Am 
nesty som en hämnd för advoka
ternas människorättsarbete. Situa
tionen på Krim har ytterligare för
värrats efter Rysslands angrepp 
mot Ukraina 24 februari, och krim
tatarer är speciellt utsatta.

I staden Irpin såg Frida Keyling bland annat detta hus. Här bodde tidigare 
främst yngre familjer, nu är huset helt förstört. 
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Fyra domarorganisationer  
stämmer EU

Fyra europeiska do
marorganisationer anser 
att ministerrådets beslut 

att godkänna Polens plan för 
hur man ska använda återhämt
ningspengar från EU var olagligt. 
De fyra organisationerna, varav 
tre har polska domarorganisa
tioner som medlemmar, kräver 
att domstolen ogiltigförklarar 
beslutet.  

Organisationerna anser bland 
annat att ministerrådets godkän
nande strider mot EUdomstolens 
tidigare dom om att den kritisera
de disciplinkammaren för polska 
domstolar helt måste avvecklas 
och att domare som straffats av 
den måste kunna få sina fall prö
vade igen.

Danskar får vägledning 
om advokatundersökning

Styrelsen för det danska 
advokatsamfundet pre
senterade i september 

en ny vägledning om advokatun
derökningar. Samtidigt kom också 
en guide för klienter som anlitar 
advokater för att genomföra olika 
undersökningar. Syftet är enligt 
Advokatsamfundet att skapa 
tydligare ramar för framtida 
advokat undersökningar. 

Vägledningen och guiden finns 
att ladda ner från danska advo
katsamfundets webbplats, advo
katsamfundet.dk.

ADVOKATBESÖK I UKRAINA

Frida Keyling.
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Rysslands aggression bör 
prövas i särskild domstol 
FN:s generalsekreterare bör 
ta initiativ till att skapa en sär-
skild tribunal för Ukraina, med 
uppgift att pröva aggressions-
brottet. Det föreslår juristerna i 
Global Accountability Network.

Global Accountability Network 
består av ledande internatio-
nella jurister, däribland svenske 
ambassadören och förre under-
generalsekreteraren i FN Hans 
Corell. 

Nätverket presenterade i sep-
tember ett utkast till FN-reso-
lution, där generalförsamlingen 
uppmanar FN:s generalsekrete-
rare António Guterres att ingå 
ett bilateralt avtal med Ukraina 
om upprättandet av en särskild 
tribunal för aggressionsbrottet 

mot Ukraina. Resolutionsutkas-
tet innehåller också ett förslag 
till stadga för denna domstol. 

I sitt förord till resolutio-
nen beskriver nätverket Ryss-
lands angrepp på Ukraina som 

ett paradigmskifte som kräver 
en snabb reaktion från FN. För-
fattarna betonar att aggression 
är ett brott enligt internationell 
rätt, och att detta brott måste 
prövas rättsligt.

Aggressionsbrottet finns med 
i uppräkningen av krigsförbry-
telser i Romstadgan för Inter-
nationella brottmålsdomstolen. 
I dagsläget finns det dock ingen 
internationell domstol som prö-
var åtal mot de ansvariga för just 
aggressionsbrottet.

Utkastet och stadgeförslaget 
är framtagna av Hans Corell 
tillsammans med David Crane, 
den förste chefsåklagaren i spe-
cialdomstolen för Sierra Leone, 
samt Irwin Cotler, tidigare jus-
titieminister i Kanada. 

Respekt för demokratiska normer saknas i Ungern
EU-parlamentet fördömer i 
ett betänkande den ungerska 
regeringens systematiska 
insatser för att undergräva 
EU:s grundläggande värden. 
Enligt parlamentet kan Ungern 
inte längre betraktas som en 
fullvärdig demokrati.

EU-parlamentets uttalande kom 
i mitten av september. Enligt 
parlamentet har Ungern gått 
från att vara en demokrati till 
en hybridregim med parlamen-
tariskt envälde, det vill säga ett 
konstitutionellt system där val 
äger rum, men där respekt för 
demokratiska normer och stan-
darder saknas. Parlamentet läg-
ger, förutom på den ungerska re-
gimen, även skulden på EU, som 
med sin passivitet anses ha för-
värrat utvecklingen.

betänkandet som antogs med 433 rös - 
ter för, 123 röster emot och 28 ned- 
lagda röster bygger på det be- 
tänkande som Europaparla-
mentet använde för att aktivera 

artikel  7-förfarandet mot Ung-
ern 2018. Den nya texten syf-
tar närmare bestämt till att ge 
en översikt över utveckling-
en i landet med fokus på tolv 
problem områden som pekats 
ut av ledamöterna. Alla svens-
ka EU-politiker stödde uttalan-
det utom Charlie Weimers (SD) 
och den politiske vilden och ti-

digare sverigedemokraten Peter 
Lundgren.

Ett artikel 7-förfarande kan in-
ledas om ett land anses bryta mot 
EU:s grundläggande värden. Ge-
nom förfarandet kan medlems-
staterna tillfälligt upphäva vissa 
av de rättigheter som den berör-
da medlemsstaten har till följd av 
sitt medlemskap i unionen.

Viktor Orbán, Ungerns premiärminister och partiledare för Fidesz, tillsam-
mans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
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EU-parlamentet vill 
reglera tvistefinansiering

EUparlamentet röstade 
i mitten av september 
för ett lagförslag om att 

reglera och kontrollera finansie
ring av tvister av externa parter. 
Parlamentet uppmanade därmed 
EUkommissionen att införa en 
effektiv tillsyn över tredjeparts
finansiering. 

Initiativet kommer från den 
tyske parlamentsledamoten Axel 
Voss, som i en rapport pekat på 
riskerna med oreglerad tredje
partsfinansiering, framför allt att 
”aktörer strävar efter att maxime
ra sina intäkter på bekostnad av 
de tvistande”. 

Voss har i sin rapport bland 
annat föreslagit att medlems
staterna ska auktorisera tviste
finansiärer samt att alla avtal om 
tredjepartsfinansiering ska offent
liggöras för domstolar och parter. 

Källa: Law Society Gazette
Läs mer om tredjeparts- 

finansiering på s. 38.

PROPOSAL FOR A RESOLUTION BY THEUNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
&

ACCOMPANYING PROPOSAL FOR A STATUTEOF A SPECIAL TRIBUNAL FOR UKRAINE
ON THE CRIME OF AGGRESSION

7 September 2022

Ukraine Task Force of the Global Accountability Network

Brittiska advokater i 
strejk för rättshjälpen

Den 7 september sam
lades brittiska process
advokater (barristers) 

verksamma inom brottmål vid 
Högsta domstolen i Westminster 
i London för att protestera mot 
de låga ersättningarna till rätts
hjälpsadvokater. Redan ett par 
dagar tidigare inledde advokater
na en strejk, där de inte längre 
företräder klienter inför den 
högsta förstainstansdomstolen i 
brottmål, Crown Court. 

De brittiska brottmålsadvoka
terna har länge uttryckt missnöje 
med den låga ersättningen. 
Enligt Criminal Bar Association 
har medlemmarnas inkomster 
sjunkit med 28 procent sedan 
2006. Många brottmålsadvokater 
uppges också ha lämnat yrket 
för att de inte kunnat försörja sig. 
Advokaterna kräver en höjning av 
ersättningen med 25 procent.

Westminster i London.
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Ett juridiskt föredöme eller rättsligt haveri. Advokater 
tycker olika efter processen om terroristattentaten i Paris 
2015. Frankrikes hittills största och mest påkostade 
rättegång gav, oavsett vilket, hundratals advokater möjlig
heten att testa nya arbetsmetoder.
TEXT: ANNA TRENNING-HIMMELSBACH

Advokat Frédérique Giffards slutpläde-
ring handlade om kärlek.

”Det fanns många förälskade på 
platserna som attackerades av terroristerna.”

Hon talade inte bara om off-
rens kärlek, utan också om hur 
de anklagade delvis drevs av 
en vrångbild av relationer och 
drömmar om ett paradis fyllt av 
unga oskulder.

”Det svåraste att förstå är att 
ni åtalade aldrig tog avstånd 
från detta.

 Jag talar inte om det politis-
ka eller religiösa projektet, jag 
talar om det filosofiska och hu-
mana projektet. Att ni män låter 
er förödmjukas genom att man 
exploaterar er sexuella misär.”

I dag när rättegången är över 
säger Frédérique Giffard att hon 
är övertygad om att hon har för-
ändrats under det senaste året, 
ett år som till stor del ägnats åt 
processen om attentaten i Paris 
i november 2015.

HUMANITET OCH VÄRDIGHET
Rättegången var en särpräglat stark och unik 
upplevelse, säger hon till tidskriften Advo-
katen.

– Där fanns mycket humanitet, mycket vär-
dighet. Det är när man hör offren som man 
verkligen förstår vad terrorismen är och för-
står den chockvåg som skapas hos individer 

och i samhället i stort.
Hon berättar att omkring 400 

offer eller familjemedlemmar 
till offer hördes under förhand-
lingarna.

Därtill hördes en rad andra 
personer, bland andra poliser, 
vårdpersonal och en lång rad 
experter, förutom de 20 perso-
ner som åtalades för att på oli-
ka sätt ha haft en anknytning 
till eller deltagit i attacken. 
Frédérique Giffard företrädde 
24 målsägande, däribland Alva 
Berglunds familj. Den 23-åriga 
svenskan dödades vid attacken 
mot konserthallen Bataclan.

Några tillfällen under proces-
sen beskriver hon som särskilt 
tunga.

– Utöver offrens berättelser 
var det att se videor från terroristgruppen 
Daesh, och att se och höra filmer och ljud-
upptagningar från konserten.

Advokaten säger att hon knappt missade 
en enda dag av förhandlingarna, som pågick 
i nästan tio månader.

OMÖJLIGT ATT ARBETA ENSAM
Men hennes engagemang i målet startade be-
tydligt tidigare, några veckor efter attenta-
ten, när hon kontaktades av en drabbad fa-
milj i bekantskapskretsen.

Att hennes slutplädering i juni i år hand-
lade om kärlek var inte bara ett personligt 
val. Många av advokaterna på de målsägan-
des sida beslutade att samarbeta knappt två 
månader efter attacken. 

– Vi insåg att vi inte skulle kunna arbeta 
isolerat. En av anledningarna var att vi för-

Unik fransk
rättegång efter
terroristattentaten
i Paris 2015

”DET ÄR NÄR 
MAN HÖR OFF-
REN SOM MAN 

VERKLIGEN 
FÖRSTÅR VAD 
TERRORISMEN 

ÄR OCH FÖRSTÅR 
DEN CHOCKVÅG 

SOM SKAPAS 
HOS INDIVIDER 

OCH I SAM-
HÄLLET I STORT.” 

frédérique giffard

Rättegången pågick i nästan tio månader mellan den                                         8 september 2021 och den 29 juni 2022. Den är den hittills mest omfattande, längsta och påkostade i Frankrikes historia, och föregicks av sex års utredning.
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Unik fransk
rättegång efter
terroristattentaten
i Paris 2015

» 

stod att det skulle bli psykiskt mycket tungt. 
Dessutom var allt nytt och fallet enormt om-
fattande. Handlingarna uppgick ju till en mil-
jon sidor när rättegången började.

Advokaterna utbytte information och de-
lade upp arbetet mellan sig.

Målet var också att inte i onödan störa do-
marna som ansvarade för den juridiska un-
dersökningen.

SÄRSKILDA SKADOR HOS OFFREN
Ett år efter attentatet publicerade advo-

katerna också en vitbok tillsammans, där 
de förklarade varför offer för terrorism 
borde behandlas på samma sätt som perso-
ner som drabbas av andra kollektiva kata-
strofer.

De krävde att den statliga skadefonden 
skulle erkänna ytterligare två former av ska-
da: den rädsla för omedelbar död som per-
soner som befann sig på platsen kan drab-
bas av i efterhand, och även den skada som 
en del familjer utsattes för när de fick leta i 
flera dygn efter dödade närstående.

– Många av våra förslag i vitboken antogs 
av regeringen.

Frédérique Giffard tog senare själv initi-
ativet till ett unikt och nytt samarbete, som 
hon kallar för ”kollektiva slutpläderingar”. 
Hon berättar att tidigare terroristrättegångar 
i Frankrike har blivit onödigt utdragna och 
röriga, därför att flera advokater ställde sam-
ma frågor och samtliga skulle plädera. Den 
här gången delade de in sig i arbetsgrupper 
som kunde koncentrera sig på olika delar 
av materialet.

Rättegången pågick i nästan tio månader mellan den                                         8 september 2021 och den 29 juni 2022. Den är den hittills mest omfattande, längsta och påkostade i Frankrikes historia, och föregicks av sex års utredning.
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PLÄDERADE KRING TEMAN
– I stället för att plädera 2 500 gånger för alla 
klienter, pläderade vi kring teman. Jag tala-
de om kärlek. Någon annan kring barnen. 
En kollega talade om de överlevandes skuld-
känslor.

Ett 90-tal av advokaterna valde 
att plädera som vanligt, en del av-
stod helt, men omkring 130 av dem 
deltog i projektet.

Frédérique Giffard säger att försö-
ket slog så väl ut att hon är övertygad 
om att liknande samarbeten kommer 
att ske vid framtida stora rättegång-
ar i Frankrike.

Ytterligare en nyhet under proces-
sen var att advokaterna på de måls-
ägandes sida beslutade att agera so-
lidariskt gentemot kollegorna på 
försvarssidan.

I Frankrike får såväl tilltalade som 
målsägande i terroristrättegångar 
statlig rättshjälp.

Men arvodena betalas ut per kli-
ent. Det betyder att en advokat som 
företräder många personer får betyd-
ligt mer betalt för sina dagar i dom-
stolen, än en advokat som bara har 
en klient.

Enligt tidningen Le Monde, som 
citerar justitieministern, uppgick 
advokatkostnaderna till omkring  
50 miljoner euro och utgör den störs-
ta utgiftsposten för rättegången.

Frågan har i efterhand skapat en 
viss debatt, eftersom några större ad-
vokatbyråer som har företrätt hund-
ratals klienter har fått en hög andel 
av honoraren.

– Systemet är framför allt orättvist 
gentemot försvarsadvokaterna, säger 
Frédérique Giffard.

SOLIDARITET MED FÖRSVARET
På initiativ av den förre ordföranden i Paris 

advokatsamfund, Oliver Cousi, beslutade de 
målsägandes advokater att dela med sig av 
sina inkomster, upp till 10 procent av arvo-
dena, till dem som företrädde de tilltalade.

Advokat Olivia Ronen säger att hon hade 
gått i konkurs om inte kollegorna på 
andra sidan hade agerat som de gjor-
de, eftersom justitiedepartementet i 
ett tidigt skede beslutade att inte er-
sätta försvarsadvokaterna utöver den 
statliga rättshjälp deras klienter skul-
le få.

Olivia Ronen har tillsammans 
med kollegan Martin Vettes haft en 
tung arbetsbörda under det senaste 
året eftersom de har försvarat Salah 
Abd eslam, den enda av de terroris-
ter som var med under kvällen i Paris 
som överlevde attentaten.

De två advokaterna skulle ha delat 
på ett arvode på knappt 3 000 kronor 
om dagen, men tack vare det solida-
riska systemet fick de skäliga inkom-
ster under rättegången.

SVÅRARE ATT SAMARBETA
Olivia Ronen berättar att de drygt 30 
försvarsadvokaterna också samarbe-
tade under processen, men inte i alls 
samma utsträckning som på ”andra 
sidan”.

– Våra klienters situation var så oli-
ka. Men vi utbytte information, och 
det hände att vi agerade gemensamt, 
när vi ansåg att försvarssidan inte be-
handlades korrekt. En eftermiddag 
protesterade vi mot att det förekom 
applåder i salen, och mot att de bi-
trädande domarna uttalade sig på ett 
sätt som var på gränsen till partiskt.

Olivia Ronen är 32 år och hennes 
roll under rättegången har väckt stor 

uppmärksamhet.
Salah Abdeslam kontaktade henne 2018. 

Exakt varför han valde henne vill hon inte 

säga. Men hon antyder att hennes speciali-
sering på just terrorism var en bidragande 
orsak. Den började när hon 2017 blev vald 
till sekreterare i ”La Conférénce” hos advo-
katsamfundet i Paris. Det är en sammanslut-
ning som består av tolv unga advokater som 
under ett års tid får i uppdrag att försvara 
samhällets mest utsatta.

Innan rättegångens början förra året, trod-
de Olivia Ronen att hon skulle utsättas för 
en våg av hat och kanske tvingas be om po-
lisskydd.

– Jag var orolig för att jag inte skulle kunna 
leva ett normalt liv under rättegången. Men 
nej. Jag behövde inte skydd, och i stället för 
förolämpningar och hot har jag fått mycket 
uppbackning både från kollegor och andra 
personer som ansåg att det är viktigt att det 
blev en rättegång och att de anklagade skul-
le försvaras korrekt.

» 

”Rättegång-
en var en 
extraordinär 
erfarenhet”, 
säger Frédéri-
que Giffard, 
som företrädde 
24 offer.

”Man håller 
på att skapa 
en myt kring 
rättegången. 
Att den var 
oantastlig. Men 
nej. Allt var 
inte fantas-
tiskt.” Olivia 
Ronen som 
försvarade ter-
roristen Salah 
Abdeslam är 
djupt besviken 
över domen.

TERRORISTATTENTATEN I PARIS 2015

Attentaten
Den 13 november 2015 begick tre grupper terro
ristattacker på tre olika platser i Parisregionen.

131 personer dödades och över 400 skadades.
Attackerna hade förberetts i Syrien, i Belgien 

och i Parisregionen.
Ett första kommando anlände vid niotiden  

på kvällen till idrottsarenan Stade de France i  
SaintDenis norr om Paris, där Frankrike och 
Tyskland möttes i en vänskapsmatch i fotboll.

Männen misslyckades med att ta sig in på sta
dion. I stället utlöste de sina bombbälten på olika 
platser i närheten. Utöver terroristerna dog en 
person.

Några minuter senare körde kommando num
mer två runt i Paris 10:e och 11:e arrondissement 
och sköt med automatvapen mot uteserveringar 

och barer. 39 personer dödades. En av förövarna 
sprängde sig själv. De två övriga försvann från 
platsen men dödades vid ett polisingripande fem 
dagar senare.

Därefter skedde den tredje attacken mot kon
serthallen Bataclan, där rockbandet Eagles of 
Death Metal just hade börjat en konsert inför en 
publik på 1 500 personer. Männen mördade 90 
personer. När attacken var över var de tre terro
risterna också döda.

Salah Abdeslam
33 år, är fransk medborgare och uppvuxen i 
Belgien, och den enda överlevande bland terro
risterna, eftersom han slängde sitt bombbälte i 
en soptunna.

Enligt vad han själv har sagt skulle han ha 

sprängt sig på en bar, men ångrade sig. Åklagar
sidan har ifrågasatt det sistnämnda påståendet.

Han greps i Belgien i mars 2016, och dömdes 
2018 till 20 års fängelse i Belgien för att ha avlos
sat skott mot poliser några dagar före gripandet.

Under hösten 2022 ställs han återigen inför 
rätta i Belgien för sin inblandning i förberedel
serna av tre attentat i Bryssel i mars 2016, där 32 
personer dödades.

Salah Abdeslam är nu överförd till ett belgiskt 
fängelse i väntan på rättegången, men kommer 
därefter att återföras till Frankrike för att avtjäna 
sitt straff för attentaten i Paris.

Domarna
Av 20 tilltalade var 11 närvarande vid rättegång
en. Tre ska befinna sig i frihet, en är fängslad i 
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KRIS I TRON PÅ RÄTTSVÄSENDET
Men när hon svarar på tidskriften Advoka-
tens frågor en månad efter att rättegången 
är över, säger hon att hon ändå befinner sig 
i en kris.

– En kris i min tro på rättsväsendet. Man 
håller på att skapa en myt kring rättegången, 
att den var formidabel, extraordinär, oantast-
lig. Det stämmer att den var väl organiserad. 
Men nej. Allt var inte fantastiskt.

Olivia Ronen framhåller att de resurser 
som staten har lagt ner på just den här pro-
cessen knappast är en spegel av det franska 
rättsväsendet.

– Vi saknar domare, vi saknar domstolsse-
kreterare, och nivån på den statliga rättshjäl-
pen är låg. Många fall behandlas på löpande 
band, och tilltalade kan tvingas pausa sina 
liv i åratal i väntan på rättegång.

Hon är framför allt djupt besviken över 

att hennes klient dömdes till Frankrikes 
strängaste straff, icke-reducerbart livstids 
fängelse, vilket betyder att han kommer att 
vara inlåst åtminstone under de kommande  
30 åren, utan någon möjlighet till villkorlig 
frigivning.

BESVIKEN ÖVER DOMEN
Domen motiverades med att 
han var delaktig i massakern.

Men Olivia Ronen hävdar att 
straffet är för strängt, eftersom 
hennes klient fick samma dom 
som personer som har begått 
en rad mord och sexuella över-
grepp på barn.

– Jag har aldrig glömt att han 
deltog i ett massmord. Jag vet att 
attentaten har skapat oerhörd 
smärta för många människor. Vi 
visste att han skulle få ett tungt 
straff. Men han dödade ingen 
själv, och har förklarat att han 
avstod från att spränga sig, sä-
ger hans advokat.

Hon säger att hennes klient 
förändrades under rättegången, 
och att hans uttalanden i bör-
jan av processen delvis berod-
de på att han upplevde en so-
cial chock.

Han hade suttit isolerad i flera 
års tid, med videoövervakning 
dygnet runt, för att förhindra att 
han begick självmord före rät-
tegången. Han inledde rättegången med att 
deklarera att han är soldat för Islamiska sta-
ten: ”Jag vill vittna om att det inte finns nå-
gon annan gud än Allah och att Muhammed 
är hans profet.”

Ett halvår senare brast han i gråt och bad 
offren om förlåtelse, vilket i och för sig inte 
togs på fullt allvar av motståndarsidan. En-
ligt hans advokat är det ett bevis för en viss 
lyhördhet under rättegången.

BESVIKEN ÖVER BESLUTET
I dag är Olivia Ronen fortfarande hans advo-
kat, men hon har inte bestämt sig ännu för 
om hon ska försvara honom när han återi-
gen snart ställs inför rätta i Belgien, för sin 
inblandning i ett annat attentat. Att Salah 
Abdeslam meddelade att han inte överkla-
gar den franska domen var också en stor be-

svikelse för henne och hennes 
kollega.

– Jag förstår hans motiv, men 
jag tycker att det är synd. Jag 
tror att det hade varit värt för-
söket att framhålla våra argu-
ment en gång till.

En annan person, som där-
emot uttrycker stor lättnad över 
att det juridiska efterspelet till 
attentaten definitivt är över ef-
tersom det inte blir någon ny 
rättegång, är Philippe Duper-
ron, pappa till Thomas som blev 
30 år. Thomas skadades allvar-
ligt vid attacken mot Bataclan, 
lyckades ta sig ut ur salen, men 
blev liggande på trottoaren i fle-
ra timmar innan han fördes till 
sjukhus, där han avled.

RÄTTEGÅNGENS SYMBOLISKA 
BETYDELSE
Philippe Duperron arbetade ti-
digare som affärsadvokat, men 
hade gått i pension strax före 
terroristattacken. De senaste 

sju åren har han vigt sitt liv åt sina uppdrag 
för föreningen 13onze15: Fraternité et Véri-
té, som stöttar offren och deras närstående. 
Han deltog vid domstolsförhandlingarna i 
stort sett dagligen.

– Vi har fortfarande sorg, och vi vet att  
ingenting kommer att bli som innan. Vi kom-
mer alltid att sakna Thomas. Men rätte-
gången har gjort mig gott. Den har funge-
rat som en rekonstruktion. Det är en mycket 

”EN KRIS I MIN 
TRO PÅ RÄTTS-

VÄSENDET. MAN 
HÅLLER PÅ ATT 
SKAPA EN MYT 
KRING RÄTTE-
GÅNGEN, ATT 

DEN VAR 
FORMIDABEL, 

EXTRAORDINÄR, 
OANTASTLIG. DET 

STÄMMER ATT 
DEN VAR VÄL 

ORGANISERAD. 
MEN NEJ. ALLT 

VAR INTE 
FANTASTISKT.” 

olivia ronen

» 

Över 350 advokater 
medverkade vid rättegången, 

varav ett 30-tal på försvars- 
sidan. Vid terroristrättegångar i 

Frankrike får både de måls- 
ägande och de tilltalade 

statlig rättshjälp.
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Turkiet och ytterligare fem antas vara döda.
Samtliga 20 dömdes för att ha deltagit i plane

ringen av dådet, eller för att på olika sätt och på 
olika nivåer ha hjälpt terroristerna.

Ingen av dem har överklagat domen.
Salah Abdeslam dömdes till Frankrikes sträng

aste straff: ickereducerbart livstids fängelse, 
vilket betyder att han inte kan uppnå någon 
strafflindring under de kommande 30 åren.

Därefter kan en domstol ta ställning till om han 
kan friges.

Ytterligare tre personer dömdes i sin frånvaro 
till samma straff för att ha planerat och beställt 
attackerna.

Bland de dömda finns också svenska Osama 
Krayem, 29 år, som dömdes bland annat för att 
ha skaffat vapen till terroristerna. Han dömdes 

till 30 års fängelse, varav minst 20 år ovillkorli
gen ska tillbringas i fängelse.

Några personer dömdes till betydligt lindrigare 
straff och kan nu friges.

Rättegången
Rättegången pågick i nästan tio månader mellan 
den 8 september 2021 och den 29 juni 2022. 
Det är den hittills mest omfattande, längsta och 
påkostade i Frankrikes historia, och föregicks av 
sex års utredning.

Den ägde rum i en specialbyggd sal med plats 
för 500 personer inne i Justitiepalatset i centrala 
Paris. Salen används återigen alltsedan rätte
gången som berör terroristattentatet i Nice den 
14 juli 2016 inleddes i början av september.

Rättegången har filmats för eftervärlden.

De målsägande hade också möjlighet att följa 
förhandlingarna på distans via en webbradioka
nal.

Antalet målsägande uppgick till nästan 1 800 
vid rättegångens början, men hade ökat till om
kring 2 500 vid dess slut.

Advokaterna
Över 350 advokater medverkade vid rättegången, 
varav ett 30tal på försvarssidan.

Vid terroristrättegångar i Frankrike får både 
de målsägande och de tilltalade statlig rättshjälp.

Enligt tidningen Le Monde, som i sin tur citerar 
justitieministern, var advokatkostnaderna den 
största utgiftsposten under rättegången. Advo
katernas arvoden uppgick totalt till omkring 50 
miljoner euro, alltså över 500 miljoner kronor.
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» viktig fas i acceptansen av vad som har skett. 
Det är först inför domstolen som offren verk-
ligen erkänns i sin roll som of-
fer. Den är av stor symbolisk be-
tydelse.

Philippe Duperron säger att 
hos en del andra kommer san-
nolikt en känsla av tomhet att 
infinna sig, eftersom rättegångs-
perioden har varit ytterst in-
tensiv. Han förklarar att de som 
drabbades av attentaten är en 
brokig skara, med vitt skilda 
uppfattningar både om rätte-
gången och om domen, framför 
allt vad gäller Salah Abdeslam.

RÄTTVISA OCH INTE HÄMND
– Jag tycker att det var för-
vånansvärt och nästan chocke-
rande att han fick samma dom 
som de som hade planerat och 
organiserat attacken. Jag är för-
vånad över att han inte över-
klagade. Vad betyder det? Att 
han inte har förtroende för rättsväsendet? 
Men rättegången var balanserad. Reglerna 
har respekterats. Domstolen gav individua-

liserade straff. Alla placerades inte i samma 
säck. Och jag som målsägande kan bara säga 

att de dömda fick rättvisa straff. 
En del offer ansåg att man bor-
de ha gått längre och återinfört 
dödsstraffet. Men för 
mig handlar inte rättvi-
san om det. Jag har alltid 
sagt att domen ska byg-
ga på rättvisa och inte 
på hämnd. En dom får 
inte bli ett svar på ga-
tans krav.

Han anser att tonen 
var respektfull under 
de tio månader som rät-
tegången pågick.

– Det förekom myck-
et känslor och många 
tårar när de målsägan-
de vittnade. Men få vre-
desutbrott. Där fanns 
visserligen ilska, men 
den uttrycktes med vär-
dighet. Det var delvis 

rättens ordförandes förtjänst.
Philippe Duperron är också tacksam över 

att advokaterna samarbetade på det sätt de 

gjorde. Det gäller inte minst de kollektiva 
pläderingarna.

– För en advokat kan det vara ganska svårt 
att placera sitt ego vid sidan om. Men att de 
inte repeterade samma sak om och om igen 

var inte bara bra för domstolen, utan 
även för oss offer.

OBESVARADE FRÅGOR
Han berättar att trots den omfattan-
de rättegången finns det frågor som 
han fortfarande inte har fått svar på.

– Vad jag egentligen ville förstå 
är varför attentaten gjordes. Denna 
destruktiva vilja att förstöra och att 
döda. Varför dessa unga personer, 
som inte har växt upp under svåra 
förhållanden, slår över i en sådan 
 radikalitet att de använder kalasjni-
kovs och skjuter på unga i sin egen 
ålder. Förklaringen är viktig för att 
vi ska kunna arbeta för att attenta-
ten inte upprepas. Men svaret på var-
för har vi fortfarande inte. Och ty-
värr ser vi ju också i dag, även på 

det  politiska planet, att radikaliteten och de 
extrema åsikterna ökar, säger Philippe Du-
perron. ¶

TimeApp AdvokatTimeApp Advokat  
för den moderna advokatbyrånför den moderna advokatbyrån

•• Smidig redovisning av tider, resor & utlägg.
•• Inga bindningstider, start- eller tilläggsavgifter.
•• Integration till olika löne- & ekonomisystem.

•• Endast en avgift per användare och månad.
•• Erbjuder import av befintliga klientregister.
•• Följer Advokatsamfundets råd för IT-tjänster.

www.timeapp.sewww.timeapp.se info@timeapp.seinfo@timeapp.se

”VAD JAG 
EGENTLIGEN 

VILLE FÖRSTÅ 
ÄR VARFÖR 

ATTENTATEN 
GJORDES. DENNA 

DESTRUKTIVA 
VILJA ATT FÖR-
STÖRA OCH ATT 

DÖDA. […] 
MEN SVARET 

PÅ VARFÖR HAR 
VI FORTFARANDE 

INTE.” 
philippe duperron

”Vi kommer 
alltid att sakna 
Thomas. Men 
rättegången 
gjorde mig 
gott”, säger 
Philippe Duper-
ron, pappa till 
ett av offren, 
ordförande i en 
stödförening 
och själv advo-
kat till yrket.



Om du får in Sveriges 
största konkurs 
imorgon

Då skulle du förmodligen 
anlita PS Auction.
PS Auction AB – Med start 1958 som ett traditionellt 
auktionsbolag är PS Auction idag Sveriges största 
aktör för konkurser på nätauktion med över 4 miljoner 
besökare på hemsidan.

Våra handläggare värderar, dokumenterar och 
publicerar ert konkursbo på auktion. Efter försäljning 
sköter vi kontakten med köpare och säkerställer att ni 
får era pengar. Ni behöver inte göra någoting.

Kontakta oss så hjälper vi er: 
0771-10 11 00
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Juridiken som en del av någonting större
”en juristutbildning är som att lära sig reglerna till alla värl-
dens sällskapsspel utantill, men att aldrig få spela ett 
enda av dem.”

Min bästa vän Johan och jag gick hemåt i eftermid-
dagssolen på Övre Slottsgatan i Uppsala efter ytterligare 
en sokratisk lektion i sakrätt på Universitetshuset. Efter-
middagssolen letade sig ned genom lövverket. Det var 
runt millennieskiftet och vi var uttråkade. Eller det är 
inte helt sant. Vi var mer än uttråkade. 

Vi kände oss lurade. 
Båda hade vi sökt oss till juridiken för att vi var intres-

serade av samhället och att förstå det. Vi ville påver-
ka och göra någon slags skillnad, även om det var väl-
digt oklart vad den skillnaden skulle bestå i eller vilka 
uttryck den skulle ta. Vi visste bara att vi ville göra det 
som var rätt och att juridiken skulle lära oss att förstå 
skillnaden mellan rätt och fel. Mest av allt skulle utbild-
ningen få oss att diskutera stora principer och avvägan-
den. Rättvisa. Vad skulle den annars handla om? 

”Eller kanske får man spela ett av spelen då”, suckade 
Johan. ”Efter examen.”

Ett par månader senare hade han hoppat av juridiken 
för att plugga medicin. 

många år senare skulle jag stjäla den där konversationen till 
min bok Ett ärligt liv som handlar om en ung juridikstu-
dent i Lund som upplever samma frustration över inne-
hållet i en juris kandidat-examen som Johan och jag gjor-
de. Johan flydde till medicinstudierna. Min huvudperson 
flyr in i en berättelse fylld av spänning, anarki och upp-
ror. Som vänner och romankaraktärer gör.

Men jag blev kvar. 
Jag tragglade mig igenom sakrätten och bolagsrätten, 

somnade till skatterätten och tog ett halvår i Berlin efter 
termin sex i ett halvhjärtat försök att undkomma. Men jag 
misslyckades och kom tillbaka till Uppsala och juridiken. 
Under ett utbyte i Maastricht upptäckte jag EU-rätten och 
hittade någon slags riktning. En ofullständig union vars 

syfte var att förena en kontinents folk som genom årtusen-
dena gjort sitt bästa för att utplåna varandra. Öppna grän-
ser, fred, frihet, framsteg. Sturm und Drang. Det var inte 
att lära sig spelregler, det var att skriva dem för allra för-
sta gången. Det var mål och mening. Det var rätt. Och det 
passade mitt romantiska och aningen grandiosa sinnelag. 

Men det var inte det som höll mig fast i juridiken 
egentligen. Inte då. Och inte nu. 

För någonstans visste jag redan den där höstdagen på 
Övre Slottsgatan att det inte var sant att juridik bara var 
spelregler. Det var kul att tänka på det viset för det lig-
ger såklart något i det. Men jag hade börjat ana att juri-
dik var något mer än avtalslagens torra paragrafer eller 
svårtolkade rättsfall, något större än det som fick plats 
på sidorna i förarbeten eller i Strömbergs oändliga band 
om processrätt. 

Men vad?

de senaste årens offentliga samtal har varit prövande för 
många jurister, även om de flesta av oss har vänt bort 
blicken och försökt låtsas som ingenting. 

GÄSTKRÖNIKA

JOAKIM ZANDER 
Joakim Zander är författare och 
doktor i juridik. Hans senaste bok, 
Ett ärligt liv, kom ut i våras och är 
en spänningsroman som utspelar 
sig bland jurister och anarkister i 
Lund. Från och med hösten 2022 
är han verksam vid institutionen 
för handelsrätt vid Handelshög
skolan, Lunds universitet. I sin 
gästkrönika skriver Zander om 
hur juridiken inte bara är paragra
fer, utan någonting mer och större.
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”Det är bara snack”, har vi sagt med den distanserade 
arrogans som utmärker vårt skrå. ”Rubriker och politik, 
inte konkreta förslag. Inget att ta på allvar.”

Men när vi trots allt har höjt blicken har vi inte kun-
nat undgå att se hur förslag efter förslag har gått i en 
enda riktning. Hur krav på repression staplas på krav på 
repression. Anonyma vittnen, husrannsakan utan brotts-
misstanke, visitationszoner, förnedringsstraff. Vi har 
inte kunnat undgå att se hur förslagen syftar till att ut-
vidga statens makt på bekostnad av individen. Hur rät-
tigheter vi är utbildade att upprätthålla plötsligt verkar 
devalveras. 

”Vi är inte Ungern”, säger vi. ”Vi har grundlagar. 
Överdriv inte.”

Men så ser vi hur regeringen verkar se grundlagar-
na som rekommendationer, om ens det. Vi ser hur Lag-
rådet gång efter gång ses som en remissinstans som kan 
ignoreras och köras över som om det vore en intresse-
organisation som vilken som helst. Hur försvarsadvoka-
ter misstänkliggörs för att de gör det arbete de är utbil-
dade för. Det arbete som är centralt för själva grunden i 
rättsstaten: tanken om att ingen ska utsättas för statens 
oerhörda kraft utan att få adekvat representation och sin 
sak prövad. 

Att ett fungerande samhälle alltid måste fria om en 
misstanke inte kan bevisas. 

jurister är konservativa. Vi överdriver inte. Det ligger i 
sakens natur för den vars utbildning och arbete oftast 
handlat om att tillämpa spelregler som någon annan stif-
tat. Det är inte juristens uppgift att ha en åsikt om spel-
reglernas innehåll. En jurist skapar inte lag. Den tilläm-
par den. 

Men för varje förslag som inskränker individens rät-
tigheter, för varje argument som åsidosätter juridiken, 
dess företrädare, oss, börjar vi tala med allt mindre 
övertygelse. Det blir allt svårare att se den man talar 
med i ögonen och övertyga den om att inte oroa sig. 

Sverige är inte som Ungern? Det blir allt svårare att upp-
rätthålla den där distanserade arrogansen vi har varit så 
måna om att lägga oss till med. 

Varför? Vad är det som gör juridiken till mer än spel-
regler?

Vårt samhälle har prövat sig fram genom århundrade-
na. Politiken och åsikterna har böljat fram och tillbaka. 
Det är inte mycket vi har varit överens om. Men det vi 
har kunnat enas om har vi gjort till lag för att kunna leva 
tillsammans, för att ha något att hålla oss till. För att 
minska livets inneboende godtycklighet. Avtal och ägan-
de. Straff och process. Skadestånd, beskattning, miljö 
och hälsa. Juridik är summan av det vi har kunnat kom-
ma överens om. Den minsta gemensamma nämnaren. 
Juristens arbete är att upprätthålla den minsta gemen-
samma nämnaren. 

Och under allt det finns det som är själva källkoden. 
Grundlagarna. De demokratiska processerna, rättighe-
terna och friheterna. Inte heller de är givna av gud, inte 
automatiska eller heliga. Kanske är de inte ens rättvisa. 
Men de är det bästa vi har mäktat med, resultaten och 
lärdomarna vi har dragit av att testa allting annat. De är 
vår erfarenhet. Vår historia har lärt oss, bortom varje 
rimligt tvivel, att våra demokratiska processer och våra 
grundläggande rättigheter och friheter är garantin för 
ett fungerande samhälle. De är den sista utposten. 

kanske var det vad många av oss anade redan de där första 
terminerna på juristlinjen? Att juridiken inte bara var 
paragrafer, utan någonting mer, någonting större? Kan-
ske är det dags att vi tänker på det igen?

Kanske är det dags att vi till sist pratar om det?

Joakim Zander 
Författare och doktor i juridik

Juridiken som en del av någonting större

GÄSTKRÖNIKA
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över tre miljoner. 
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Den nya 
migrationsrätten

skapar lidande
Från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. 

Med dagens utlänningslag ska flyktingar inte 
stanna längre än nödvändigt i Sverige för 
att sedan återvända hem. Resultatet är att 

människor inte integreras och har hamnat 
i limbo med processer utan slut. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER

FOKUS: SKIFTE I MIGRATIONSRÄTTEN
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nder 2022 slogs ett nytt dystert 
rekord i världen. Antalet flyk-
tingar passerade då hundra-
miljonersstrecket, enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR. Bakom 
den hisnande siffran döljs lika 
många människoöden, öden 
som färgats av krig, naturkata-
strofer och klimatförändringar. 

Till Sverige når en rännil av 
alla dessa flyktingar. Och den har 

blivit allt mindre under de senaste 
åren. Under 2021 sökte drygt 11 400 per-

soner asyl i Sverige. Det ska jämföras med 
närmare 163 000 toppåret 2015, men också 24 000 år 

2006, bara för att ge ett par exempel.
De senaste årens siffror över asyl-

sökande är alltså låga. Färsk statistik, 
särskilt framtagen för Advokaten vi-
sar dessutom att en stor del av dem 
som registreras som asylsökande inte 
är nya i Sverige, utan har levt illegalt 
i landet tills deras avvisningsbeslut 
preskriberats. Så har det varit i ett an-
tal år, ett faktum som få tycks känna 
till och som sällan berörs i debatten.

Samtidigt har Rysslands angrepp 
på Ukraina skapat en ny flykting-
ström, som än så länge hanteras en-
ligt andra regler. 

Mitt i denna turbulenta tid fick 
Sverige under förra året en ny utlän-
ningslag. Lagen ersatte både den ti-
digare utlänningslagen från 2005 och 
den tillfälliga lag som infördes 2016.  
Tanken med de nya reglerna var, en-
ligt regeringen, en svensk migrations-
politik som är ”långsiktigt hållbar, 
med ett humant, rättssäkert och effektivt regelverk som 
inte väsentligen avviker från de i andra EU-länder”.

Så hur har det blivit? De advokater som Advokaten 
talat med beskriver ett rättsosäkert system där många 
människor tvingas leva i år efter år av ovisshet om 

framtiden, med tidsbegränsade uppehållstillstånd och 
ständiga omprövningar.

SKAPAR ORO
– I praktiken är den nya lagen en form av undantags-
tillstånd som har permanentats. Där de som söker up-
pehållstillstånd, men också vi som jobbar med det och 
Migrationsverket, ska ha en ständigt pågående förläng-
ningsprocess i ett väldigt stort antal ärenden, utan att 
det finns vare sig resurser eller regelverk som svarar 
på frågorna, säger advokat Tomas Fridh, som anser att 
många av de farhågor som bland andra Advokatsam-
fundet lyfte inför den nya lagen också har besannats. 

De korta uppehållstillstånden har ökat arbetsbördan 
för Migrationsverket, som redan tidigare haft svårt att 

hinna avgöra ärenden i rimlig tid. De 
korta uppehållstillstånden för alter-
nativt skyddsbehövande – 13 månader 
– i kombination med långa handlägg-
ningstider har gjort att många asylsö-
kande tvingas leva sina liv i en stän-
digt pågående förlängningsprocess. 

– Även om vi jurister kanske ser 
att det blir förlängning i 98 pro-
cent av ärendena, så kan den som 
har flytt förföljelse inte riktigt kän-
na den tryggheten utan behöver ett 
permanent tillstånd, konstaterar To-
mas Fridh.

Även advokaterna Petter Aasheim 
och Sait Umdi ser att den nya ord-
ningen skapar oro hos klienterna. 
Och oron får konsekvenser, menar de.

– Jag tror att det försämrar deras in-
tegration, i och med att det finns ett 
visst mått av ovisshet om de ska få 
stanna eller inte, säger Petter Aasheim.

Advokat Karin Gyllenring delar de 
andras uppfattning. Hon beskriver övergången till till-
fälliga uppehållstillstånd som ett paradigmskifte, och 
påpekar att redan remissinstanserna lyfte fram att den 
nya ordningen skulle motverka integration och skapa 
psykisk ohälsa.

26

”Människor som får ett 
tillfälligt uppehålls- 
tillstånd på kanske 

13 månader känner en 
otrygghet och en oro 

för att skickas tillbaka 
till sina länder. […] Det 

blir en oändlig process 
som kan pågå i många, 
många år, år av osäker-

het och otrygghet.” 
karin gyllenring

Karin Gyllenring.

Den 22 juni 2021 röstade riksdagen för en för
ändrad utlänningslag, som trädde i kraft redan 
den 20 juli samma år. Lagen innebar i några 
fall att reglerna från den tillfälliga lagen per
manentades. I andra hänseenden innebar den 
en återgång till de äldre reglerna, medan annat 
var helt nytt.

l Lagen innehåller två skyddsgrunder, flyk
ting och alternativt skyddsbehövande. Den tidi
gare skyddsgrunden övriga skyddsbehövande 
är borttagen. 

l I undantagsfall kan en person få uppehålls
tillstånd trots att han eller hon inte kvalificerar 

sig för någon av de två skyddsgrunderna. Det 
krävs då synnerligen ömmande omständighet
er för vuxna, och det något lägre kravet särskilt 
ömmande omständigheter för barn.

l Tidsbegränsade uppehållstillstånd är hu
vudregeln (undantaget är här kvotflyktingar). 

l Uppehållstillstånd för flyktingar beviljas i 
normalfallet i tre år, medan alternativt skydds
behövande beviljas uppehållstillstånd för 13 
månader. 

l Uppehållstillstånd kan efter den första pe
rioden förlängas med två år i taget. 

l För att beviljas permanent uppehållstill

stånd måste den sökande bland annat ha haft 
uppehållstillstånd i minst tre år och kunna 
försörja sig själv. 

l Anhöriga kan beviljas uppehållstillstånd 
under vissa förutsättningar. Bland annat måste 
den familjemedlem som bor i Sverige vara 
svensk medborgare, ha permanent uppehålls
tillstånd eller ha välgrundade utsikter att bevil
jas uppehållstillstånd under en längre tid. För 
att uppehållstillstånd ska beviljas för anhöriga 
krävs också att den familjemedlem som bor i 
Sverige kan försörja de anhöriga samt att han/
hon har en tillräckligt stor bostad.

DEN NYA UTLÄNNINGSLAGEN
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» 

– Det är ju det vi ser nu. Människor som får ett till-
fälligt uppehållstillstånd på kanske 13 månader känner 
en otrygghet och en oro för att skickas tillbaka till sina 
länder. De har svårare att koncentrera sig på jobb el-
ler skola och tänker bara på rätten att få stanna och på 
att få återse sina familjer. Det blir en oändlig process 
som kan pågå i många, många år, år av osäkerhet och 
otrygghet, säger hon. 

Sait Umdi har också upplevt att tillämpningen av 
den nya utlänningslagen får omänskliga konsekvenser 
som ingen nog riktigt förutsett. Detta gäller särskilt 
för familjer där barnen fyller 18 år och blir vuxna i ju-
ridisk mening. 

Sait Umdi ger ett exempel från sin egen verksamhet: 
En förälder kvalificerar sig för permanent uppehålls-
tillstånd efter fyra års uppehållstillstånd på grund av 
arbete. Dock omfattas inte hemmavarande barn per 
 automatik av det permanenta uppehållstillståndet, oav-
sett om barnet är minderårigt eller fyllt 18 år. Det med-
för att barn kan meddelas ett utvisningsbeslut med-
an föräldern beviljas permanent uppehållstillstånd. 
I  praktiken kan det leda till att föräldern känner sig 
tvingad att lämna landet, eftersom familjen annars 
splittras. 

– Denna tillämpning strider mot principen om famil-
jens enhet. Ett hemmavarande barn som fyllt 18 år och 
går i gymnasiet ställs inför valet att hitta ett arbete vid 
sidan av skolan eller att hoppa av skolan för att arbe-
ta. Annars är risken stor att personen utvisas, påpekar 
Sait Umdi, som hoppas att lagstiftaren helt enkelt för-
bisett detta scenario.

– Det skulle vara förfärligt om man insett denna orim-
lighet i lagstiftningen, men ändå inte vidtagit åtgärder, 
summerar Sait Umdi.  

Karin Gyllenring ser också stora problem med den 
nya utlänningslagen. Inte minst är det otillfredsstäl-
lande att en del av bristerna i den tillfälliga lagen nu 
gjorts permanenta, som svårigheten att få till stånd fa-

miljeåterförening eller framför allt att erhålla perma-
nent trygghet i Sverige. 

– I grunden var ju syftet med den tillfälliga lagen att 
begränsa invandringen, och lagstiftaren skrev i förar-
betena att de var medvetna om att lagen kunde leda till 
mänskligt lidande och familjesplittring, men motivera-
de detta med att lagen var just tillfällig, påpekar Karin 
Gyllenring, och fortsätter:

– Nu har den lagen blivit permanent med några små 
ändringar. Det är klart att det blir problematiskt för be-
rörda grupper. I stället för att erbjuda permanenta up-
pehållstillstånd för människor på flykt, erbjuder lagen 
permanent osäkerhet och splittrade familjer, säger hon. 

Samtidigt är det ändå positivt att lagen är just per-
manent, anser Karin Gyllenring. 

– Det skapar i sig större rättssäkerhet tack vare stör-
re förutsebarhet gällande vilka juridiska verktyg vi har 
att jobba med. Det ger oss också större möjlighet att 
med tiden erhålla nödvändig praxis från Migrations-
överdomstolen.

Även Petter Aasheim ser vissa fördelar med den nya 
lagen, som att det blivit lättare för barn att få uppehålls-
tillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. 
Han får medhåll från Tomas Fridh, som också lyfter fram 
den så kallade gymnasielagen som en framgångshistoria. 

HAR FRÅGOR KVAR
De tillfälliga tillstånden påverkar inte bara klienterna – 
de förändrar också biträdenas sätt att arbeta. 

– När klienten får sitt första positiva beslut börjar vi 
ofta direkt förbereda för förlängningen, förklarar Karin 
Gyllenring, som ser att de korta uppehållstillstånden 
på ibland endast 13 månader gör att tiden mellan till-
stånd och förlängning kan bli väldigt kort. 

De övriga advokaterna har samma erfarenhet. Situ-
ationen gör det många gånger svårt att dra en tydlig 
gräns för biträdesuppdraget.

– Tidigare var det möjligt att nå ett slutligt tillstånd, 
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De människor som 
kommer till Sverige 
som flyktingar tving-
as idag leva länge i 
ovisshet. För barn 
kan osäkerheten 
vara tuff. 
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när de kunde lämna det krisläget och gå över till att 
etablera sig. Jag behövde inte längre hantera människor 
i kris. Nu tar jag emot krisdrabbade människor och när 
jag är färdig är de inte ute ur krisen, utan de fortsätter 
att ha väldigt stora behov, säger Tomas Fridh, som sä-
ger att han känner ett ansvar för sina klienter även när 
uppdraget formellt är över. 

– När jag avslutar mitt uppdrag har de en ny fråga: 
vad händer om ett år? 

I dagsläget är det svårt för den som ansöker om för-
längt uppehållstillstånd att få ersätt-
ning för juridisk hjälp. Personer som 
beviljats uppehållstillstånd på grund 
av alternativ skyddsstatus och där 
Migrationsverket bedömer att det 
finns presumtion för förlängning 
har till exempel ingen rätt till biträ-
de i asylutredningen, berättar Tomas 
Fridh. 

Problemet är bara att utredningen 
i sin tur kan leda till att presumtio-
nen ändras, och en avvisning plötsligt 
blir aktuell. Som biträde har då To-
mas Fridh och hans kolleger en färdig 
utredning som måste bemötas. 

Karin Gyllenring, som ofta fort-
sätter att arbeta med förlängnings-
ansökan, är också väl medveten om 
att hon som regel inte kan räkna med 
ersättning från staten. I stället får kli-
enten själv stå kostnaden, eller söka 
medel från någon av de organisatio-
ner och fonder som finns. Det händer 
också att arbetsgivare går in och betalar, berättar hon. 

PRAXIS BEHÖVS
Det är tydligt att den nya lagen väcker många frågor, 
både hos asylsökande och hos migrationsadvokaterna. 
Inte så konstigt – mycket av migrationsrätten handlar 
om bedömningar och tolkningar i enskilda fall. Redan 
när lagen antogs konstaterade också många kunniga 
jurister att mycket av tolkningarna lagts i händerna 

på domstolarna, och ytterst Migrationsöverdomstolen. 
Problemet är bara att Migrationsöverdomstolen hit-

tills kommit med ganska lite vägledning, anser advoka-
terna. Karin Gyllenring pekar på att domstolen hittills 
i år endast kommit med fem vägledande avgöranden, 
och lämnat sju prövningstillstånd. 

– Den takten innebär att det kommer att ta många år 
innan alla rättsfrågor i den nya lagen klargörs av hög-
sta instans, konstaterar hon. 

Bristen på prejudikat gör området svårarbetat, an-
ser Karin Gyllenring, som ser många 
områden där det skulle behövas väg-
ledning. Ett är frågan om vad den nya 
lagskrivningen ”särskilt ömmande 
omständigheter” för vuxna egentli-
gen innebär. 

Även Petter Aasheim anser att det 
behövs förtydligas vad särskilt öm-
mande omständigheter för vuxna 
innebär. Lagregeln kom, enligt Petter 
Aasheim, till med de tidigare ensam-
kommande barnen från Afghanistan i 
åtanke. Dessa barn är nu vuxna och i 
många fall etablerade i Sverige. Frå-
gan är bara hur stark anknytningen 
till Sverige måste vara. 

– Frågan är om ungdomar beviljas 
uppehållstillstånd utifrån den lättnad 
som finns för just den gruppen, el-
ler om Migrationsverket i praktiken 
ändå kräver synnerligen ömmande 
omständigheter. Där kanske Migra-
tionsöverdomstolen borde gå in och 

förtydliga var ribban ligger, säger Petter Aasheim. 
Sait Umdi lyfter fram grunden för permanent uppe-

hållstillstånd som ett problemområde. Hans upplevel-
se är att reglerna i dag tillämpas närmast godtyckligt, 
och att olika enheter inom Migrationsverket kan göra 
helt olika bedömningar i likartade fall. 

– Det skapar rättssäkerhetsproblem eftersom lagstift-
ningen inte blir förutsägbar. I dag är det väldigt svårt 
att ge rådgivning inom migrationsrätten just för att 

”Det skapar rättssäker-
hetsproblem eftersom 
lagstiftningen inte blir 
förutsägbar. […] Lagstif-

taren har lämnat väl-
digt mycket utrymme 
för bedömningar till 
rättstillämparen. Det 

skapar problem, för det 
ger grund för godtyck-

liga bedömningar.” 
sait umdi
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Inkomna Antal
2012 2 063
2013 2 603
2014 3 259
2015 3 210
2016 2 700
2017 2 354
2018 2 120
2019 1 924
2020 1 718
2021 3 057
Totalt 25 008

NY ASYL- 
ANSÖKAN EFTER 
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Sait Umdi.
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den är så oförutsägbar. Lagstiftaren har lämnat väldigt 
mycket utrymme för bedömningar till rättstillämparen. 
Det skapar problem, för det ger grund för godtyckliga 
bedömningar, säger Sait Umdi, som vittnar om en stor 
frustration hos migrationsrättsadvokater. 

– Genom åren som jag har jobbat med detta så har 
fler och fler lämnat rättsområdet, på grund av bristen 
på rättssäkerhet. De vill inte vara del av ett så rätts-
osäkert rättsområde, hävdar han.

SIFFRORNA ÖVERDRIVNA
Mitt i anpassningen till den nya utlänningslagen anföll 
så Ryssland sitt grannland Ukraina, och hela flykting-
situationen i Europa förändrades. Plötsligt strömmade 
flyktingar in över EU:s gränser, vidare till hela unionen, 
inklusive Sverige. 

EU svarade med att aktivera sitt massflyktsdirektiv 
för ukrainarna, som därmed kunde få skydd för en be-
gränsad tid utan att genomgå den vanliga asylpröv-
ningen. Till och med augusti i år hade närmare 47 000 
flyktingar begärt skydd under massflyktsdirektivet. 
97 procent fick bifall på sin ansökan.

De ukrainska flyktingarna har i normalfallet ingen 
rätt till offentligt biträde i processen så länge mass-
flyktsdirektivet gäller. Därför har advokaterna inte hel-
ler haft särskilt många ukrainska klienter. Frågan är 
bara vad som händer med ukrainarna när direktivet 
upphör att gälla i mars nästa år. Ett möjligt scenario är 
förstås att EU-länderna förlänger massflyktsdirektivet. 
Men Tomas Fridh är ändå lite orolig. 

– Migrationsverket har redan i dag rekordlånga vän-
tetider för förlängningsansökningar. Då undrar man hur  
det ska gå när ukrainarnas asylsökningar ska prövas en- 
ligt samma system. Finns det resurser till det? frågar han. 

Än så länge är de ukrainska klienterna alltså få. Men 
flera advokater vittnar om att de under de senaste åren 
fått bistå fler ryssar än tidigare, ryssar som alltså flytt 
undan Putins regim. Karin Gyllenring beskriver att 
Migrationsverket i många fall ansett att dessa ryssar 
kunnat få myndighetsskydd i sitt hemland, och avsla-
git asylansökningarna. Avslagen har dock ändrats av 
migrationsdomstolarna. 

– Här vore det bra med lite uppdaterad kunskap och 
ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket, 
fastslår Karin Gyllenring. 

Förutom ukrainarna, som alltså sällan får offentli-
ga biträden, vittnar åtminstone Petter Aasheim om att 
han märker att färre flyktingar och skyddsbehövande 
i dag söker sig till Sverige än tidigare under hans verk-
samma år. 

– En väldigt stor del av de asylärenden som jag får i 
dag är personer som har preskriberade ärenden, allt-
så att de har vistats här i fyra år efter utvisningsbeslut 
och har rätt att söka igen, säger Petter Aasheim, som 
beskriver det som att det förekommer mycket rund-
gång i systemet.  

Och ny statistik från Migrationsverket bekräftar Pet-
ter Aasheims känsla. Under de senaste tio åren har i 
genomsnitt 2 500 av de inkomna asylsökningarna var-
je år kommit från personer som tidigare fått ett avvis-
ningsbeslut, som sedan preskriberats. 

Antalet är relativt stabilt mellan åren, samtidigt som 
den totala mängden asylsökande minskat. Förra året 
kom därför så mycket som en dryg fjärdedel av alla 
asylansökningar, drygt 3 000 av omkring 11 500 ansök-
ningar, från personer som redan levde i Sverige. Den 
massinvandring som ibland beskrivs i debatten syns 
alltså inte till.
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11 490 (42 %)
n Förlängnings-
ansökningar
15 555 (58 %)
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MISSGYNNAR ERFARENHET
Färre asylsökande i Sverige kan förstås innebära att 
det också behövs färre offentliga biträden. Ingen av de 
intervjuade advokaterna har dock ännu märkt någon 
tydlig nedgång i antalet ärenden. Däremot finns en hel 
del synpunkter på Migrationsverkets hantering av bi-
trädenas förordnanden och ersättningar. 

Sedan några år tillbaka är Migrationsverkets förord-
nandesystem datoriserat. Advokater och andra jurister 
som åtar sig uppdrag som offentliga biträden anmäler 
detta till Migrationsverket, och redovisar vilka tider de 
finns tillgängliga i en digital kalender. Uppdragen för-
delas sedan på ett sätt som är tänkt 
att vara rättvist. 

Petter Aasheim är kritisk mot sys-
temet, som han menar missgynnar er-
farna och ofta begärda biträden. 

– Den som blir begärd räknas ock-
så som att han eller hon har fått ett 
förordnande. Det har gjort att jag inte 
längre får några förordnanden ex of-
ficio från Migrationsverket, eftersom 
jag blir begärd, säger han, och tilläg-
ger att så är det inte i brottmål. 

I kombination med kravet på att re-
dovisa sin kalender har förordnande-
systemet fått Petter Aasheim att sluta 
ta ex officio-förordnanden från Mig-
rationsverket, för att i stället bara ar-
beta med uppdrag där han är begärd. 

– Jag skulle ändå inte få uppdragen, då finns det ingen 
anledning att hålla på och serva Migrationsverket med 
min kalender. När folk begär mig så får verket helt en-
kelt ringa min sekreterare, precis som i alla andra typer 
av ärenden. Detta i sin tur gör att jag bara får begärda 
ärenden just nu, förklarar han. 

För klienternas del innebär dagens system en risk för 
sämre juridiskt stöd, påpekar Petter Aasheim. 

– Om du inte har förslag på namn när du söker asyl 
får du per automatik de minst efterfrågade biträdena. 
Det ser jag som ett potentiellt rättssäkerhetsproblem.

Även Tomas Fridh tycker att kravet på att redovisa 
sin kalender är besvärligt, inte minst när antalet mig-
rationsrättsliga uppdrag minskar, och han behöver ar-
beta en del med andra typer av ärenden.

– Då blir det väldigt svårt att tillgodose Migrations-
verkets krav på att vara tillgänglig, konstaterar han. 

UTGÅR FRÅN SCHABLONER
Förutom förordnandesystemet har advokater också un-
der lång tid pekat på problem med att de tvingas agera 
bank åt staten, när Migrationsverkets betalningar tar 
lång tid. För ett biträde kan det innebära inte bara att 
man får vänta på ersättning för sitt arbete, utan ock-
så att biträdet tvingas ligga ute med kostnader för tolk 
och momsbetalningar. 

Sedan några år har Migrationsverket centraliserat ut-
betalningarna till offentliga biträden. 
Kostnadsräkningarna handläggs där-
med numera separat från själva ären-
det. Har det blivit bättre på detta vis? 
Meningarna går isär. 

– Det har blivit allt vanligare att vi 
får vänta en längre tid, i vissa i fall i 
månader, på beslut i ersättningsfrå-
gan, trots att beslut är fattat i ärendet, 
säger Sait Umdi, som ser att vänteti-
derna skapar stora problem för byrå-
er specialiserade på migrationsrätt.

Petter Aasheims erfarenhet är att 
det tvärt om blivit bättre, jämfört med 
tidigare år. Däremot blir hans kost-
nadsräkningar ofta prutade. Nedskär-
ningarna tyder, enligt Petter Aasheim, 
på okunskap om regelverk och praxis. 

Många gånger ger migrationsdomstolarna sedan honom 
rätt, och höjer ersättningen, men överklagandet i sig ska-
par onödigt dubbelarbete konstaterar Petter Aasheim.

– Det är jättetråkigt. Jag är ändå erfaren och jag har 
förkunskaper som gör att jag kan göra ett gott arbete 
utan att grotta ner mig. Men är du ett oerfaret biträde 
som får några ströförordnanden per år kommer du ga-
ranterat inte att få betalt för det arbete du måste lägga 
ner för att göra ett bra jobb, säger han, och tillägger att 
svårigheten att få betalt är ett rättssäkerhetsproblem.

Bland det som prutas finns ofta möten med klienter 
för att gå igenom och rätta utredningsprotokoll, liksom 
skrivande av inlagor. 

– Min känsla är att Migrationsverket utgår från nå-
gon slags schablon, ”så här många timmar borde ett 

”Om du inte har förslag 
på namn när du söker 

asyl får du per automa-
tik de minst efterfråga-
de biträdena. Det ser jag 
som ett potentiellt rätts-

säkerhetsproblem.” 
petter aasheim

Massflyktsdirektivet, eller direktiv 2001/55/
EG, kom till 2001 i efterföljden av Balkankrigen. 
Direktivet ställer upp miniminormer för EUsta
ternas skyldighet att ge tillfälligt skydd vid 
massiv tillströmning av fördrivna personer till 
en eller flera medlemsstater inom Europeiska 
unionen. Direktivet är tänkt att tillämpas när 
den ordinarie asyllagstiftningen inte räcker till 
för att hantera ett stort inflöde av asylsökande.

I och med Rysslands invasion i Ukraina be

slutade EU att aktivera direktivet just för de 
ukrainska flyktingarna. Direktivet omfattar:

l ukrainska medborgare bosatta i Ukraina 
före den 24 februari 2022

l statslösa personer, och medborgare i 
andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt in
ternationellt skydd eller motsvarande nationellt 
skydd i Ukraina före den 24 februari 2022 

l familjemedlemmar till personer som avses 
i de första två punktsatserna

l personer som har permanent uppehålls 
tillstånd i Ukraina och var bosatta där före 
24 februari 2022, och som inte på ett tryggt sätt 
kan återvända till sina ursprungsländer.

Syftet med massflyktsdirektivet är att avlas
ta asylsystemet. Flyktingar som omfattas av 
direktivet beviljas därför tidsbegränsat skydd 
utan ordinarie asylprövning. Uppehållstillstån
det gäller från det datum tillståndet beviljas till 
och med den 4 mars 2023.

MASSFLYKTSDIREKTIVET

Petter Aasheim.
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Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får 
tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedöm
ning av utlänningens situation finns sådana synnerligen 
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas 
stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälso
tillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet 
särskilt beaktas.

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket bevil
jas om omständigheterna är särskilt ömmande. Detsamma 
gäller för en vuxen person som har vistats i Sverige med 
uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild 
anknytning till Sverige. Vid bedömningen av om det finns 
en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas 
som har uppstått under tiden mellan det att ansökan om 
asyl gavs in och att uppehållstillstånd beviljas.

5 kap. 6 § utlänningslagen

ÖMMANDE OMSTÄNDIGHETER

asylärende ta”. Blir det mer så ska det prutas, oavsett 
vad. Då hittar man mer eller mindre på egna rättsreg-
ler för att pruta. 

Sait Umdi har precis samma erfarenhet och nämner 
även han just genomgång av protokoll och inlagor som 
svåra att få betalt för. 

– Vi skär redan själva i våra kostnadsräkningar och se-
dan vill Migrationsverket skära ytterli-
gare i dem. Det blir inte hållbart i läng-
den. Då kommer fler och fler verkligt 
kompetenta biträden att hoppa av och 
lämna det här rättsområdet, säger han.

Även Petter Aasheim och Tomas 
Fridh beskriver ett rättsområde där 
många erfarna väljer att hoppa av för 
att syssla med annat.  

– Duktiga, erfarna jurister väljer an-
dra områden, för att ha lite mer fritid 
och få en bättre fördelad arbetsdag, 
säger Tomas Fridh.

Han upplever att det finns ett fort-
satt intresse för migrationsrätten 
bland unga jurister, just för att den 
ger möjlighet att verkligen göra skill-
nad. Och visst är intresset glädjande, 
menar han.

– Men det är långsiktigt ett problem att det juridiska 
biträdets arbete ska bygga på individuellt engagemang. 

LIGGER NÄRA POLITIKEN
Trots oklarheterna kring den nya lagen och de praktis-
ka svårigheterna med att få betalt i tid beskriver alla de 
intervjuade advokaterna sitt arbete med glädje. 

– Det är svårt att hitta ett annat rättsområde som har 
så stor betydelse för människors liv. Under dessa tio år 
har jag känt stolthet över att kunna bidra till en rätts-
säker asylprövning och att kunna hjälpa människor i 
en så utsatt situation, säger Sait Umdi. 

Samtidigt känner såväl han som de andra advokater-
na oro och frustration inför en situation där politikens 

fokus ligger helt på att begränsa invandringen och stra-
ma åt asylpolitiken.

– Varje dag är en utmaning nu. Det blir väldigt svårt 
att se människor hamna i en så svår situation och att 
förklara ett inhumant beslut. Som att förklara för en 
förälder att ”ja, du får stanna i Sverige så länge du vill, 
men ditt barn får inte stanna här”, säger Sait Umdi. 

Förutom de juridiska och praktiska bristerna i sys-
temet finns också farhågor om att dagens invandrings-
kritiska opinion kan påverka de många bedömningar 
som migrationsrätten innehåller. Tomas Fridh talar om 
en förskjutning i riktning mot hårdare bedömningar. 

– Den nya lagstiftningen har ju egentligen inte blivit 
hårdare, utan bedömningen av skyddsbehov ska göras 
enligt samma kriterier som tidigare. Ändå har praxis 
skärpts, säger han. 

Ett exempel är kvinnor från Afghanistan som i dag 
inte automatiskt får skyddsstatus, trots att de i hem-
landet förvägras grundläggande mänskliga rättigheter. 
Här skulle det behövas ett rättsligt ställningstagande, 
menar han. 

– Men det kommer inte något centralt. Det är kanske 
svårare för verkets ledning i dag att ge sådana anvis-
ningar på grund av det politiska trycket, säger Tomas 

Fridh, och fortsätter:
– Det ligger i migrationsrättens na-

tur. Bedömningarna har alltid legat 
väldigt nära samhällsklimatet. 

Även Karin Gyllenring uttrycker 
oro för att Migrationsverkets hand-
läggare och beslutsfattare ska bli fär-
gade av olika politiska uttalanden. Ett 
exempel kan vara när Sverigedemo-
kraterna ger uttryck för att flykting-
ar som ”blir” homosexuella i Sverige 
ska nekas asyl.

– De insinuerar därmed att hbtqi- 
flyktingar hittar på sin sexuella lägg-
ning eller könsidentitet för att få 
stanna. Det är klart att det kan på-
verka handläggare och beslutsfattare 
att bli mer cyniska och att det riske-
rar att påverka klienten negativt vid 

sannolikhetsbedömningar, säger hon.
Inte heller domstolarna är immuna mot samhälls-

debatten, påpekar Karin Gyllenring, som ser en direkt 
effekt av politiskt tillsatta nämndemän som deltar i 
döm andet. 

Karin Gyllenrings uppfattning får stöd i forskning-
en. Två studier från 2015 pekade på ett samband mel-
lan politisk tillhörighet hos nämndemän och utfall i 
olika domar. En av studierna handlade just om migra-
tionsmål, och visade att nämndemän som nominerats 
av Sverigedemokraterna i mindre utsträckning bevil-
jar asyl till flyktingar än övriga partier, medan de med 
kristdemokratisk bakgrund i större utsträckning ville 
ge uppehållstillstånd. ¶

”Den nya lagstiftning-
en har ju egentligen 
inte blivit hårdare, 

utan bedömningen av 
skyddsbehov ska göras 
enligt samma kriterier 

som tidigare. Ändå 
har praxis skärpts.” 

tomas fridh

Rättsvetaren: 
Signalpolitik
och 
kompromisser 
bakom lagen 
– vänd!

Tomas Fridh.
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Migrationsrätten är ett utflöde av politikens 
önskemål, men kan också fungera som sig-
naler till omvärlden, konstaterar Rebecca 

Thorburn Stern, professor i folkrätt vid 
Uppsala universitet. Hon ser pessimistiskt 

på framtiden inom migrationsrätten.

FOKUS: SKIFTE I MIGRATIONSRÄTTEN

 Rebecca Thorburn Stern beskriver ändringarna 
i utlänningslagen framför allt som ett steg i re-
striktiv riktning. 

– Lagstiftaren har här velat ha en striktare migra-
tionspolitik än före 2015, där man på de flesta plan 
lägger sig nära vad internationella konventioner och 
EU-rätten kräver, summerar hon. 

Vissa skärpningar av lagen är uppenbara för alla, som 
övergången från permanenta till tidsbegränsade up-
pehållstillstånd, konstaterar Rebecca Thorburn Stern. 

– Där ser vi en betydligt mer restriktiv syn på, och en 
annan syn på, skyddsbehovet, men också på mottagar-
statens roll, säger Rebecca Thorburn Stern. 

Hon upplever, precis som advokaterna, att det finns 
oklarheter om vad som ska gälla och hur omfattande 
prövning som ska göras när tidsbegränsade uppehålls-
tillstånd löper ut. 

De tidsbegränsade uppehållstillstånden har också 
satt strålkastaren på vilken skyddsgrund som ger up-
pehållstillstånd. För flyktingar gäller uppehållstillstån-
det som huvudregel nämligen tre år, medan alternativt 
skyddsbehövande bara får 13 månaders uppehållstill-
stånd vid den första prövningen. Exakt vad som be-

döms som tillräckligt för flyktingstatus bedöms dock 
olika i olika länder. 

– Sverige har en tradition av att bevilja få personer 
flyktingstatus, och att den alternativa skyddsgrunden 
används mer. Det har tidigare inte spelat så stor roll. 
Men i dag är det jätteviktigt, med tanke på uppehålls-
tillståndets längd, fastslår Rebecca Thorburn Stern.

SAKNAR DISKUSSION
Andra förändringar har inte fått samma uppmärksam-
het som de tidsbegränsade uppehållstillstånden, men 
kan likafullt vara viktiga. En av dessa är att 2021 års ut-

Signalpolitik
och kompromisser 
bakom lagen

RÄTTSVETAREN OM MIGRATIONSRÄTTEN

Professsor Rebecca 
Thorburn Stern 
upplever att migra-
tionsrätten rymmer 
mycket signalpolitik. 
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Antalet asylsökande i Sverige är just nu lägre än på många år. 
Klimatförändringarna kan dock leda till riktigt stora flykting- 
strömmar till Europa framöver, anar Rebecca Thorburn Stern.
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länningslag endast innehåller två skyddsgrunder, inte 
tre som 2005 års lag. Det går nu inte längre att kräva 
skydd som ”övrig skyddsbehövande”.*

I och med att övrig skyddsbehövande togs bort per-
manent (den tillämpades inte under tiden med den till-
fälliga lagen, 2016–2021) försvann också möjligheten att 
få uppehållstillstånd på grund av miljökatastrofer. En 
sådan uttalad rätt har tidigare även funnits i Finland, 
men även där har den avskaffats, berättar Rebecca 
Thorburn Stern. 

Regeln var inte ämnad för klimatflyktingar i allmän-
het, utan tog sikte på katastrofer som 
jordbävningar och översvämningar, 
och den har dessutom sällan använts. 

– Icke desto mindre är det faktum 
att den nu tagits bort permanent en 
indikation på att det är ett väldigt 
begränsat antal grunder som kan ge 
asyl, säger Rebecca Thorburn Stern, 
som är förvånad över att borttagan-
det inte tycks ha lett till någon dis-
kussion. 

På vissa områden innebar den 
nya lagen en uppmjukning av vad 
som gällt i den tillfälliga lagen, som 
i möjligheten att under vissa om-
ständigheter ge uppehållstillstånd på 
humanitära skäl under samma förut-
sättningar som gäller för barn. 

Rebecca Thorburn Stern har ännu 
inte själv undersökt hur lagen tilläm-
pats. Men enligt en rapport från Dele-
gationen för migrationsstudier, Del-
mi, överensstämmer dagens utlänningslag i stort med 
Sveriges internationella åtaganden. Sverige har i vissa 
avseenden mer generösa regler än folkrätten kräver, 
som i villkoren för uppehållstillstånd. 

Andra regler ligger i underkant i förhållande till mi-
nimikraven, som uppehållstillståndens längd vid första 
beslutstillfället. Rebecca Thorburn Stern lyfter också 
fram de hårda kraven för familjeåterförening som för-
sörjningskravet som ett exempel på en mer restriktiv 
reglering. 

NY LAG VORE BÄTTRE 
Som rättsvetare och forskare väjer Rebecca Thorburn 
Stern för frågan om vi i dag har en human och rättssä-
ker migrationsrätt. Det beror, menar hon, på vad man 
lägger in i dessa begrepp.

Samtidigt är det problematiskt att advokaterna be-
skriver rättsområdet som rättsosäkert och att de ser 
stora skillnader i bedömningar av likartade fall. Här har 
Migrationsverket och domstolarna ett viktigt arbete att 
göra, fastslår Rebecca Thorburn Stern. 

– Den individuella bedömningen är bra, det ska vara 
individuellt. Men det ska ju samtidigt vara enhetligt, 
säger hon. 

Rebecca Thorburn Stern återkommer också till la-
gens konstruktion som ett problem i sig. 

– Det bästa för att få ett så rättssäkert system som 
möjligt och ett sammanhängande system för migra-
tionsrätten hade varit att göra en helt ny lag. Inte det 
här lappandet och lagandet, hävdar hon.

Förutom att lagen är tekniskt komplicerad i vissa 
delar är den också påverkad av olika politiska signaler 
och kompromisser.  

– Det gör att man lägger till och lägger till, och skru-
var och skruvar, och skriver öppna formuleringar som 

lämnar mycket åt tolkningar. Det ska-
par en osäkerhet i systemet. Det be-
höver inte betyda att det är rättsosä-
kert, men det kan ge en uppfattning 
om att det är det. Och det är ju ett 
problem i sig.

De öppna formuleringarna möjlig-
gör också en anpassning till dagens 
och framtidens politiska strömning-
ar, menar Rebecca Thorburn Stern. 

– Och det är mycket bekymmer-
samt i så fall. Rättstillämpning hand-
lar ju inte om att göra vad man tror 
att politikerna vill, utan det som står 
i lagen. 

ÄR SIGNALPOLITIK
Mycket av nyheterna i utlänningsla-
gen känns igen från den tillfälliga lag 
som trädde i kraft 2016, i spåren av de 
stora flyktingströmmar som kommit 
till Europa och Sverige. Den tillfälli-

ga lagen hade, enligt Rebecca Thorburn Stern, dubbla 
syften: att lägga sig nära EU:s miniminivå för migra-
tionspolitiken och att sända signaler. 

– De som ville komma till Sverige skulle veta att här 
har vi mycket strikta regler, möjligheterna att få stanna 
är begränsade. Men lagen var också en signal till andra 
EU-länder om att man borde ta delat ansvar, påpekar 
Rebecca Thorburn Stern, som tillägger att det aldrig 
formulerades hur denna ansvarsfördelning skulle ske.

På motsvarande – fast omvänt – sätt utgör massflykts-
direktivet en signal både om att Europas länder är be-
redda att hjälpa Ukrainas flyende folk och att de är so-
lidariska med varandra, konstaterar Rebecca Thorburn 
Stern. Frågan är bara vad som händer med solidariteten 
om det blir en lång och utdragen konflikt. 

Så vad händer framöver på området – får vi se mer 
signalpolitik på området? Det avgörs av valresultatet, 
svarar Rebecca Thorburn Stern (intervjun genomför-
des strax före valdagen). Migrationspolitikens framtida 
utformning beror både på vem som får majoritet och på 
hur mandatfördelningen ser ut som helhet, menar hon. 

Sverigedemokraterna var negativa till den nya ut-
länningslagen och ville gå längre i att strama åt flyk-
tingpolitiken. I partiets migrationspolitiska motion från 

”Det bästa för att få 
ett så rättssäkert 

system som möjligt 
och ett samman- 
hängande system 

för migrationsrätten 
hade varit att göra 
en helt ny lag. Inte 
det här lappandet 

och lagandet.” 
rebecca thorburn stern

*Skyddsgrunden 
övriga skydds-

behövande riktade 
sig mot personer 

som behövde skydd 
på grund av yttre 
eller inre väpnad 

konflikt eller kände 
välgrundad fruktan 

att utsättas för 
allvarliga övergrepp 

på grund av andra 
svåra motsättningar i 
hemlandet, eller inte 
kunde återvända till 

sitt hemland på grund 
av miljökatastrof. 

Med reglerna om tillfälliga uppehållstillstånd kommer 
många flyktingar att få sina tillstånd omprövade med 

jämna mellanrum, och Migrationsverket blir mer av 
en förlängningsmyndighet. Här väntsal för asyl- 

sökande i Migrationsverkets lokaler i Solna. 



35ADVOKATEN NR 7 • 2022

» 
35

Rättschefen: 
Utlännings- 
lagen ett 
komplicerat 
regelverk 
– vänd!

hösten 2021 skriver motionärerna bland annat: ”Prin-
cipen om att asyl ska sökas i det första säkra land som 
den asylsökande når är i Sverigedemokraternas mening 
grundläggande för hela begreppet asyl. Den innebär att 
asyl endast bör beviljas utlänningar om något av våra 
grannländer drabbas av en humanitär kris.”

Men Sverigedemokraterna är i dag inte ensamma om 
att förorda en restriktiv migrationspolitik. 

– I princip alla partier har ju rört sig mot en strikta-
re migrationspolitik, och antagit positioner som för tio 
år sedan var helt otänkbara. Jag tror att förutsättning- 

arna för en svängning mot en mer tillåtande migra-
tionspolitik är mycket små, säger Rebecca Thorburn 
Stern.

Rebecca konstaterar att flyktingvågen till Europa 2015 
– 1,3 miljoner människor fördelat på alla 28 medlems-
stater – förvisso var stor, men att vi får räkna med att 
ännu fler söker sig till Europa i framtiden. 

– Om man tycker att det var jättemycket och system-
kollaps 2015, då ska man fundera på vad som kommer 
att hända när klimatet förändras ännu mer. Jag är rätt 
pessimistisk inför utvecklingen, tyvärr. ¶FO
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Migrationsverket önskar precis som 
advokaterna mer vägledning från domsto-
larna om hur utlänningslagen ska tolkas. 

Rättschefen Carl Bexelius beskriver en 
komplex lag och delvis förändrade arbets-

uppgifter för Migrationsverket. 

FOKUS: SKIFTE I MIGRATIONSRÄTTEN

 Utlänningslagen är i dag ett väl-
digt komplicerat regelverk att 
ta till sig. Det är svårt att för-

stå hur reglerna hänger ihop, även för 
oss som arbetar med det varje dag, sä-
ger Migrationsverkets rättschef Carl 
Bexelius.

Han är samtidigt glad för att den 
tillfälliga lagen upphört, så att han 
och hans myndighet slipper arbeta 
med två parallella regelsystem. 

Carl Bexelius beskriver hur utlän-
ningslagen förändrats steg för steg, 
och som en följd av politiska kom-
promisser. 

– Det är klart att det hade varit bra 
att titta på regelverket tillsammans. 
Men jag tror att det var för stora po-
litiska spänningar på det här områ-
det, så det hade kanske inte varit möjligt, säger han, 
och fortsätter:

– För oss som tillämpar lagen hade det absolut varit 
bättre med en total översyn över reglerna. 

KOMPROMISSER SÄTTER SPÅR
Precis som advokaterna och Rebecca Thorburn Stern 
ser Carl Bexelius att utlänningslagen lämnar utrymme 
för tolkningar hos rättstillämparen – i första ledet Mig-
rationsverkets handläggare och beslutsfattare. I någon 
mån är öppenheten nödvändig, konstaterar han.

– Ibland finns det ett behov, oavsett hur starkt under-
lag det finns till lagar och regler, för att frågans karak-
tär är sådan att den inte närmare går att specificera i 
lagen, säger Carl Bexelius, som tar bestämmelserna om 
ömmande omständigheter som ett exempel.

Det går helt enkelt inte att räkna upp alla om-
ständigheter, sjukdomar och tillstånd som kan utgöra  
ömmande omständigheter. På samma sätt är det  
inte möjligt att ange exakta kriterier för en asylbedöm-
ning. 

Utrymmet för bedömningar är alltså en styrka och 
en nödvändighet, som möjliggör individuella bedöm-
ningar, menar Carl Bexelius. Samtidigt finns det i la-
gen spår av politiska kompromisser, vilket skapar otyd-
lighet. 

– Kompromisser kommer ofta till uttryck i bestäm-
melser med olika typer av undantag. 
Det parlamentariska läget återspeglas 
i att bestämmelser får en bakdörr el-
ler utgång i regeln, säger han.

Oklarheterna gör det desto vikti-
gare med praxis från domstolarna. 
Och här önskar Carl Bexelius, pre-
cis som advokaterna, större aktivi-
tet från Migrationsöverdomstolen. 
Migrationsverket försöker driva på 
praxisbildningen, och får enligt Carl 
Bexelius ofta prövningstillstånd för 
sina frågor. 

– Men det hade varit önskvärt att 
processen för att få vägledning från 
Migrationsöverdomstolen hade gått 
snabbare, fastslår Carl Bexelius.

Han listar flera områden där sådan 
vägledning behövs, som vad ”särskild 
anknytning” betyder i förhållande till 

vuxna personer, betydelsen av ”ömmande omständig-
heter” för barn, liksom de nya reglerna om försörj-
ningskrav både för familjeåterförening och för per-
manent uppehållstillstånd.  

FÖRÄNDRING PÅGÅR
Migrationsverket har under de senaste tio åren genom-
gått en rad förändringar. Flyktingvågen 2015 skapade 
behov av en snabb utbyggnad. Sedan kom den tillfälli-
ga lagen, och strömmen av flyktingar sinade. Med den 
nya permanenta lagen, byggd på tidsbegränsade uppe-
hållstillstånd, stundar nya förändringar. 

– Många har beviljats tillstånd som är två eller tre år. 
Vi har inte riktigt sett effekten av det ännu, men vi ser 
framför oss att Migrationsverket mer kommer att bli 
en förlängningsmyndighet. Effekten av det över tid är 

Utlänningslagen ett  komplicerat regelverk
RÄTTSCHEFEN

”Det är klart att det 
hade varit bra att 

titta på regelverket 
tillsammans. Men jag 

tror att det var för stora 
politiska spänningar 
på det här området, 
så det hade kanske 
inte varit möjligt.” 

carl bexelius
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ganska svår att förutse, eftersom vi inte har jobbat i en 
sådan verklighet tidigare, säger Carl Bexelius.

Migrationsverket har under många år, inte minst 
kring 2015, kämpat med långa handläggningstider, nå-
got som också advokaterna märker. Och enligt statis-
tiken tar det fortfarande närmare ett halvår, 151 dagar, 
att avgöra förstagångsansökningar om asyl. För för-
längningsansökningar är tiden 
ännu längre, 193 dagar. Enligt 
Carl Bexelius har verket dock 
blivit snabbare, och de långa 
tiderna i statistiken förklaras 
mycket av att det finns gam-
la ärenden kvar som fått vänta 
mycket länge. 

Även utbetalningarna till 
biträden har blivit effektivare 
med den nya organisationen, 
där en speciell enhet vid Mig-
rationsverket numera sköter 
just arvoden, även om det fort-
farande finns saker som kan 
förbättras, anser Carl Bexelius. 

Kritiken mot att Migrations-
verket skär i kostnadsräkning-
arna och utgår från någon 
slags schabloner för ersätt-
ningen känner Carl Bexelius 
väl igen. 

– Jag har hört detta oavsett 
system för utbetalningar, att 
hanteringen uppfattas som 
schablonmässig, säger han, 
och hänvisar till en uppfölj-
ning som verket genomförde 
för några år sedan.

– Vi såg att en ungefär lika stor andel av kostnads-
räkningarna reducerades, jämfört med tidigare. Däre-
mot märkte vi en något utökad användning av mallar 
i det nya systemet. Det kan vara det som uttrycks, att 
man känner igen skrivningar från mallarna, säger Carl 
Bexelius, som tillägger att de också såg exempel på ut-
förliga motiveringar av ersättningsbesluten.

BITRÄDENA VIKTIGA
Migrationsrättsadvokaterna vittnar, förutom de prak-
tiska och ekonomiska problemen inom rättsområdet, 

också om stora skillnader i hantering av exempelvis 
ärenden om permanent uppehållstillstånd. Carl Bex-
elius konstaterar att detta är en evigt återkommande 
diskussionsfråga just inom migrationsrätten. 

Problemet, menar han, är att lika fall förstås ska be-
handlas lika, samtidigt som alla ska få individuella be-
dömningar av just sina omständigheter. 

– Jag tror aldrig att man kan 
komma ifrån att det blir skill-
nader så länge man har indivi-
duella prövningar som görs av 
människor och inte maskiner, 
och som dessutom är spridda 
över landet, säger Carl Bexeli-
us, och fortsätter:

– Det i sig gör att vi måste 
arbeta med enhetlighet och 
styrning, men inte gå så långt 
att vi styr längre än lagstift-
ningen medger. Det tycker jag 
är den svåra utmaningen som 
rättschef: att vi ska ge så tyd-
lig vägledning och styrning 
som möjligt för att upprätt-
hålla kravet på enhetlig till-
lämpning, men det ska också 
vara rätt. Går vi för långt i det 
ena så blir det fel i det andra. 

Styrningen görs bland annat 
i form av handbokstexter och 
uppföljningar för olika ären-
detyper. Dessutom fyller de 
offentliga biträdena en myck-
et viktig funktion för att säkra 
rättssäkerhet och likabehand-

ling, fastslår Carl Bexelius. 
– Migrationsverket vill ha aktiva, kompetenta biträ-

den, som tar tillvara den enskildes rätt. Det ser vi ofta. 
Men variationen är alldeles för stor, anser Carl Bexeli-
us, som önskar större möjlighet att agera mot biträden 
som inte lever upp till kraven.

I dag har varken Migrationsverket eller Polismyndig-
heten möjlighet att generellt hindra olämpliga ombud 
från att medverka i migrationsärenden. Frågan utreds 
dock för fullt. Senast den 1 juni 2023 ska utredaren Erik 
Hjulström, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stock-
holm, lämna förslag på området. ¶

Utlänningslagen ett  komplicerat regelverk

Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius konstate-
rar att hans myndighet har ett snårigt regelverk att 
arbeta med. 
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 T redjepartsfinansiering av tvis-
ter är en relativt ny företeelse 
i Sverige. Innebörden är som 

namnet antyder att en utomstående 
part finansierar någon annans rätte-
gång eller skiljeförfarande. Tredje-
partsfinansiären står så att säga risken 
för processkostnaderna och kräver i 
gengäld en viss procentandel av den 
vinst som tvisten kan komma att in-
bringa. Företeelsen uppmärksamma-
des för en tid sedan då en tredjeparts-
finansiär tillsammans med en utvald 
advokatbyrå och påhejad av Aktie-
spararna försökte förmå en banks 
aktieägare att tvinga fram en skade-
ståndstalan i miljardklassen mot en 
tidigare vd. Initiativtagarna gjorde sig 
i det fallet dels skyldiga till ett tanke-
fel (det eventuella ”rovet” i en sådan 
tvist ska enligt lag tillfalla banken och 
kan inte delas med en tredjepartsfi-
nansiär, endast kostnader kan dras 
av), dels underskattade de banken 
(vill en bank driva ett anspråk gör 
den det själv, och tar själv ansvar för 
kostnaderna) och dess övriga aktie-
ägare – men exemplet visar kanske 
vad som komma skall. En tredjeparts-
finansiär driver i Sverige tvister mot 
några börsbolag och före detta börs-
bolag några år efter att dessa har löst 
in så kallade preferensaktier.

vi är inte negativa till tredjepartsfinan-
siering som sådan. Tvärtom. Risken 
att få stå inte bara sina egna utan 

även motpartens rättegångskostna-
der i händelse av en förlust i en tvist 
är en risk som många inte kan eller 
är beredda att ta. Tredjepartsfinan-
siering möjliggör därför för en pri-
vatperson, som annars inte skulle 
ha råd att initiera och driva en pro-
cess, att faktiskt få sin sak prövad. 
Annorlunda uttryckt kan man med 
visst fog påstå att tredjepartsfinans-
iering bidrar till access to justice. 
Tredjepartsfinansiering kan vidare 
underlätta för företag som i och för 
sig har råd att driva en tvist men 
som av någon anledning inte vill ta 
den risk som är förenad med det. 
Inte heller ifrågasätter vi att den 
som hjälper någon med access to 
justice eller tar på sig någon annans 
risk bör kunna få rimlig ersättning 
för det.

Gemensamt för de enligt vår me-

ning vällovliga typsituationer som 
nämns ovan är att vi har att göra 
med individer eller företag som an-
ser sig ha ett krav mot någon annan 
och som söker och erhåller hjälp 
med själva finansieringen av proces-
sen. På senare tid har vi dock sett en 
annan typ av tredjepartsfinansiering 
på frammarsch i Sverige och i våra 
nordiska grannländer som skiljer sig 
på ett par väsentliga punkter från de 
situationer som beskrivits ovan. Det 
vi nu ser komma är tredjepartsfi-
nansiärer som själva identifierar po-
tentiella oförrätter (typiskt sett be-
gångna av större företag med deep 
pockets) och som medelst annonse-
ring eller kampanjer i sociala medi-
er informerar tilltänka målgrupper 
om att de (enligt tredjepartsfinans-
iärens uppfattning) har befogade 
krav att driva och pengar att hämta 
samt uppmanar dessa att låta tredje-
partsfinansiären driva eller rent 
av överta dessa krav. Tredjeparts - 
finans iären anlitar dessutom de 
advokater som skall engageras och 
driver och kontrollerar hela pro-
cessen. Finansiären övertar genom 
arrangemanget risken för egna pro-
cesskostnader och ansvaret för mot-
partens kostnader vid förlust. Om 
de kan infria det ansvaret vet inte 
alltid motparterna. Den egentliga 
kravställaren behöver bara vänta på 
utfallet av processen och förhopp-
ningsvis en vinst, från vilken dock 

Ambulance chasing, class actions

och third party           funding – en hälsosam cocktail? 

Vi ser en utveckling där tredjepartsfinansiering av tvister i allt större omfattning utnyttjas 
av delvis okända investerare för att identifiera, initiera och driva gruppkrav mot svenska 
företag med metoder som osökt för tankarna till ambulance chasing. Det är en olycklig 
utveckling, som emellertid kan stävjas genom en reglering av användandet av tredje 
partsfinansiering i tvister. I avvaktan på att så sker måste svenska företag förhålla sig 

Författarna, advokaterna Stefan 
Brocker och Olle Flygt, har lång 
erfarenhet av processjuridik och är 
anlitade av företag som har ”drabbats” 
av den nya företeelsen tredjeparts
finansiering.

DEBATTÖRERNA

Läs om förslag 
att införa tillsyn 

och reglering 
av tredje-

partsfinansiering 
i EU på s. 13.
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DEBATT

skall avräknas den andel om över 
35–40 procent av ”vinsten” som 
tredjeparts finansiären vill ha. 

Här är det alltså inte fråga om en 
privatperson eller ett företag som i 
utgångsläget anser sig ha ett berät-
tigat krav och som vänder sig till en 
finansiär för att få hjälp med att fi-
nansiera en tvist avseende det kra-
vet. Nej, här är det finansiären själv 
som identifierar och driver kravet 
och som är den egentlige intres-
senten. Den enskilda individen är 
i många fall förmodligen inte ens 
medveten om att det finns ett krav 
som går att driva. Det för osökt tan-
karna till det som på den amerikan-
ska kontinenten i föga smickrande 
ordalag kallas ambulance chasing. 
Termen beskriver en advokatstereo-
typ som följer ambulanser in på 
akuten för att finna nya klienter och 
erbjuder sig att ”gratis” driva de-
ras ersättningskrav mot skadevål-
laren eller dennes försäkringsbo-
lag. Helt gratis är det dock inte. Om 
man lyckas få ut någon ersättning 
tar juristen en betydande andel, inte 
sällan 35–40 procent. Advokater i 
Sverige tillåts inte arbeta på det sät-
tet; de vägledande reglerna för god 
advokatsed anses inte tillåta contin-
gency fee. Det tycker vi är bra. 

att utnyttja tredjepartsfinansiering för 
att med aggressiva metoder initiera 
och driva gruppkrav i eget intresse 

och i rent spekulationssyfte tycker vi 
är tvivelaktigt. Vi förordar därför en 
reglering eller införandet av en upp-
förandekod som förhindrar ett i vårt 
tycke felaktigt utnyttjande av tredje-
partsfinansiering. Det gäller särskilt 
när tredjepartsfinansiering kombine-
ras med gruppkrav. En sådan regle-
ring bör syfta till att begränsa tred-
jepartsfinansiärens roll till att vara 
just det namnet antyder, en finan-
siär av någon annans tvist. Vidare 
bör finansiärens rätt till ersättning 
ses över och förmodligen begränsas. 
Dessutom borde det uppställas krav 
på att finansiären har erforderliga fi-
nansiella resurser för att kunna stå 
för sina finansiella åtaganden gent-
emot dem som låter sig företrädas 
(och som annars själva kan få betala 
kalaset). Inspiration kan hämtas från 
andra länder där man insett proble-
matiken och infört regleringar. 

Redan i dag frågar vissa skilje-
domare redan i inledningen av ett 
skiljeförfarande parterna om tred-
jepartsfinansiering förekommer i 
ärendet, men någon egentlig sank-
tion om frågan inte besvaras eller 
besvaras felaktigt finns inte. Frågor-
na torde närmast syfta till att kunna 
göra en bättre jävsprövning än om 
frågorna inte ställdes. 

I avvaktan på reglering måste 
man förhålla sig till företeelsen. Det 
gäller nog för flertalet branscher 
men också för vissa yrkeskategorier, 

däribland revisorer. När minorite-
ter i bolag med stor ägarspridning 
känner sig utsatta för oförrätter el-
ler bolag hamnar i blåsväder och det 
rapporteras om det i media tving-
as man nog framöver vänja sig vid 
tanken på att tredjepartsfinansiärer 
kommer att initiera och driva krav 
på ersättning. Potentiella måltavlor 
är styrelseledamöter, vd:ar och revi-
sorer, och det lär uppstå situationer 
där bolagsstämman är beredd att 
låta bolaget träffa vinstdelningsavtal 
med en tredjepartsfinansiär för att 
undvika all risk för bolaget. Detsam-
ma kan man nog räkna med i vissa 
fall när det är styrelsen som beslu-
tar att bolaget skall dra igång en 
tvist mot revisorerna. I vilken rikt-
ning utvecklingen går är nog, tyvärr, 
rätt så givet.

Med den amerikanisering vi ser 
måste ord vägas på guldvåg, krävs 
fler och tydligare ansvarsfriskriv-
ningar, en ökad inblandning av juris-
ter och en ökad efterfrågan på för-
säkringar. Här gäller det att hålla i 
åtanke att till synes begränsade krav 
lätt kan växa till mångmiljon- eller 
rentav miljardbelopp i händerna på 
tredjepartsfinansiärer som investe-
rat i kraven och som driver dem i 
spekulationssyfte i eget intresse. 

Stefan Brocker
Advokat

 Olle Flygt    
Advokat

Ambulance chasing, class actions
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till företeelsen och de risker en sådan amerikanisering av det svenska processlandskapet 
kan tänkas medföra. 

Men inte bara företag riskerar att drabbas, utan även exempelvis revisorer får nog antas 
tillhöra den kategori som kan komma att bli ”måltavlor” för dessa tredjepartsfinansiärer. 
Det skriver författarna, advokaterna Stefan Brocker och Olle Flygt.
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OCH I RENT 
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TYCKER VI 
ÄR TVIVEL-

AKTIGT. 

Malmö tingsrätt meddelade den 23 september 2022 dom i vad vi tror var det första ambulance chasingmål som finansierats 
(och drivits så långt) av en tredjepartsfinansiär, mål nr T 263921; Kapatens R4 AB ./. Victoriahem AB. Käromålet ogillades. 

 Kärandens och dess ombuds ansträngningar, som bl.a. inkluderat planterade artiklar om deras syn på den rättsfråga som är av
görande i tvisten, försök att övertyga om densamma på kurser och inhämtanden av flera rättsutlåtanden, gav alltså ingenting i 
 första instans annat än att käranden får ta ansvar för kostnader, som totalt sett hittills uppgått till omkring 5 miljoner kr. Domen 
 kommer sannolikt att överklagas av kärandesidan som framställt liknande (men större) krav mot andra bolag på samma grunder.
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 P sykologiska frågor som handlar 
om utsagor från barn och min-
nen från barndomen har inom 

juridiken ofta betraktats som svåra, 
speciella och känsliga. Till följd av 
detta har hanteringen av dessa frå-
gor dominerats av en eller ett fåtal, 
mer eller mindre informellt utsedda, 
experter. Dessa har, ofta med hänvis-
ning till resonemang kring vad som 
är barnets bästa, anlitats för att lan-
sera metoder för barnförhör samt ofta 
också att utvärdera dessa. I de fall 
där experter och de metoder de lan-
serat varit anpassade till vetenskap-
lig kunskapsutveckling inom barn-
förhörsforskning, så har förstås den 
typen av arrangemang stora fördelar. 
Exempelvis har vi under ett antal år 
i Sverige haft en situation där med-
lemmar i svensk poliskår, med stöd i 
den här typen av expertuppfattning, 
kommit att utbildas i att hålla förhör 
utifrån det så kallade NICHD-proto-
kollet. Ett sådant är förstås att föredra 
framför en situation där till exempel 
polis, åklagarmyndighet, socialtjänst, 

rättsväsende och advokatkår närmar 
sig barnförhörets teori och praktik 
lite ”på känn”.

Men samtidigt finns tydliga ris-
ker med att överlämna alltför sto-
ra delar av frågor med relevans för 
exempelvis juridiska bedömningar 
eller bedömningar kring vad som 

är barnets bästa till enskilda själv-
utnämnda auktoriteter. Det kanske 
allvarligaste problemet är att en allt-
för inskränkt tillit till en eller ett par 
individers kunskap, åsikter och för-
mågor i den här typen av frågor ris-
kerar att leda till att olika perspek-
tiv i viktiga frågor aldrig kommer att 
brytas mot varandra på det sätt som 
är så centralt i både akademin och i 
en rättsstat. Detta problem disku-
teras bland annat i slutbetänkan-
det från SOU 2015:52 (den så kall-
lade Bergwallkommissionen) som 
konstaterar att i en situation där en 
grupp människor använder sakkun-
skap som inte alla medlemmarna i 
gruppen förmår ifrågasätta riskerar 
så kallat ”grupptänkande” att upp-
stå. Konsekvensen blir då att man 
helt undviker kritiska diskussioner, 
vilket i sin tur riskerar att leda till 
grava felbedömningar.

Hur kan man då minska risken 
för att den här typen av problem 
ska uppstå när det gäller just barn-
förhör? En uppenbar men ändå i ett 

PRAKTISK JURIDIK

Om betydelsen av vetenskaplig allmänbildning om barnförhör 

Barns berättelser är ofta avgörande för olika utredningar. Samtidigt är dessa 
berättelser särskilt känsliga för påverkan, vilket gör intervjuer med barn till 
ett svårt och omdebatterat område. Mer kunskap om psykologisk teori, minne 
och beteende kan motverka konflikter kring tillförlitligheten i barnförhör. 
Det anser forskarna Anneli S. Larsson och Rickard L. Sjöberg.

Rickard L. Sjöberg 
är överläkare i neu
rokirurgi, docent i 
medicinsk psykologi 
och lektor vid vid 
institutionen för 
klinisk vetenskap, 
Umeå universitet. 
Hans engagemang 
ledde till den förny
ade granskningen 
av Kevinfallet. 
Anneli S. Larsson 
är lektor vid insti
tutionen för socialt 
arbete, Göteborgs 
universitet. Hon är disputerad i psyko
logi och har en bakgrund som bland 
annat barnförhörsledare inom polisen.

PRESENTATION
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svenskt perspektiv fortfarande re-
lativt obeprövad metod är att helt 
enkelt arbeta för att öka den grund-
läggande, vetenskapligt förankrade 
allmänbildningen om barnförhörs-
forskning hos praktiker som arbe-
tar med och runt barnförhör. En ge-
mensam kunskapsbas skulle kunna 
göra det möjligt för olika aktörer att 
ifrågasätta olika synsätt, tolkning-
ar och perspektiv i hanteringen av 
barnförhör. Något som gör denna 
tanke särskilt tilltalande är att den 
kritiska kunskapsmassan som skul-
le kunna utgöra basen för en sådan 
allmänbildning inte är särskilt kom-
plicerad. 

I linje med denna tanke påbörja-
de vi arbetet med en svensk lärobok 
inom området. Syftet med boken är 
att erbjuda svenska aktörer möjlig-
heten att på ett lättillgängligt sätt ta 
del av grundläggande vetenskapligt 
väletablerad kunskap om barnför-
hör. Med hänvisning till denna bok 
(Barnförhör: Att få vetenskap och 
juridik att fungera i praktiken. Stu-

dentlitteratur 2022) listar vi här fem 
teman som vi tycker utgör en sär-
skilt viktig utgångspunkt för varje 
vetenskapligt informerad diskussion 
om barnförhör. 

1. BARNS MINNEN ÄR MER KÄNSLIGA 
FÖR PÅVERKAN ÄN VUXNAS.
Barnförhör kräver särskilda hän-
synstaganden när det gäller lyhörd-
het och anpassning av kommuni-
kationen till barnets språkliga och 
kognitiva utvecklingsnivå. Frå-
gan huruvida förhör av barn krä-
ver särskilda tekniker utöver detta 
var dock omdiskuterad inom såväl 
svensk som internationell forsk- 
ning i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet. Av särskild betydelse 
var naturligtvis i detta samman- 
hang frågan om små barns minnen 
och berättelser är känsligare för  
påverkan än äldre barns och vux- 
nas. Denna grundläggande fråga  
kan dock nu sedan lång tid anses 
vara besvarad och det forskningen 
visat är att en sådan större känslig-

het för påverkan finns hos barn. I 
en första våg av studier i början av 
1990-talet kom mönster av sådana 
effekter att bli särskilt tydliga i ex-
perimentella studier av den så kall-
lade felinformationseffekten, det 
vill säga den effekt ledande frågor 
ställda vid ett särskilt tillfälle kan 
få på en spontan beskrivning av en 
händelse vid ett senare tillfälle. Se-
nare forskning har visat att samma 
mönster också gäller för andra typer 
av misstag såsom i bedömningar av 
minnesbilders ursprung och även 
minnen för stressfyllda händelser 
som involverar barns egna kroppar. 
Barns förmåga att korrekt redogöra 
för sådant de varit med om påverkas 
också mycket av hur lång tid som 
går mellan händelsen och den möj-
lighet de ges att berätta. De är också 
känsligare för social påverkan exem-
pelvis i form av selektiv uppmunt-
ran. Barnförhör behöver i och med 
detta utformas på sätt som mini-
merar den här typen av påverkans-
effekter.

BARN - 
FÖRHÖR 

BEHÖVER 
I OCH MED 
DETTA UT-

FORMAS PÅ 
SÄTT SOM 

MINIMERAR 
DEN HÄR 
TYPEN AV 

PÅVERKANS-
EFFEKTER.

PRAKTISK JURIDIK

Om betydelsen av vetenskaplig allmänbildning om barnförhör 

» 



Ta del av praktiska tips i whitepapret 
Offi ce 365 för jurister
Vi analyserade Offi ce 365 grundligt och såg till att bygga upp vår kunskap 
och erfarenhet. Från denna kunskap och erfarenhet har vi sammanfattat 
sex praktiska tips åt dig. När du läst dessa kommer du att önska att du 
känt till dem tidigare! Läs mer om

• Sökmappar
• Uppgiftshantering
• Kontakt- och mailhantering

Kleos

Hämta whitepapret via  wkse.org/whitepaper-offi ce-365

Visste du att du kan 
arbeta mer effektivt 
genom att använda de 
verktyg du redan har på 
ett lite smartare sätt?

JN3432-KLUW-Ads Advokaten september-ADV 215 x 285 mm-zweeds_OK.indd   1JN3432-KLUW-Ads Advokaten september-ADV 215 x 285 mm-zweeds_OK.indd   1 23/08/2022   13:0723/08/2022   13:07



43ADVOKATEN NR 7 • 2022

2. ÄVEN SMÅ BARN KAN LÄMNA 
TILLFÖRLITLIGA UTSAGOR.
Omfattande forskning har under de 
senaste decennierna bedrivits om 
faktorer som kan påverka barns för-
måga att lämna korrekt och fullstän-
dig information. Denna forskning 
har oftast designats så att man jäm-
fört grupper med barn som utsatts 
för olika typer av påverkan med 
kontrollgrupper där påverkan inte 
skett. Ett mycket viktigt genomgåen-
de fynd i denna typ av studier är att 
små barn, som inte utsätts för på-
verkan, normalt berättar om händel-
ser de varit med om på ett lika kor-
rekt sätt som äldre barn och vuxna. 
Små barns berättelser är visserligen 
ofta ordfattigare än äldre barns och 
språkliga formuleringar, ordförråd 
med mera kan skilja sig, men tillför-
litligheten är normalt inte sämre så 
länge barnet förhörs kort tid efter 
den aktuella händelsen. 

3. ETT SPONTANT FRITT 
BERÄTTANDE ÄR CENTRALT. 
Ett sätt att undvika risken för att en 
berättelse påverkas av information 
från exempelvis en intervjuare eller 
förhörsledare är att hjälpa den inter-
vjuade att fritt och på sitt eget sätt 
återge och beskriva en händelse. I 
jämförelse med att till exempel stäl-
la frågor om huruvida den förhörda 
känner igen olika typer av scenari-
on, platser, föremål eller personer 
är fördelarna mycket stora med att 
berätta fritt – särskilt vid förhör el-
ler intervjuer av barn. En fördel är 
exempelvis att det språk som an-

vänds i fritt berättande automatiskt 
anpassas till barnets ordförråd och 
språkliga utvecklingsnivå. Ett exem-
pel som vi nämner i boken Barnför-
hör är en flicka som i en redogörel-
se för hur hon bevittnade mordet 
på sin pappa berättar att en bil med 
tända strålkastare stannade framför 
henne och pappan strax innan han 
sköts. Skulle förhörsledaren ha velat 
reda ut frågan huruvida flickan blev 
bländad av ljusen eller tydligt kunde 
se den som sköt skulle det naturligt-
vis ha varit nödvändigt att först reda 
ut om hon förstod vad ordet blända 
betyder. Genom att i stället vänta 
ut den punkt där flickan själv spon-
tant berättar om detta (”Jag såg inte 
riktigt så bra för det var ljus som 
gjorde och jag kunde inte titta då.”), 
försvinner denna problematik och 
redogörelsen blir automatiskt per-
fekt anpassad till hennes egen språk-
liga nivå. Andra fördelar är att det 
fria berättandet underlättar för den 
förhörde att följa de associationsba-
nor utifrån vilket just hen organise-
rat sitt minne och därmed i typfallet 
leder till att mer information kom-
mer fram. Allra viktigast är dock, 
framför allt när det gäller barn, att 
det fria berättandet leder till mer 
tillförlitlig information bland annat 
därför att förutsättningar för sug-
gestionseffekter och misstag i ur-
sprungsbedömning minimeras. 

4. BARNFÖRHÖR BÖR STRUKTURE-
RAS UTIFRÅN EN SPECIFIK SEKVENS 
De tre robusta forskningsfynd som 
diskuterats ovan (1. att barns be-

skrivningar är känsliga för påverkan; 
2. att barn kan lämna korrekta upp-
gifter om de förhörs kort tid efter 
en händelse och 3. att det fria berät-
tandet utgör den säkraste grunden 
för ett sådant förhör), har lett till 
att ett antal metoder för förhör med 
barn och särskilt känsliga vittnen ut-
vecklats. Eftersom de ovan beskriv-
na observationerna har gjorts med 
vetenskapliga metoder brukar ofta 
metoderna beskrivas som ”forsk-
ningsbaserade” eller ”vetenskap-
ligt grundade”. Flera har varit fö-
remål för ytterligare vetenskapliga 
utvärderingar – baserade såväl på 
verkliga fall som på experimentella 
försök. Kännetecknande för samtli-
ga metoder är att det fria berättan-
det utgör förhörets eller intervjuns 
kärna, men att de utöver detta delar 
upp förhöret i faser. Normalt kom-
mer det fria berättandet då kontakt 
etablerats och intervjuns eller för-
hörets förutsättningar retts ut. Då 
möjligheterna till fritt berättande 
uttömts kan uppföljande och för- 
tydligande frågor (till exempel frå-
gor baserade på igenkänning) be-
höva ställas. Därefter avslutas för-
höret.
(Se illustration överst på sidan.) 

 
5. ATT HÅLLA BARNFÖRHÖR ÄR EN 
FÄRDIGHET SOM BEHÖVER TRÄNAS.
Att intellektuellt förstå de ovan  
beskrivna principerna, inklusive  
de principer som gäller för hur  
ett bra barnförhör bör genomför-
as, torde vara möjligt för de allra 
flesta. Ett sista viktigt fynd, baserat 
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på såväl erfarenhet som forskning 
är dock att en sådan förståelse inte 
automatiskt leder till en tillräck-
lig kompetens för att genomföra ett 
bra barnförhör. Här behövs också 
strukturerad träning och kontinuer-
lig utvärdering. Ett viktigt skäl till 
detta är att förmågan att genomfö-
ra mänskliga samtal är en färdighet 
minst lika mycket som en teore-
tisk kunskap. Ett annat skäl är att de 
flesta vuxna som har erfarenheter 
av att prata med barn normalt läg-
ger sig till med ett sätt att tala som 
är direkt olämpligt att använda i en 
situation där barnet utgör en unik 
källa till information. Detta  
”normala sätt” att tala med barn 
innebär att den vuxne hjälper till 
med handledning och tolkning av 
barnets berättelse där exempel-
vis ledande frågor, särskilt till små 
barn, ofta utgör ett betydande in-
slag. Utvecklingspsykologisk forsk-
ning talar för att det här sättet att 
tala med barn har stora fördelar i att 
det kan utveckla barnets förmåga 
att berätta om och förstå sig självt. 
Att vuxna i andra sammanhang än 
barnförhör och utredande barn-
intervjuer använder denna samtals-
metod är alltså ingenting att mora-
lisera över. Men samtidigt innebär 
det att personer som är duktiga på 
och har stor erfarenhet av att prata 
med barn bör träna på att undvi-
ka att falla in i sin vanliga intränade 
samtalsstil när de håller barnförhör. 
Det som avslutningsvis skiljer barn-
förhör mest från andra samtal och 
förhör är att de i de flesta fall hålls i 

multidisciplinär samverkanskontext 
där flera andra yrkesverksamma 
praktiker observerar förhöret i real-
tid från det närliggande medhör-
ningsrummet. Samtliga med sina 
respektive utgångspunkter och 
uppdrag. För många förhörsledare 
medför denna kontext ett extra på-
slag som vi menar att man behöver 
tränas i och få kontinuerlig hand-
ledning i för att förbli bekväm och 
trygg med.

vad gäller barns berättelser så är det 
barnförhörets genomförande, snara-
re än förmågan att till exempel kän-
na igen ett fabulerande barn, som 
vi uppfattar som det viktigaste för 
det juridiska systemet, socialtjänst 
och polisen att ha gemensam kun-
skap om. Bakgrunden till detta är att 
möjligheterna att med vetenskap-
ligt förankrade psykologiska meto-
der i efterhand skilja ut trovärdiga 
från felaktiga uppgifter från ett då-
ligt genomfört barnförhör tyvärr är 
små. Den information egenskaper i 
berättelsen som till exempel detalj-
rikedom, mängden uttryckta känslor 
etc. kan ge när det gäller trovärdig-
het är tyvärr begränsad. 

Detta understryker ytterligare 
vikten av att kunskap om hur barn-
förhör genomförs på ett bra sätt 
sprids i breda kretsar. Vad gäller 
utvärdering av huruvida ett barn-
förhör genomförts i enlighet med 
forskningsbaserad kunskap är det-
ta i hög utsträckning en fråga om 
sunt förnuft, noggrannhet och just 
grundläggande kunskaper. Man kan 

få ett slags ganska lättbegripligt kva-
litetsmått på förhör genom att sta-
tistiskt titta på hur många detaljer 
i barnets svar som ges som respons 
på ledande respektive öppna inter-
ventioner eller frågor. Ett annat, 
kanske på ett sätt enklare men sam-
tidigt bredare och mer holistiskt, 
sätt att i efterhand utvärdera ett 
förhör presenteras i vår bok i form 
av en feedbackmanual som i första 
hand är avsedd att användas i sam-
band med barnförhörsutbildningar. 
Här utvärderas även sådant som hur 
samspelet mellan förhörsledare och 
barnet fungerar, vilka brottsrekvisit 
som kartlagts, hur tempot i inter-
vjun sett ut etc.

sammanfattningsvis har forskning om 
barnförhörets teori och praktik i dag 
mognat till en sådan nivå att det är 
rimligt att grundläggande kunska-
per görs mer allmänt tillgängliga. 
Vår förhoppning är att rättssäkerhe-
ten och tillvaratagandet av barnets 
intresse i rättsprocessen därigenom 
inte blir beroende av en eller ett par 
specifika experter, utan att rättssys-
temets vanliga aktörer kan hantera 
situationer där det finns anledning 
att genomföra barnförhör eller utre-
dande barnintervjuer på ett initierat 
och respektfullt sätt. 

Rickard L. Sjöberg    
Docent i medicinsk psykologi, 

universitetslektor vid institutionen för 
klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Anneli S. Larsson     
Lektor vid institutionen för 

socialt arbete, Göteborgs universitet

PRAKTISK JURIDIK

» 

”Barnförhör: Att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken”, Studentlitteratur 2022
Den i Sverige kanske mest kända och spridda specifika metoden för barnförhör är det så kallade 
NICHDprotokollet. Detta är en tydligt strukturerad intervju med förslag på formuleringar i en specifik 
given ordning. Ett annat exempel är så kallad kognitiv intervju, som är mer inriktad på att optimera 
förutsättningarna för att återskapa minnesassociationer och därigenom maximera det fria berättandet. 
Det är dock enligt Rickard L. Sjöbergs och Anneli S. Larssons uppfattning viktigast att de grundläggan
de principer och den grundstruktur som forskningen visat är av avgörande betydelse för kvaliteten 
beaktas i barnförhör, och inte att förhöret ges en viss beteckning eller för den delen kan associeras 
med en viss auktoritet.
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Om du eller en anställd skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall  
finns det risk att det inte bara påverkar dig och din privata ekonomi.  
Långa sjukskrivningar för nyckelpersoner kan i värsta fall påverka hela  
byråns fortlevnad. 

Därför finns det för dig som är ledamot av Sveriges advokatsamfund  
möjlighet att teckna sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkring för dig och 
dina anställda till ett fördelaktigt pris. 

Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring
Försäkringen erbjuder dig och dina medarbetare snabb tillgång till 
specialistvård, effektiv rehabilitering tillbaka till arbete efter sjuk-
skrivning och tillgång till hälsofrämjande tjänster för att förhindra att 
någon insjuknar. Försäkringen garanterar bland annat att du får träffa 
en specialistläkare inom högst sju dagar och en operation inom 20 
dagar från att den godkänts.

Advokatsamfundets sjukavbrottsförsäkring
Försäkringen skapar trygghet för din verksamhet. Den ger byrån 
andrum under en nyckelpersons frånvaro då den säkerställer att 
byrån kan fortsätta betala fasta kostnader. 

Gillar du att vara sjuk?  
Då kan du strunta i det här.

Sveriges advokatsamfunds sjukvårdsförsäkring och sjukavbrottsförsäkring 
förmedlas av försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB 
(WTW). Försäkringsgivare är Länsförsäkringar AB (publ). 

Marknadsföringsmaterial. Copyright © 2022 WTW. All rights reserved. 

Vill du veta mer eller ansöka 
om offert?
Kontakta Advokatservice hos WTW 

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

Alla är viktiga på 
en advokatbyrå, 
men vissa 
personers 
frånvaro har 
större ekonomisk 
inverkan än andra.
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TIPS TILL DEN SOM ANSÖKER OM INTRÄDE

TIPS TILL ADVOKATER SOM SKA LÄMNA REFERENSER

Ett kollegialt ansvar
att lämna referenser
Referenser från advokater och 
andra yrkeskontakter är centra-
la när Advokatsamfundets sty-
relse ska avgöra om en jurist 
är lämplig för advokatyrket. 
Advokatsamfundets ordföran-
de uppmanar nu advokaterna 
att ta ansvar för de blivande 
kollegerna genom att lämna 
korrekta referenssvar, i tid. 

Den som ansöker om inträde i 
Advokatsamfundet måste, förut-
om de formella krav som ställs, 
också kunna visa att han eller 
hon är lämplig att bli advokat. 
Ansvaret för att styrka lämp-
ligheten ligger på den sökande 
själv. Men för att det ska vara 
möjligt behövs också aktivitet 
från de advokater som sett juris-
ten i arbete, i form av referenser.

advokatsamfundets ordförande Eva-
Maj Mühlenbock beslutar, till-
sammans med den övriga sty-
relsen, om vilka jurister som 
ska beviljas inträde i Advokat-
samfundet. Hon konstaterar att 
referenserna från olika yrkes-
kontakter har stor betydelse vid 
prövningen. 

– Vi i huvudstyrelsen kan inte 
ha närmare detaljkunskap om de 
sökande annat än i undantags-
fall. Vi är beroende av de om-

dömen vi får in, säger hon, och 
beskriver referenserna som kå-
rens samlade synpunkter på en 
sökandes lämplighet.

de yrkeskontakter som anges av en 
sökande uppmanas inför pröv-
ningen av ansökan av Advokat-
samfundets kansli att yttra sig 
över den sökandes lämplighet. 
Advokater är enligt de vägledan-
de reglerna skyldiga att svara när 
samfundet begär ett yttrande, 
konstaterar Eva-Maj Mühlen-
bock. Men hon vill också trycka 
på ansvaret för de unga framtida 
kollegerna. 

– Det är ett kollegialt ansvar 
som alla advokater har fram-
för allt gentemot de unga juris-
terna. Svaren hjälper dessutom 
samfundet att få in korrekta upp-
gifter, fastslår Eva-Maj Mühlen-
bock.

Hon upplever att det i kåren 
slarvas en del med referensläm-
nandet. Inte sällan kommer sva-
ren sent, vilket försvårar hand-
läggningen. Många sökande får 
också lägga ner en hel del arbe-
te, ”ligga på”, för att referenserna 
ska komma in, berättar Eva-Maj 
Mühlenbock. Ordföranden upp-
manar också referenslämnarna 
att svara på de frågor som sam-
fundet ställer och inte minst sva-

ra på frågan om den sökande är 
lämplig som advokat.  

Även för den sökande finns 
en del saker att tänka på när det 
gäller att uppge yrkeskontakter. 
Framför allt är det viktigt att inte 
utelämna personer som kan tän-
kas ha kritiska synpunkter på det 
arbete man gjort. 

– Var extra noga med dem! 
Om det kommer fram kritik får 
du möjlighet att bemöta den. 
Om du utelämnar sådana ham-
nar du lätt i underläge, säger 
Eva-Maj Mühlenbock.

En eller några kritiska röster 
behöver inte heller innebära att 
inträdesansökan påverkas, enligt 
Eva-Maj Mühlenbock. 

eftersom referenserna är så viktiga 
i inträdesprövningen faller också 
ett stort ansvar på de biträdande 
juristernas principaler, konstate-
rar Eva-Maj Mühlenbock.

– Vi måste se till att de unga 
får vara med och arbeta i olika 
typer av ärenden, oavsett om det 
är processer eller exempelvis av-
tal man arbetar med. De biträ-
dande juristerna ska inte bara 
arbeta back office, utan direkt 
med klienter och motparter, sä-
ger hon, och tillägger att detta 
dessutom brukar vara uppskat-
tat av juristerna. ¶

ANSÖKAN OM INTRÄDE

l Svara när Advokatsam
fundet begär referenser. 
Advokater är skyldiga 
att svara på frågor från 
 Advokatsamfundet.

l Svara i tid, så att 
inte handläggning
en av inträdes  
ärendet försenas.

l Svara enligt anvisningarna, 
alltså om personen är lämplig för 
inträde i samfundet, och redogör 
dessutom för det ärende där du 
har mött personen. 

l Minns din egen 
tid som biträdande 
jurist och hur viktiga 
dessa referenser var.

l Börja från dag ett på advokatbyrån föra 
en lista över alla yrkeskontakter. Det un
derlättar mycket när det sedan är dags att 
ansöka. Under inträdesfliken på Advokat
samfundets hemsida hittar du mer infor
mation om vilka uppgifter som efterfrågas.

l Om du arbetar inom ett 
rättsområde med få yrkes
kontakter, tala om detta med 
din principal så att ni till
sammans kan hitta en taktik 
för att samla kontakter.

l Redovisa alla yrkeskontakter, 
och utelämna inte sådana som kan 
tänkas ha kritik eller synpunkter. 
För den som har haft ett stort antal 
yrkeskontakter finns dock en möj
lighet att göra ett urval.
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Danska advokater 
får nya regler
Det danska 
advokat
samfundets 
styrelse har 
antagit nya 
advokat
etiska regler, 
som gäller 
från och med 
den 1 september i år. 

Regelsamlingen innehåller, 
förutom en ny struktur, en del 
nyheter.

Några av dem är: 
l En tidigare regel som förbjöd 

advokater att utestänga andra 
advokater från ett ärende har 
mjukats upp. Regeln har ibland 
uppfattats som ett förbud mot 
marknadsföring.

l Avsnittet om tystnadsplikten 
har byggts ut för att ge bättre 
vägledning. Bland annat finns en 
ny artikel om hur tystnadsplikten 
ska hanteras vid byte av arbets
plats.

l Förbudet mot riskavtal, där 
advokaten får betalt i form av 
en andel av resultatet, slopas. 
I stället införs en ny mer generell 
regel om att alla former av arvo
den ska sättas så att advokatens 
oberoende och integritet inte 
påverkas.

Lär mer om 
principalansvaret
Vad innebär principalansvar 
och hur kan en principal hållas 
advokatetiskt ansvarig för den 
biträdande juristens olika fel? 
Det är ett par av de frågor som 
berörs på Advokatsamfundets 
kostnadsfria kurs Principalansva
ret i advokatverksamhet. Kursen 
behandlar också principalansva
ret från den biträdande juristens 
perspektiv.

Kursledare är advokaterna 
Magnus Wallander och Lars Kru
se. Kursen omfattar sex timmar, 
och erbjuds nu under hösten 
ytterligare två gånger, i Göteborg 
den 9 november och i Stockholm 
den 23 november.

Kursen Principalansvaret i 
advokatverksamhet bokas på 
Advokatakademiens webbplats, 
advokatakademien.advokatsam
fundet.se.

DE 
ADVOKAT  

ETISKE  
REGLER  
-KOMMENTERET

 Lars Økjær Jørgensen  
& Martin Lavesen

2022

”En advokat är skyldig att 
inom förelagd tid inkom
ma med yttrande och 
svaromål som begärs 
av Advokatsamfundets 
styrelse eller disciplin
nämnd eller av general
sekreteraren eller den
nes medhjälpare samt 
Konsumenttvistnämn
den. Advokaten är därvid 
inte bunden av den 
tystnadsplikt som annars 
gäller. De uppgifter advo
katen lämnar skall vara 
sanningsenliga.”

VÄGLEDANDE REGLER 
OM GOD ADVOKATSED, 
PUNKT 8

Advokatsamfundets ordförande 
Eva-Maj Mühlenbock konstaterar att 

referenserna från olika yrkeskontakter 
har stor betydelse vid prövningen.



Lite lugnare, lite skönare
2 klass Lugn är perfekt om du vill resa och arbeta i en 
lugnare miljö. Kaffe och te ingår alltid och reser du före 
kl. 9.00 så ingår frukost som du hämtar i bistron. Boka 
din resa på sj.se eller i SJs app.
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Varför har du åtagit dig ärendet?
– Alltsedan jag läste juridik på 

1970-talet har jag varit intresse-
rad av konstitutionell rätt. När 
bröderna och deras familj kon-
taktade mig för biträde i fråga 
om skadeståndsansvar för Ar-
vika kommun, hade bröderna 
redan biträde av 
framstående advo-
kater från Stock-
holm i fråga om ska-
deståndsansvar för 
staten, men de såg 
som en fördel att ha 
ett lokalt verksamt 
biträde om skade-
stånd skulle utkrä-
vas av kommunen. 
Vi kom överens om 
att jag skulle göra 
en utredning på 
pro bono-basis. Jag 
gjorde en utredning 
om skadeståndsan-
svar för kommu-
nen på konstitutio-
nell grund, och den lades fram 
för kommunen i augusti 2021. 
Jag hade då fått tillgång till all 
skriftlig dokumentation i saken 
från socialtjänsten.

Vilka är de viktigaste grunderna 
för skadeståndstalan?

– Min klient gör gällande att 
Arvika kommun rättsvidrigt un-
derlåtit att ta initiativ hos åkla-
gare för väckande av bevistalan 
samt även rättsvidrigt förkla-
rat honom skyldig till mord på 
Kevin och låtit skyldigförkla-
ringen styra socialtjänstens åt-
gärder mot hela familjen; allt 
med följd att min klients rätt 
enligt oskuldspresumtionen bli-

vit kränkt. Vidare gör min klient 
gällande att Arvika kommun ge-
nom sin socialtjänst kränkt hans 
rättigheter enligt artikel 8 i Eu-
ropakonventionen om rätt till ett 
privat- och familjeliv.

Varför har kommunen ett ansvar?
– Under år 2000 

framställde Arvika 
kommun en egen 
rapport om social-
tjänstens engage-
mang under polis-
utredningen hösten 
1998. Det framstår 
som att kommunen 
genom denna rap-
port ville framhäva 
sin socialtjänst som 
en väsentlig bidra-
gande orsak till att 
fallet blev ”löst” 
och det anges till 
och med i rappor-
ten att socialtjäns-
ten deltog i själva 

polisarbetet. Min klient gör gäl-
lande att socialtjänsten genom 
sitt intima arbete med polisen 
haft del i polisens skyldigför-
klaring av honom. Dessutom 
har socialtjänsten själv i utred-
ningsdokument skyldigförkla-
rat min klient för mord på Kevin 
och detta till och med två veck-
or före det att polischefen höll 
presskonferens.

Hur är det yrkade beloppet be-
räknat?

– Beloppet avser skadestånd 
för ideell skada. Beloppet för-
delar sig med 1 000 000 kr för 
kränkning av oskuldspresum-
tionen och med 1 985 000 kr för 

kränkning av rättigheter enligt 
artikel 8 i Europakonventio-
nen. Det finns ingen praxis om 
hur skadestånd för ideell skada 
ska beräknas i fall som det fö-
revarande. Beräkningen bygger 
på att kränkningen av oskulds-
presumtionen ska ersättas med 
samma belopp, 1 000 000 kr, som 
staten utgav som ex gratia-er-
sättning till bröderna, och att 
kränkningen av rättigheter en-
ligt artikel 8 i Europakonventio-
nen ska ersättas med ledning av 
belopp som Justitiekanslern ut-
ger enligt lagen om oriktiga fri-
hetsberövanden. De åtgärder 
som socialtjänsten vidtog mot 
hela familjen har inneburit att 

hela familjens frihet varit kraf-
tigt beskuren under åtminstone 
tre år, eftersom familjen under 
sex månader var ”krisomhänder-
tagen” på barnpsykiatrisk klinik 
med sträng regim och bevakning 
dygnet runt och därefter var pla-
cerad på ”behandlingshem” i en 
lägenhet med bevakande be-
handlingspersonal omkring sig 
under i princip varje dygn.

Vilka är den viktigaste lärdom vi 
kan dra av Kevin-fallet?

– Det är att konstitutionell 
skadeståndsrätt faktiskt existe-
rar och att den måste levande-
göras, särskilt inom kommunal 
förvaltning. ¶

Konstitutionell skadeståndsrätt 
existerar och måste levandegöras

MÅNADENS ADVOKAT

STEFAN LILIEBÄCK
Advokat Stefan Liliebäck, Arvika, företräder en av de två bröder, då 5 och 
7 år gamla, som pekades ut av polisen för att ha orsakat 4årige Kevins 
död 1998. Hans klient stämmer nu Arvika kommun på skadestånd med 
2 985 000 kr.

MIN KLIENT 
GÖR GÄLLANDE 

ATT SOCIAL- 
TJÄNSTEN 

GENOM SITT 
INTIMA ARBETE 
MED POLISEN 

HAFT DEL I POLI-
SENS SKYLDIG-

FÖRKLARING 
AV HONOM. Lite lugnare, lite skönare

2 klass Lugn är perfekt om du vill resa och arbeta i en 
lugnare miljö. Kaffe och te ingår alltid och reser du före 
kl. 9.00 så ingår frukost som du hämtar i bistron. Boka 
din resa på sj.se eller i SJs app.
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Nya uppdrag 
och utmärkelser
l Amir Mohseni har utsetts 
till ny MP på Bokwall Rislund 
Advokatbyrå. Han efterträder 
Olle Rislund som har varit MP 
sedan byrån bildades 2015.

l Caroline Söderberg och 
Dahae Roland har utsetts till 
delägare i advokatfirman Del
phi. De båda är verksamma vid 
byråns Stockholmskontor.

l Anders Arthur, advokat och 
tvistlösningsspecialist, är ny 
delägare på Time Danowsky 
Advokatbyrå.

l Anna Kireeva, juriststudent 
vid Stockholms universi
tet, har tilldelats 2022 års 
Vingestipendium för sin exa
mensuppsats ”Panthavarens 
förfoganderätt över pantsatta 
finansiella instrument – Sär
skilt om pantsättarens sepa
rationsrätt vid panthavarens 
insolvens”. Stipendiesumman 
är på 19 000 kronor.

l Kelly Chen, universitetslek
tor i civilrätt vid Stockholms 
universitet, har tilldelats 
Kungl. Ingenjörsvetenskap
sakademiens (IVA) och Hans 
Werthén Fondens interna
tionella stipendium för post
docstudier vid institutet för 
finansrätt vid universitetet i 
Gent.

l Johan Rosén har av reger
ingen utsetts till lagman vid 
Falu tingsrätt.

l Lars-Gunnar Lundh har av 
regeringen utsetts till lagman 
vid Örebro tingsrätt.

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

Brottsligheten intar Dramaten
I föreställningen Nordic Crime 
möter sex skådespelare, väl 
kända som poliser i olika tv 
serier, den brutala verkligheten 
och ställs inför ett antal auten
tiska rättsfall när de ger röst 
och kropp till offer, förövare och 
poliser på Dramatens lilla scen i 
Stockholm.

Nordic Crime tar sin utgångs
punkt i nutidens närmast omätt
liga behov av att uppleva brotts
lighet bekvämt i tvsoffan. Bakom 
satsningen står Dramatens konst
närlige ledare och teaterchef 
Mattias Andersson, som säger sig 
vilja ”skapa en frontalkrock mel
lan det fiktiva och dokumentära”. 

Nordic Crime fick premiär den 
8 september.

Dennis Martinsson, doktor i 
straffrätt vid Stockholms univer
sitet, har konsulterats under 
arbetet med pjäsen, och har tagit 
fram domar och förhörsprotokoll 
med de misstänkta i autentiska 
fall. 

Skatteadvokat tar plats i HFD
Regeringen har utnämnt Martin Nilsson att vara 
justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen med 
tillträde den 29 september. Han blir därmed det 
tredje av justitieråden i HFD med advokatbak
grund.

Martin Nilsson blev 2003 delägare på Mannhei
mer Swartling där han har arbetat sedan 1996, 
främst inom områdena skatterätt och finans
marknadsrätt. Som advokat har han erfarenhet 
från Högsta förvaltningsdomstolen, då som om
bud. Martin Nilsson har även en ekonomie kan
didatexamen från Stockholms universitet och en 
master of laws (LL.M.) från New York University.

Advokatstipendium till Majdolin Kamo
Majdolin Kamo från Angered blev den första mottagaren 
av AZstipendiet. Majdolin Kamo har just påbörjat sina 
studier på juristprogrammet vid Göteborgs universitet. I 
och med stipendiet får hon 50 000 kronor fördelat under 
utbildningen, en dator samt ersättning för kurslitteratur. 
Stipendiaten erbjuds dessutom en praktikplats på brott
målsbyrån Advokaterna Hurtig & Partners.

AZstipendiet grundades av advokat Abraham Zeito. 
Stipendiet riktar sig till ungdomar i förorter och särskilt 
utsatta områden som drömmer om att bli advokater, 
domare, åklagare eller poliser, och som antagits på jurist
programmet eller polishögskolan i Sverige. 

Gatujurister hjälper de socialt utsatta
Föreningen Gatujuristerna erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning 
till socialt utsatta i Stockholmsområdet. Rådgivningen bemannas 
av juriststudenter från Stockholms och Uppsala universitet, som 
samarbetar i grupper under rådgivningen. 

Gatujuristernas rådgivning erbjuds i dagsläget på tolv anläggning
ar i Storstockholm. Föreningen söker nu nya rådgivare för hösten. 
Rådgivarna ska ha läst minst två terminer på juristprogrammet. 

gatujuristerna.com

Jakob Eklund, Tobias Cronwall (statist) och Nina Zanjani i Nordic Crime på Dramaten.
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Advokat Olle Flygts nyutkomna 
bok ”Processjuristens dom. Om 
råd till andra, m.m.” lovordas 
av advokat Christer Danielsson 
i hans bokanmälan. Danielsson 
hade stor behållning av boken 
och anbefaller den till läsning 
av alla som sysslar med tvis-
temålsprocesser i domstol och 
skiljeförfarande som sakförare 
men också som domare och 
skiljedomare. 

Våra mest kända brottmålsadvo-
kater skriver inte sällan memo-
arer eller andra böcker om sitt 
yrke. På senare år kommer jag 
att tänka på Peter Althin, Sargon 
De Basso och Johan Eriksson.

Mera sällsynt – mycket mera 
sällsynt – är det att advokater 
inom andra verksamhetsfält 
skriver om yrket. 

Ett undantag är Ulf Ohrlings 
”Affärsjurist. En bok om yrket”, 
som kom ut 2019. Boken är bara 
på drygt 90 sidor men Ohrling 
lyckas i detta korta format kas-
ta ljus över alla möjliga aspek-
ter av verksamheten och livet 
på en affärsjuridisk advokat-

byrå. Ohrling har en bakgrund 
på landets två största advokat-
byråer, Mannheimer Swartling 
och Vinge.

i år har en annan advokat med sam-
ma byråbakgrund kommit ut 
med (som han skriver) ”en bok 
om själva arbetet – pro-
cessjuristens arbe-
te, som består av 
att vara rådgiva-
re och sakförare”. 
Författare är Olle 
Flygt, som först 
var 15 år på Vinge 
och sedan lika 
länge på Mann-
heimer Swart-
ling. Numera är 
han sin egen. Ti-
teln är ”Process-
juristens dom. 
Och råd till an-
dra, m.m.”

Flygt har i många år varit en av 
landets bästa sakförare på tvis-
temålsområdet och har mycket 
stor erfarenhet, som han i boken 
utförligt delar med sig av.

I ett företal skriver Ste-

fan Lindskog att boken är ”en 
mycket personlig yrkeshand-
ledning”, och det är det lätt att 
skriva under på. Den är även 
– som Lindskog också noterar 
– en ingående självbetraktelse, 
där författaren öppenhjärtigt re-
flekterar över sina 30 år i stor-

byråvärlden.
En passus i för-

fattarens förord 
sammanfattar vad 
han kommit fram 
till: ”Inte bara ett 
sätt eller en stil är 
rätt, så längre kli-
entintresset sätts 
i första rummet 
som man brukar 
säga. Det sist-
nämnda är vik-
tigt. Den som är 
ung kan lära sig 
av många (även 

motpartsombud), plocka upp 
lite här och där, men får inte 
glömma bort vem han eller hon 
själv är och vad som passar hans 
eller hennes personlighet. Allt-
så: För klientens bästa på ditt 
sätt.”

som lindskog skriver i företalet är 
texten skriven ”[m]ed adress till 
dem som vill ha lite hjälp på vä-
gen att förstå vad som skiljer en 
bra sakförare från en dålig”. Och 
sådan hjälp får läsaren, alltifrån 
generella förhållningssätt till 
hur man som processjurist bör 
– och inte bör – agera i enskil-
da situationer. Ett bra exempel 
– bland många – på handfast väg-
ledning är bokens två sidor om 
hur ombudet bör använda sig av 
en rättssakkunig. 

Jag – i samma generation och 
med likartad bakgrund som för-
fattaren – hade stor behållning 
av boken och anbefaller den till 
läsning av alla som sysslar med 
tvistemålsprocesser i domstol 
och skiljeförfarande som sakfö-
rare men också som domare och 
skiljedomare. 

Christer Danielsson
Advokat, Advokatsamfundets 

tidigare ordförande

På s. 38 har Olle Flygt 
tillsammans med Stefan 

Brocker skrivit en debatt- 
artikel om tredjeparts- 
finansiering av tvister.

Advokaten Ulf Alfredson, Lund, 
har stilla insomnat i en ålder 
av 99 år. Han efterlämnar barn 
och barnbarn.

Efter tingstjänstgöring vid 
Luggude häradsrätt började Ulf 
att arbeta vid advokatkontor i 
Lund. 1957 grundade han och 
kollegan Gunno Fries en egen 
byrå. 1982 hade jag förmånen att 
bli Ulfs biträdande jurist för att 
efter inträde i Advokatsamfun-
det bli delägare i byrån. 

Ulf var en utmärkt principal, 
som vinnlade sig om att ge god 
vägledning i advokatetiska frå-
gor. Vårt mångåriga samarbete 
har inneburit konstruktiva sam-
tal i yrkesfrågor liksom många 
spännande samtal i de mest skif-

tande ämnen, bland annat svensk 
och europeisk nutidshistoria. 

Som tidigare var vanligt 
bland advokater arbetade Ulf 
inom skiftande rättsområden. 
För min del kom jag särskilt i 
kontakt med hans arbete inom 
den ekonomiska familjerätten. 
Han var boutredningsman i fle-
ra större dödsbon och ofta om-
bud för delägare vid arvskiften. 
Han biträdde även flera aktie-
bolag och hade styrelseupp-
drag i såväl i mindre bolag som 
i börsnoterade. Ulf var en upp-
skattad ordförande i Proventus 
styrelse. Arbetet med stiftelser 
tog allt större del av Ulfs arbe-
te. Till stiftelserna hörde bland 
annat Crafoordska stiftelsen 
och Folke Ljungdahls stiftelse. 

Få torde ha varit en så flitig del-
tagare i Södra avdelningen av 
Sveriges advokatsamfunds sam-
mankomster som Ulf. Under en 
följd av år var han dess revisor. 
Ulf var en uppskattad ledamot 
av utbildningsnämnden vid juri-
diska fakulteten här i Lund. Han 
vinnlade sig om kontakten mel-
lan fakulteten och utanför den-
na yrkesverksamma jurister och 
tillhörde grundarna av Sällska-
pet Lundajurister och var dess 
första sekreterare. 

Ulf var en seriös och skick-
lig jurist vilket inte hindrade att 
han också var en synnerligen so-
cial person som ofta blev med-
elpunkten i ett sällskap. Ulf var 
en person som tog plats i posi-
tiv bemärkelse. Inte minst var 

han en pregnant profil bland 
lundaadvokaterna. För de yng-
re advokaterna och biträdande 
juristerna i staden var han en 
förebild och omvittnat gene-
rös med yrkesmässiga tips och 
råd om hur den gode advokaten 
skulle spela sin roll. Ulf var själs-
ligt och kroppsligt vital och ar-
betade i viss utsträckning även 
efter fyllda 90. 

Vi minns Ulf med tacksamhet.
Nils Gårder

Advokat

En mycket personlig yrkeshandledning

Ulf Alfredson in memoriam
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 NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Clevesköld, Lars: Sekretess : 
handbok för socialtjänsten / 
Lars Clevesköld, Anders Thun
ved (6. uppl. Norstedts Juridik. 
125 s.)

Dahlgren, Niklas: Tillträdes
förbudslagstiftningen : en  
kommentar (Norstedts Juridik. 
148 s. Gula biblioteket)  

Eriksson, Anders: Efterarv : 
komplikationer vid slutlig för
delning av kvarlåtenskap 

(2. uppl. Norstedts Juridik. 
227 s. Institutet för rättsveten
skaplig forskning ; 213) 

Essen, Ulrik von: Förvaltnings 
rättens grunder (5. uppl. 
Norstedts Juridik. 388 s.)

Gregow, Torkel: Kvarstad och 
andra säkerhetsåtgärder : 
enligt 15 kap. rättegångsbalken 
m.m. (2. uppl. Norstedts 
Juridik. 261 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning ; 
204)

Heidbrink, Jakob: Kontrakts
brottspåföljder : lärobok i den 

allmänna kontrakträttens me
tod och påföljdslära (Student
litteratur. 372 s.)

Honnold, John O.: Honnold’s uni
form law for international sales 
under the 1980 United Nations 
Convention (5. ed. Alphen aan 
den Rijn : Kluwer Law Interna
tional, 2021. 945 s.)

Johansson, Andréas: Burfåglar : 
betraktelser från ett högsäker
hetsfängelse (Insurgent förlag. 
131 s.) 

Julstad, Barbro: Anläggnings
lagen : en kommentar / Barbro 

Julstad och Tomas Vesterlin 
(Norstedts Juridik. 196 s.)

Lindroos-Hovinheimo, Susanna: 
Europeiska unionens domstol 
: behörighet, uppgifter och 
förfaranden (Norstedts Juridik. 
220 s.)

Medicinsk rätt / Kavot Zillén, Titti 
Mattsson och Santa Sloken
berga, red. (2. uppl. Norstedts 
Juridik. 386 s.)

Mellqvist, Mikael: Konkurs och 
annan insolvensrätt / Mikael 
Mellqvist, Lars Welamson 
(13. uppl. Norstedts Juridik. 

 LÄSTIPS

Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur 
får de användas?
Författare: Gunnel 
Lindberg
Förlag: Norstedts 
Juridik
Ny upplaga av denna 
handbok som redogör 
för tolkningen och 
tillämpningen av de 
straffprocessuella 
tvångsmedlen i rätte
gångsbalken. Utöver 
de grundläggande 
frågorna om när och hur tvångsmedlen får 
användas behandlas många handläggningsfrå
gor som inte tas upp i lagkommentarer eller 
annan litteratur. För att underlätta den prak
tiska användningen är boken strukturerad 
så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det 
sammanhang de normalt aktualiseras. Denna 
omarbetade femte upplaga är uppdaterad med 
ny lagstiftning på området, bland annat nya 
regler om häktning, husrannsakan och hemlig 
dataavläsning.

Processen i hovrätt och Högsta domstolen. 
Rättegång VI
Författare: Lars 
Welamson, Johan 
Munck
Förlag: Norstedts 
Juridik
Verket som ursprung
ligen gavs ut med 
huvudtiteln Rättegång 
VI och med Lars 
Welamson som för

fattare behandlar de svenska reglerna för ci
vil och straffprocess i överrätt. Boken tillkom 
efter en överenskommelse med professor 
Per Olof Ekelöf som författade Rättegång I–V. 
Senaste upplagorna, inklusive denna sjätte, 
har ombesörjts av Johan Munck som har fört 
framställningen à jour till och med den 1 maj 
2022, främst med nytillkommen praxis. Boken 
vänder sig till både juriststudenter och prak
tiskt verksamma jurister.

 AVHANDLING
Störningar och tidsförlängning : en entre-
prenadrättslig studie av Marcus Utterström, 
Lunds universitet
Det kan vara svårt för parterna i ett entre
prenadprojekt att kalkylera för alla de risker 
som kan komma att påverka arbetet under 
entreprenadtiden. Störningar som kan leda till 
förseningar och ökade kostnader är därför ett 
vanligt förekommande problem. Huvudregeln 
vid ett entreprenadprojekt är att entrepre
nören ansvarar för att entreprenaden fär
digställs inom den avtalade tiden. Om entre
prenören kan bevisa att färdigställandet har 
försenats på grund av en störning kan  
entreprenören få rätt till tidsförlängning.  
Marcus Utterström undersöker i sin avhand
ling vilka störningar i entreprenadavtal som 
kan ge entreprenören rätt till tidsförlängning 
enligt reglerna i standardavtalet AB 04 och 
när parternas avtal inte ger något besked. 
Undersökningen sker med utgångspunkt i ett 
antal typfall av avvikelser.

 ETT DIGITALT SJÖ- OCH 
 TRANSPORTRÄTTSBIBLIOTEK 

Viktiga rättskällor bevaras för eftervärlden
Sjörättsinstitutet håller på att bygga upp en di
gital version av Sjörättsbiblioteket. Äldre nord
iska sjö och transporträttsliga verk skannas 
in och tillgängliggörs, liksom äldre årgångar 
av Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender 
(ND). På detta sätt kan juridiskt källmaterial 
av stort värde för forskare och praktiskt verk

samma jurister på området bevaras åt efter
världen. De digitala verken finns samlade på 
Sjörättsinstitutets hemsida (sjorattsbiblioteket.
se) under fliken Bibliotek.

AKTUELLT

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

JURIDISKA BIBLIOTEKET

 BOK

Mitt ibland oss av Evin Cetin 
och Jens  Liljestrand, Mondial förlag
Mycket har sagts och skrivits om det eska
lerande gängvåldet och dödsskjutningarna i 
samhället och hur man ska stoppa de krimi
nella gängen. 

Juristen Evin Cetin söker svar hos de gäng
kriminella själva. I boken ”Mitt ibland oss” har 
hon intervjuat unga killar i kriminella miljöer 
och fått dem att berätta sina historier. Killar 
som själva livnär sig på narkotikahandel, med
verkar i skjutningar och mord eller gömmer 
sig för att undvika hämndaktioner. Berättel
serna är mörka – utanförskap, fattigdom, 
missbruk och ett liv i ett parallellsamhälle där 
narkotikahandeln ständigt driver på gängvål
det. 

Evin Cetin var verksam som brottmålsadvo
kat – ett arbete där hon företrätt familjer i mål 
som rör dödsskjutningar – fram till sommaren 
2022. Boken är skriven tillsammans med jour
nalisten och författaren Jens Liljestrand.
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465 s. Institutet för rättsveten
skaplig forskning ; 41) 

Påhlsson, Robert: Grundläggan
de inkomstskatterätt / Robert 
Påhlsson, David Kleist, Pernilla 
Rendahl och Bo Svensson 
(2. uppl. Iustus. 455 s.)

Rainer, Claes: Praktisk process
rätt : en handbok i processfö
ring (Norstedts Juridik. 135 s.)

Rådman, Fredrik: Sekretess och 
tystnadsplikt på socialtjänstens 
område / Fredrik Rådman, 
Therése Fridström Montoya 
(2. uppl. Norstedts Juridik. 
144 s.)

Skoljuridik och myndighetsut-
övning : rättsfall och beslut / 
red. Lotta Lerwall (2. uppl. 
 Iustus. 336 s.) 

Swedish legal system / Michael 
Bogdan & Christoffer Wong. 
Editors (2. ed. Norstedts Juri
dik. 533 s. Institutet för rättsve
tenskaplig forskning ; 197)

Tham, Henrik: Kriminalpolitik : 
brott och straff i Sverige sedan 
1965 (2. uppl. Norstedts Juri
dik. 218 s.)

Törnqvist, Tomas: Vårdnadsöver

flyttningar : till förälder, tillfällig 
vårdnadshavare eller särskilt 
förordnad vårdnadshavare 
(Norstedts Juridik. 114 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook 
of ICC arbitration : commen
tary and materials / Thomas 
H. Webster, Michael W. Bühler 
(5. ed. Sweet & Maxwell, 2021. 
955 s.)

Alla nyheter hittar 
du på Juridiska 

bibliotekets webbplats 
 advokatsamfundet.se/ 

juridiska-biblioteket

 MEDIERNA

Rättsstatsbilaga 
delade twittrare
Skriften Slå 
vakt om rätts
staten, som 
följde med 
som bilaga i 
förra numret 
av Advokaten, 
uppmärk
sammades snabbt i sociala medi
er. Många var positiva, men inte 
åklagaren Daniel Larson, känd 
på Twitter som @fritidsjuristen. 
Larson beskrev såväl skriften 
som Advokatsamfundet som 
parti politiska och hävdade att 
samfundet använde de rättsliga 
institutionerna som brickor i ett 
politiskt spel. 

Doktoranden och före detta 
åklagaren Miriam Ingeson men
ade att det knappast är något ne
gativt att fakta om rättsstaten får 
påverka valet. Även Advokatsam
fundets förre ordförande Bengt 
Ivarsson försvarade skriften och 
ansåg att det var utmärkt att den 
tagits fram.

Till rättsstatens försvar
I valrörelsens slutskede passade 
forskarna och juristerna Joakim 
Zander och Dennis Martinsson på 
att hävda vikten av en fungerande 
och stark rättsstat. I en debattarti
kel i GöteborgsPosten den 3 sep
tember förklarade de båda vad en 
rättsstat är och varför argumentet 
”Har man bara rent mjöl i påsen 
så är det ingen fara” inte håller. 

Läs mer: Gästkrönika av 
Joakim Zander, s. 20.

Advokat Carl Fhager är del-
ägare på MAQS Advokatbyrå i 
Göteborg. Sedan 2016 driver 
han också Förhandlingspod-
den. I augusti gav Tukan 
Förlag ut Carl Fhagers bok 
”Förhandla mer! 6 steg till ett 
roligare och rikare liv”.

Varför har du skrivit boken?
– Som yrkesförhandlare tyck-

er jag man snudd på har en 
skyldighet att dela med sig av 
kunskap och erfarenheter, gi-
vet att ämnet är så viktigt och 
underutvecklat. Dessutom var 
jag nyfiken på hur ett bokpro-
jekt går till.

Vilket är det viktigaste budska-
pet i ”Förhandla mer!”? 

– Att man ska våga förhandla!

Bokens titel är ”Förhandla 
mer!”. Tycker du att människor 
i allmänhet förhandlar för lite 
i dag?

– Ja, man förhandlar för lite 
och med för lite reflektion 
kring vad man egentligen gör 
och varför.

Vad är förklaringen till det?
– Det ligger i för-

handlingens natur 
att man inte ger 
varandra så myck-
et feedback. Dess-
utom kan jantelag 
och kultur också 
spela in.

Varför behöver 
fler lära sig för-
handla?

– Rent professionellt handlar 
det ju om att göra bättre affärer 
för sig själv och sin uppdrags-
givare. Rent privat handlar det 
om att få ett roligare och rika-
re liv.

Vilket är den vanligaste miss-
uppfattningen om förhandling?

– Att man ska vara tuff, bur-
dus och brotta ner motparten 
på golvet. Det enda som hän-

der då är att du får 
en motpart som 
vill en enda sak: att 
brotta ner dig. Trots 
detta möter jag inte 
sällan erfarna, driv-
na människor som 
verkar ha det här 
självhävdelsebeho-
vet och bilden av vad 
en bra förhandlare är.

Har du några fler böcker på 
gång?

– Att skriva bok gav mer-
smak. Vi får se om idé kommer 
och tiden medger en bok som 
dessutom förlaget tillåter mig 
att gå vidare med.

Det är krävande att vara deläg-
are på en stor affärsjuridisk ad-
vokatbyrå, och du har dessutom 
flera ideella förtroendeuppdrag 
inom idrotten. Hur hinner du 
med att skriva böcker också?

– Att göra saker som är kul 
och ger energi hittar man alltid 
tid till. Jag lät projektet ta tid 
och har nyttjat stulna småstun-
der såsom restid, sena timmar 
när familjen sover, och sen la 
jag in en intensiv arbetsvecka 
förra sommaren och spurtade 
i mål.

ÅTTA FRÅGOR TILL … CARL FHAGER

Det viktigaste är att våga förhandla!

1
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Advokat KB, Stockholm
Emelie Colling, Ejder Advokatbyrå 
AB, Göteborg
Emily Dahlqvist, AG Advokat KB, 
Stockholm
Johanna Eckert Viggeborn, Advo
katfirman Morris AB, Göteborg
Nils Eilertz, Setterwalls Advokat
byrå AB, Stockholm
Anna Elowson Ek, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö
Sofia Ekeryd, Bird & Bird Advokat 
KB, Stockholm
Chadi El-Azzeh, Front Advokater 
AB, Göteborg
Lisa Englund, Advokatfirman 
 Morris AB, Göteborg
Elsa Fagerholm, Altene advokat
byrå AB, Södertälje

Alexander Follin, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Stockholm
Björn Forsberg, AG Advokat KB, 
Stockholm
Jacob Frank, White & Case 
Advokat aktiebolag, Stockholm
Viktor Fransson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Mathilda Frilander, ANNO Advoka
ter KB, Jönköping
Caroline Gejbo, Advokatfirman 
 MarLaw AB, Stockholm
Bruno Gustafsson, Roschier Advo
katbyrå AB, Stockholm
Donia Harouki, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Stockholm
Sofia Hedberg, Advokatfirman 
 Cederquist KB, Stockholm
Camilla Hedner, Gernandt & 
 Danielsson Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Erik Hedström, Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Joakim Holmström, Advokatfirman 
Kane AB, Stockholm
Sarah Hoskins, Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Ellen Ingvarsson, Advokatfirman 
Bohmansson & Co AB, Örebro
Astrid Isberg, Advokatfirman Vinge 
KB, Malmö
Viktor Isero, Fria Advokater KB, 
Stockholm
Sebastian Iso-Kamula, Cirio Advo
katbyrå AB, Stockholm
Frida Jackson, Kriström Advokat
byrå KB, Stockholm
Erik Jagbrant, Foyen Advokatfirma 
KB, Malmö
Jesper Johansson, Advokatfirman 
GUIDE AB, Stockholm
Nellie Karlsson Rowley, Advokat
huset Kristianstad Handelsbolag, 
Kristianstad
Oscar Karlsson, M. Lagerlöfs Advo
katbyrå AB, Malmö
Klaralee Keilor, Merino Advokat
byrå AB, Stockholm
Camilla Klerborg, Advokatfirman 
Morris AB, Göteborg
Louise Kroon, Kihlstedts Advokat
byrå HB, Linköping
Tomas Kvartsberg, MundeAhlberg 
Advokatbyrå KB, Göteborg

101 nya advokater

» 

Förteckning över remiss ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2022/0819 Naturvårdsverkets skrivelse Förstärkta insatser mot brotts
lighet inom avfallsområdet
R-2022/0858 Betänkandet EU:s förordning om terrorisminnehåll på inter
net – kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 2022:18)
R-2022/0860 EUkommissionens förslag till industriutsläppsportalsför
ordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och 
KOM (2022) 156
R-2022/0863 Departementspromemorian Straff för deltagande i en terro
ristorganisation (Ds 2022:6)
R-2022/0929 EUkommissionens förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upp
hävande av förordning (EG) nr 1005/2009 EUkommissionens förslag till 
revidering av Ozonförordningen

R-2022/0938 Europeiska kommissionens förslag (COM(2022) 150 final) till  
Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser, 
om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning 
(EU) nr 517/2014
R-2022/1018 Promemorian Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en 
fond
R-2022/1019 Domstolsverkets promemoria Särskilda forumregler för 
säkerhetsmål
R-2022/1252 Polismyndighetens förslag till förändringar i Polismyndig
hetens föreskrifter och allmänna råd om användning av skjutvapen i 
polisverksamhet, FAP 1042, samt Polismyndighetens föreskrifter om han
tering av myndigheters skjutvapen, FAP 1045

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

REMISSÄRENDEN
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Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade. Ibland kan det också vara svårt att  
finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett  förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet  

av rättsområdet nyttjanderätt till fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen. 
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även i andra situationer där behov föreligger  

av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt. (Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26

 • hyresrätt • arrenderätt • bostadsrätt • annan nyttjanderätt till fast egendom
RÄTTSUTLÅTANDEN RÖRANDE NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM

SAMFUNDET

Ulrika Källgren, Norburg & Scherp 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Alexandra Källström, Centrum
advokaterna Syd AB, Växjö
Andreas König, JKN Advokat KB, 
Stockholm
Karin Larm, Advokatbyrån Gulliks
son AB, Malmö
Anna Björk Larson, MAQS Advokat
byrå AB, Göteborg
Niclas Lindblom, Wimert Lundgren 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Sundin Lundberg, Advokat
firman Vinge KB, Stockholm
Victor Pålsson Lundell, Ramberg 
Advokater KB, Stockholm

Antonia Lundmark, Falkenborn Ad
vokatbyrå AB, Stockholm
Jessica Malhotra Kuljanin, Advo
katfirman Cederquist KB, Stock
holm
Gabriella Malmborg, Block Advoka
ter AB, Stockholm
Sofia Montlin, Kihlstedts Advokat
byrå HB, Norrköping
Caroline Nanhed, AdvokatGruppen 
LUND AB, Lund
Elin Nilsson, Advokatbyrån Vigilo 
AB, Uppsala
Malin Nilsson, Appelli Advokater 
AB, Falun
Silas Aliki Nilsson, Folkets Jurist
byrå AB, Stockholm
Alexandra Nordquist, Harvest 
 Advokatbyrå AB, Stockholm
Soha Nowroozalizadeh, Adacta 
 Advokatbyrå AB, Malmö
Elin Nygren, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm
Christer Nylander, Moll Wendén 
Advokatbyrå AB, Malmö
Elin Odebo, Advokatbyrån Gulliks
son AB, Malmö
Adam Odmark, Advokatfirman 
 Delphi KB, Stockholm
Nelly Kristine Oseli, Advokaterna 
Melin & Fagerberg i Göteborg AB, 
Göteborg
Fredrik Osvald, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm

Ylva Hult Palmryd, Baker & 
 Mc Kenzie Advokatbyrå KB, 
 Stockholm
Erik Persson, Advokatfirman Fylgia 
KB, Stockholm
Danijel Randau, MAQS Advokatbyrå 
KB, Malmö
Kevin St. Hill, Advokatfirman 
 Morris AB, Stockholm
Max Sandström, Advokatbyrån 
 Sigeman & Co AB, Malmö
Zhanna Shlapakova, Advokat 
firman Modern Juridik AB, 
Västerås
Erik Sjöberg, Wesslau Söderqvist 
Advokatbyrå Väst HB, Göteborg
Anton Sjökvist, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm
Matilda Sjölin, Norma Advokater 
HB, Göteborg
Sara Stoltenberg, Advokatbyrån 
Gulliksson AB, Lund
Anton Sundberg, Advokatbyrån 
Massi AB, Stockholm
Martin Svanberg, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Hanna Svensson, AG Advokat KB, 
Stockholm
Louise Södervall, Advokathuset 
Actus AB, Västerås
Jenny Thorman, Advokatfirman 
Steinmann AB, Stockholm
Linnea Tornborg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Julia Trevena, Advokatbyrå Prima i 
Borås AB, Borås
Joel Wennerholm, Advokatfirman 
Vinge KB, Malmö
Mathias Wenngren, Advokatbyrån 
Novum AB, Västerås
Hugo Wessman, Wigge & Partners 
Advokat KB, Stockholm
Julia Westerling, Advokat Stefan 
Andersson AB, Halmstad
Maria Westerlund, ANNO Advoka
ter KB, Jönköping
Julia Wikström Stenslund, Rosen
grens Advokatbyrå i Göteborg AB, 
Göteborg
Elias Zeito, Advokaterna Hurtig & 
Partners AB, Borås
André Zester, Hansen Advokatbyrå 
KB, Stockholm
Susanne Franzén Östman, Franzén 
Östman Juristbyrå AB, Örebro

 REGISTRERADE EU-ADVOKATER

Georgios Michail Daskalou  
(dikigoros, Grekland), Stockholm
Csilla Andrea Mate (avocat,  
Rumänien), Avocat Andrea Mate, 
Stockholm

 UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Andres Acevedo, Stockholm, 
22 augusti 2022
Joanna Afzelius, Göteborg, 
14 augusti 2022

» 

Nya advokater forts.

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

Box 270,  Köpmangatan 1,  851 04 Sundsvall  
Tfn 060 -16 81 50,  Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se



ADVOKATEN NR 7 • 2022 57

SAMFUNDET

Anette Hansson Ahl, Stockholm, 
1 augusti 2022
Negin Amirekhtiar, Stockholm, 
14 augusti 2022
Mira-Liv Atie, Göteborg, 12 augusti 
2022
Victor Berg, Stockholm, 15 augusti 
2022
Niklas Berntorp, Stockholm, 
21 augusti 2022
Johan Björkdahl Loftås, Södertälje, 
23 augusti 2022
Isabella Bozdemir, Göteborg, 
3 augusti 2022
Karolina Carlsson, Stockholm, 
12 augusti 2022
Evin Cetin, Stockholm, 1 augusti 
2022
Katarina Düring, Stockholm, 
21 juni 2022
Mirja Ekdahl, Malmö, 13 juli 
2022
Fredrik Eklund, Göteborg, 31 juli 
2022
Henrik Fogelberg, Göteborg, 
19 augusti 2022
Johannes Färje, Stockholm, 
12 augusti 2022
Anna Grigorian, Stockholm, 31 juli 
2022
Jennie Gunnarsson, Stockholm, 
19 juni 2022
Anders Gyllang, Stockholm, 
23 augusti 2022
Lovisa Hedlund, Stockholm, 
21 augusti 2022
Gunilla Judell, Stockholm, 1 januari 
2022
Karim Kheddache, Stockholm, 
1 juli 2022
Erik Lagerlöf, Stockholm, 7 juli 
2022
Linus Larsén, Stockholm, 
12 augusti 2022
Jan Lorentzon, Stockholm, 20 juni 
2022
Agneta Lundell, Stockholm, 1 janu
ari 2022
Carl-Johan Malmberg, Stockholm, 
31 juli 2022
Jennie Malmberg, Bromma, 
23 augusti 2022

Magnus Mårtensson, Stockholm, 
21 augusti 2022
Farzad Niroumand, Stockholm, 
8 augusti 2022
Ulf Norqvist, Skärholmen, 1 juli 
2022
Michael Nyman, Stockholm, 30 juni 
2022
Anna Nyström, Stockholm, 
16 augusti 2022
Marigó Oulis, Stockholm, 1 juli 
2022
Hanna Puranen, Stockholm, 10 juni 
2022
Angela Romero Lundmark, Stock
holm, 1 juli 2022
Evelina Rosenborg, Stockholm, 
21 juli 2022
Emma Rosenström, Göteborg, 
19 augusti 2022
Sebastian Rosvall, Stockholm, 
28 maj 2022
Robin Sundin, Göteborg, 30 juni 
2022
Maja Marianne Touma, Stockholm, 
22 juli 2022
Caroline Turan, Västerås, 30 juni 
2022
Sigrid Törnsten, Stockholm, 
15 augusti 2022
Michela Westin Sundberg, Stock
holm, 1 juli 2022
Anna Westre, Stockholm, 
22 augusti 2022
Johanna Wigermo, Karlshamn, 
1 juni 2022

 AVLIDNA LEDAMÖTER
Folke Brandt, Göteborg, 4 juni 
2022
Sara Fager Hultqvist, Göteborg,  
27 juni 2022
Per Isinger, Malmö, 15 augusti 
2022
Karl O. Malmenfelt, Stockholm,  
23 mars 2022
Ulrika Runelöv, Stockholm, 26 juli 
2022
Claes Sandberg, Malmö, 6 augusti 
2022
Harry Steinmann, Stockholm, 
6 juli 2022

NY ADVOKAT: SILAS ALIKI NILSSON

Rätt bemötande från advokaten 
är viktigt för hbtqipersoner
Silas Aliki Nilsson, Folkets 
advokatbyrå i Stockholm, blev 
advokat den 23 augusti.

Vilken inriktning har Folkets 
advokatbyrå?

– Vi är Sveriges första byrå 
med särskilt fokus på hbt-
qi-personer. Vi arbetar inte 
bara med hbtqi-relaterad ju-
ridik, men det är en stor del 
av vår verksamhet eftersom 
behovet är så stort. Jag arbe-
tar huvudsakligen med mig-
rationsrätt, brottmål och för-
valtningsrätt. Det kan gälla 
allt ifrån att stötta asylsökan-
de hbtqi-personer och arbeta 
med familjeåterförening för 
queera familjer, till att före-
träda brottsoffer och stötta 
i de många typer av förvalt-
ningsrättsliga frågor som kan 
uppkomma för transpersoner 
och intersexpersoner.

– Vi arbetar med frågor-
na på många olika sätt, bland 
annat genom att ständigt vara 
uppdaterade på rättsläget, 
men också genom att samla 
på oss kunskap om exempel-
vis hbtqi-personers situation 
i olika delar av världen för 
att kunna stötta våra asylsö-
kande klienter med uppdate-
rad landinformation som ofta 

saknas hos Migrationsverket. 
Vi arbetar också med bemö-
tandefrågor – vi har kunskap 
om de många olika skiftan-
de sätt att identifiera sig som 
finns inom gruppen och hur 
det påverkar ett ärende.

Varför behövs advokater med 
kunskap om de särskilda för-
utsättningarna för hbtqi-per-
soner?

– Många hbtqi-personer vill 
kunna vända sig till en jurist 
som man vet har kunskap om 
gruppen, såväl rättsligt som 
socialt. Tidigare har många 
därför vänt sig till jurister som 
exempelvis jobbar på intresse-
organisationer, och har då gått 
miste om de privilegier som 
advokaters klienter har. Det 
har påverkat inte bara enskilda 
ärenden negativt, utan också 
rättsläget för frågor som berör 
gruppen, där många rättsliga 
frågeställningar fortfarande är 
olösta. Många hbtqi-personer 
har lågt förtroende för myn-
digheter, och rätt bemötande 
från advokaten är viktigt för 
att personer ska kunna tillva-
rata sin rätt på ett bra sätt, ex-
empelvis genom att våga öpp-
na upp om vilka de är och vad 
som har hänt.
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TILL SIST

Rysslands agerande och de 
ansvariga måste lagföras

den 14 september deltog jag i demonstrationen ”Stoppa Pu-
tins krig mot Ukraina” utanför Rysslands ambassad i 
Stockholm.

Den hålls varje onsdag kl. 12.30.
Jag höll följande anförande.

det är snart sju månader sedan Ryssland invaderade Ukrai-
na och därmed inledde ett fruktansvärt krig som strider 
mot allt vad folkrätten stadgar. Det är förfärliga bilder 
som vi har nåtts av under mer än ett halvår nu. Ryss-
lands och Putins krig har inte bara drab-
bat det ukrainska samhället utan civila och 

barn inte bara i Ukraina utan också 
i Ryssland.

I Sverige har kriget un-
der de senaste veckorna 
hamnat lite i skymundan 
av söndagens val. Det är 
viktigt att vi fortsätter att 

rapportera och protestera 
mot Putin och Ryssland. Där-

för känns det extra viktigt att 
vara här i dag.

Det är med stor sorg 
men också med ett 
stort mått av beundran som jag 
har följt hur de ukrainska ad-
vokaterna, mina kollegor, har 
hanterat de senaste sju må-
naderna. På flera av advokat-
byråerna har de manliga med-
arbetarna anslutit till kriget. 
De kvinnliga advokaterna 
har flyttats från kontoren till 
säkra platser för att därifrån 

hjälpa sina klienter och 
kollegor.

vad har advokatsamfundet 
gjort? Det svenska advo-
katsamfundet har, både 
självt och tillsammans med 

våra systerorganisationer 
i våra internationella nätverk, 

gjort mycket för att fördöma Rysslands krig och för att 
stötta Ukraina och våra ukrainska kollegor. 

I början av mars lanserades Advokathjälpen Ukraina. 
Det är en jourverksamhet med svenska advokater som 
erbjuder juridiskt stöd till ukrainska flyktingar, givetvis 
gratis. 

Om det är någon som är i behov av sådan hjälp finns 
det information på Advokatsamfundets hemsida på ukra-
inska, ryska, svenska och engelska.

Tidigt i mars skrev vi tillsammans med de andra nord-
iska advokatsamfunden att de ansvariga för 
krigen måste lagföras vid Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) och vid Interna-
tionella domstolen i Haag (ICJ). Det är med 
glädje som vi konstaterat att Sverige valt att 
delta i två fall vid den internationella dom-
stolen i Haag som rör anklagelser om folk-
mord. 

Rysslands agerande och de ansvariga mås-
te lagföras.

Inte bara Advokatsamfundet utan också 
våra advokatbyråer och enskilda advoka-
ter har reservationslöst ställt sig bakom vårt 
stöd för Ukraina. Detta gäller allt från att 
skicka ekonomisk hjälp till att erbjuda ukra-

inska studenter och jurister praktik.  
Allt vi hoppas på är att våra ukrainska vänner som 

tvingats på flykt ska få återvända till sitt hemland. 
Det är med glädje vi kunnat följa den ukrainska militä-

rens framsteg den senaste tiden. 
När det gäller de ukrainska jurister som nu finns i 

vårt land kommer deras tid i Sverige förhoppningsvis 
att i framtiden ytterligare stärka relationen mellan våra 
svenska advokater och våra fantastiska ukrainska kolle-
gor. 

Vi står bakom er!

DET ÄR VIKTIGT 
ATT VI FORT- 
SÄTTER ATT 

RAPPORTERA 
OCH 

PROTESTERA 
MOT PUTIN 

OCH RYSSLAND.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund
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