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Ledare Generalsekreteraren

En nyårsvädjan till våra politiker
– ”Öppnen Edra sinnen”

alla har vi läst vilhelm mobergs gripande utvandrarserie 
om de mödor och umbäranden som de småländska ut-
vandrarna från fattigbygden i Stenriket upplevde på 1850- 
talet. Vi har följt och gripits av Karl Oskar och Kristina, 
som med barn och vänner lämnade allt bakom sig, för att, 
i hopp om ett bättre liv, åka till Minnesota i USA. De an-
trädde en strapatsrik resa över Atlanten till ett främmande 
land, långt borta. Alla kom, i likhet med dagens migranter, 
inte fram till det efterlängtade målet. Några dukade under 
på resan, några återvände, de flesta med krossade dröm-
mar. Av de migranter som idag återvänder från Sverige 
finns glädjande nog fler med positiva erfarenheter och 
värdefulla lärdomar av det nya landet.

Migration handlar om in- och utvandring. Det handlar 
om personer som flyr krig, våld, övergrepp, naturkatastro-
fer eller fattigdom. Det kan också handla om att flytta till 
ett annat land för att arbeta eller för att återförenas med 
sin familj. Det kan ske genom lagliga kanaler eller genom 
flykt över gränser utan visum eller tillstånd. Migranter är 
ofta, och flyktingar alltid, vanliga människor som befinner 
sig i en svår, ibland outhärdlig situation. Flyktingar bär 
nästan alltid med sig hemska erfarenheter och trauma-
tiska minnen. De är utsatta och möts ändå ofta av misstro, 
förakt och en ovärdig behandling. Arbetskraftsinvandrare 
behandlas i många länder närmast som slavar och blir inte 
sällan offer för trafficking, vår tids människohandel. Mig-
ranter och flyktingar har nästan regelmässigt varit offer 
för skrupelfria profitörer. Den ökade och alltmer cyniska 
människosmugglingen är ett uttryck härför.

Det har under alla livets tider förekommit migration. 
Och den har i allmänhet påverkat mottagande samhällen 
till det bättre. Australien, Nya Zeeland och USA är alla 
nybyggarsamhällen. Under perioder har vi i Europa och 
Sverige också haft en tidvis omfattande invandring. Denna 
har helt uppenbart bidragit till att bygga vårt välstånd.

Migranter har emellertid inte bara varit allmänt nyttiga. 
De har på många ställen varit helt nödvändiga för utveck-
lingen av deras ursprungliga hemländer. Bitte Hammar-
gren redogör i sin nyutkomna bok ”Gulfen” för hur Nepals 

migranter svarar för mer än en femtedel av landets BNP 
genom remittering av inkomster intjänade från arbete 
utomlands. I Qatar utgör migrantarbetarna 94 procent 
av arbetskraften och är därmed en nödvändig förutsätt-
ning för lilleputtlandets tillväxt och utveckling. Dessvärre 
utnyttjas dessa invandrare på ett närmast avskyvärt sätt.

migration har de senaste åren i många länder blivit en 
central politisk fråga. Den främsta orsaken är förstås 
dagens gigantiska flyktingströmmar förorsakade av 
olika konflikthärdar. Och de är många. Därtill kommer 
att dagens migranter till följd av ett utbyggt trafiknät är 
mycket mer lättrörliga än gårdagens. Den oro som präglar 
migrationsdebatten härrör företrädesvis från xenofobiska 
debattörer med populistisk argumentationsstil. Därige-
nom skapas myter som får fäste på grund av en utbredd 
okunskap. Detta har nyligen påtalats bland andra av 
Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, i 
en intervju i SvD.

Vissa beskriver Europa och Sverige som närmast 
belägrat av människor som flyr från krig och fattigdom 
för att få ett bättre liv. Beskrivningarna är, som alltid vid 
kunskapsunderskott, betydligt överdrivna. Som ett exem-
pel kan nämnas att det enligt Open Society under 2012, 
från länder utanför EU, lagligt kom 1,7 miljoner migranter 
till EU. Att jämföra med de 40 000 asylsökande som kom 
från Nordafrika under 2013. Det totala antalet asylsökande 
inom EU uppgick under första kvartalet 2014 till 110 000.

Över 51 miljoner människor i världen är på flykt undan 
krig och förföljelse. Det är den högsta siffran sedan andra 
världskriget. I allmänhet söker flyktingar skydd i sitt 
närområde. Pakistan, Iran och Libanon är de länder i 
världen som tagit emot flest flyktingar. I förhållande till sin 
folkmängd är det små länder som Libanon och Jordanien 
som tar hand om flest flyktingar. Sverige kommer i detta 
perspektiv, möjligen i strid med vad många tror, långt ned.

UNHCR räknade med att antalet asylsökande till 
i-länderna (44 st.) skulle komma att uppgå till cirka 
700 000 personer under 2014, vilket är det högsta antalet 
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på tjugo år och en ökning med 24 procent. Europas 38 
länder mottog totalt 264 000 asylansökningar under det 
första halvåret 2014, varav EU:s 28 medlemsländer mottog 
82 procent. Sydeuropa, särskilt Turkiet och Italien, mot-
tog 60 800 ansökningar, vilket motsvarar en 73-procentig 
ökning, samtidigt som Centraleuropa, särskilt Ungern och 
Polen, stod för en sänkning av asylansökningarna med 47 
procent. Tyskland utmärker sig med 65 700 ansökningar, 
USA med 52 800, Frankrike med 29 000, Sverige med 
28 500 och Turkiet med 27 700. Sammantaget stod dessa 
fem länder för 62 procent av det totala antalet asylsö-
kande. Av de asylsökande till i-länderna kom under första 
halvåret 2014, 37 procent från Syrien, Irak, Afghanistan, 
Eritrea och Serbien.

Av de asylsökande i den industrialiserade världen kom 
under samma tid närmare 50 000 personer från Syrien. 
En siffra som bör jämföras med antalet asylsökande syrier 
i Mellanöstern, som överstiger 3 miljoner. Bara Turkiet 
har givit en miljon syrier asyl och härbärgerar 1,6 miljoner 
syrier. Libanon har redan tagit emot 1,5 miljoner. Antalet 
internflyktingar i Syrien uppgår samtidigt till 6,5 miljoner. 
Att tala om massinvandring till Sverige är i det perspek-
tivet en starkt missvisande beskrivning av verkligheten. I 
själva verket talar statistiken närmast för motsatsen.

Invandringen till Sverige ökade under 2014 med cirka 
7 procent. Antalet uppehållstillstånd uppgick, exklusive 
invandrade EU/EES-medborgare, till drygt 100 000 perso-
ner. Av dessa har 35 600 beviljats asyl, vilket innebär en 
23-procentig ökning från föregående år. Antalet asylsö-
kande uppgick till 81 000. De flesta flyktingar kom från 
Syrien följt av Eritrea och statslösa palestinier. Härtill 
kommer kvotflyktingar om 1 970 personer. 42 000 av dem 
som beviljades uppehållstillstånd erhöll detta på grund 
av familjeanknytning, vilket är en ökning med 6 procent. 
Av dem som beviljas uppehållstillstånd på grund av 
anknytning är 30 procent anhöriga till flyktingar. Antalet 
ensamkommande barn fördubblades och uppgick till 
7 000. Arbetskraftsinvandringen minskade med 18 pro-
cent och uppgick under året till 15 900 personer. Däremot 
ökade antalet uppehållstillstånd till gäststudenter med 23 
procent till 9 300. 

Under 2013 utgjorde återinvandrade svenskar 18 pro-
cent av den totala invandringen. Samtidigt utvandrade 
50 700 personer. Majoriteten av dessa var födda utom-
lands. I brist på tillgängliga uppgifter utgår jag från att 
dessa siffror inte uppvisar några större skillnader i förhål-
lande till 2014. Det skulle innebära en nettoinvandring på 
runt 65 000 personer.

att beteckna ovan beskrivna förhållanden som massin-
vandring övertygar inte. Men, även om etiketten skulle 
anses adekvat, handlar det om en rättslig prövning som 
vilar på principiella, humanistiska grunder som kommer 
till uttryck i lagar och konventioner. Dessa grunder kan 
givetvis inte vara beroende av hur stort antalet behövande 
är, något som vår tidigare statsminister, Fredrik Reinfeldt, 
klokt nog identifierat. Han vädjade inför höstens val till 
svenska folket att ”öppna era hjärtan”. Migration handlar 
ytterst om synen på vilka som ska ha rätten och ansvaret 
för att forma Sverige. Är det tidigare generationer eller 

de som nu kommer hit, bor och arbetar här? Om vi ska 
leva upp till de nationella och internationella förpliktelser 
Sverige iklätt sig måste den frågan besvaras. Svaret kräver 
i första hand inte öppna hjärtan. Det kräver analys och 
öppna sinnen. I det sammanhanget bör för övrigt beaktas 
att Sverige har en med europeiska mått mätt mycket strikt 
tolkning av när skyddsbehov skall anses föreligga. Detta 
framgår bland annat av UNHCR:s statistik.

Populister i Europa brukar som regel söka enkla lös-
ningar på svåra problem. Detta förhållningssätt utmanar 
emellertid den demokratiska rättsstatens grundvalar. 
Även om demokrati är det bästa styrelseskicket, i vart 
fall om man betänker alternativen, är det angeläget att 
adressera de svagheter som det demokratiska systemet 
innehåller. Annars riskerar populisterna genom sina 
”enkla lösningar” att få ett samhälleligt inflytande som de 
inte förtjänar. Det öppna samhället hotas. Migranter görs 
till syndabockar och politiker blir alltmer nationalistiska 
i ambitionen att tillmötesgå populisternas missnöjeskrav. 
Från vänsterhåll kommer samtidigt krav på rättvisare 
fördelning av välfärden att resas. Demokratin står därför 
inför stora utmaningar de kommande åren.

det är mot denna bakgrund, med inte obetydlig oro, jag 
noterar den beredvillighet från politiker, ledarskribenter 
och andra, att ”ta tag i frågan”. Den insiktsfulle bör vara 
på sin vakt. Visst medför flyktingströmmarna problem 
som behöver lösas. Men, vi måste då betänka att vi är folk-
rättsligt bundna av lagar och konventioner, som utgår från 
människors lika värde och att människor i vissa lägen är 
i behov av skydd. Enligt internationell rätt är därför flyk-
tingar som inte kan återvända till sina hemländer berätti-
gade till skydd i det land de har flytt till. Sverige är ett land 
dit många flyktingar söker sig av egen kraft och med hjälp 
av människosmugglare. Det är inte reglerna om migration 
som behöver ändras, men väl attityden till dem som är 
flyktingar. Det innefattar att investera i arbetsmarknaden 
för invandrare och att utveckla effektiva managementsys-
tem för att bättre möta nuvarande och framtida behov 
när det gäller arbetskraft. En annan nödvändig åtgärd är 
att komma till rätta med den avskyvärda brottslighet som 
döljer sig bakom människosmugglarnas alltmer cyniska 
verksamhet. Där finns mycket att göra.

Liksom Karl Oskar och Kristina har de som övervunnit 
farorna och förödmjukelserna, verksamt bidragit till att 
bygga upp de samhällen de anlänt till. Det gäller USA och 
det gäller Sverige. Så är det alltjämt. Låt därför inte – kära 
politiker – populismens, dumhetens och historielöshetens 
spöken ta över. Så tag gärna i frågan. Men gör det på rätt 
sätt och med humanistiska förtecken.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Det är 
mot denna 
bakgrund, 
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obetydlig 
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Lättare att avtjäna 
straff i andra EU-länder
Regeringen har överlämnat en 
proposition till riksdagen som 
innebär att det ska skapas ett 
mer effektivt och rättssäkert 
system för överförande av fäng-
elsestraff och andra påföljder 
inom EU. I propositionen föreslås 
att dömda personer med hem-
vist eller närmare anknytning till 
en annan medlemsstat inom EU 
i större utsträckning än i dag ska 
avtjäna straffet i den staten. Syf-
tet med den nya regleringen är 
att dömda personer ska avtjäna 
en frihetsberövande påföljd i det 
land inom EU där det finns bäst 
förutsättningar för social åter-
anpassning. Enligt lagförslaget 
ska Kriminalvården pröva om en 
utländsk dom ska erkännas och 
verkställas i Sverige eller om en 
svensk dom ska skickas till en 
annan medlemsstat och verk-
ställas i den staten.

Skattemål kan få 
specialiserade domare
Utredningen om fortsatt utveck-
ling av förvaltningsprocessen har 
lämnat sitt betänkande Fortsatt 
utveckling av förvaltningspro-
cessen och specialisering för 
skattemål. Utredningen föreslår 
att alla förvaltningsrätter och 
kammarrätter ska ha en dom-
stolsintern specialisering för 
skattemål och att reglerna om 
muntlig förhandling och förbe-
redande sammanträden i för-
valtningsdomstolarna ska göras 
tydligare. Utredningen föreslår 
även att förvaltningsrätten ska 
bestå av två lagfarna domare när 
den prövar skatte- och tullmål, 
i stället för en lagfaren domare 
enligt gällande regler.

SOU 2014:76

Dömda föreslås få avtjäna straff i det 
EU-land som är lämpligast för dem.

Ingen ökning av disciplin- 
påföljder mot advokater
Något färre advokater fick 
disciplinpåföljder av Advokat-
samfundets disciplinnämnd 
under 2014 än under året före, 
trots att antalet anmälningar 
till nämnden ökade.

Den långsiktiga trenden är dock 
att anmälningarna blir färre, 
trots att antalet advokater växer 
kraftigt. Det bekräftar statistiken 
över Advokatsamfundets disci-
plinärenden 2014.

Advokatsamfundets disciplin-
nämnd tog emot 555 anmälning-
ar mot advokater under 2014. 
Det är 58 fler än under 2013 och 
motsvarar en ökning med 11,7 
procent. Antalet disciplinan-
mälningar har sjunkit från 591 
anmälningar år 2008. Advokat-
samfundets styrelse tog också 
upp 33 disciplinärenden på eget 
initiativ 2014.

Totalt 621 ärenden behandla-
des inom disciplinnämnden un-
der 2014. Det är 128 färre än året 
före. De flesta av ärendena, 463 

ärenden, avgjordes av någon 
av de tre prövningsavdelningar 
som finns inom disciplinnämn-
den. Prövningsavdelningarna 
hänsköt under året 92 ärenden 
för att avgöras av disciplinnämn-
den i dess helhet. Av de 158 
ärenden som disciplinnämnden 
avgjorde i plenum ledde 99 
ärenden till att advokaten fick 
en påföljd. I de flesta fall (61) 
blev påföljden för advokaten en 
erinran. Men 22 advokater fick 
varningar och 15 advokater fick 
den näst strängaste påföljden, 
varning med straffavgift. En 
advokat uteslöts ur Advokatsam-
fundet.

på längre sikt är trenden att 
disciplinanmälningarna blir 
färre, trots att Sveriges advokat-
kår växer kraftigt. År 2000 kom 
604 anmälningar in till disci-
plinnämnden, mot 555 anmäl-
ningar under 2014. Det innebär 
att antalet anmälningar under 
den tiden har minskat med 8 

procent, trots att advokaterna 
har blivit 59 procent fler – från 
3 535 advokater år 2000 till 
5 638 advokater år 2014.

Advokatsamfundets styrelse 
tog upp 65 procent fler disci-
plinärenden på eget initiativ än 
2013. Det är ett led i Advokat-
samfundets förstärkta proaktiva 
tillsyn över advokaterna, där 
bland annat granskning av revi-
sionsintyg för advokatfirmorna 
ingår.

– Vad som utmärker förra 
året när det gäller den dis-
ciplinära verksamheten är 
främst att samfundet på eget 
initiativ hänskjutit ärenden till 
disciplinnämnden. Det är ett 
viktigt led i samfundets aktiva 
tillsynsarbete. Tillsammans med 
en fortgående stor satsning på 
utbildning i advokatetik skapar 
detta förutsättningar för en 
fortsatt hög etisk och professio-
nell kvalitet inom advokatkåren, 
säger Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg. 

Den långsiktiga trenden är  att anmälningarna blir färre trots att antalet advokater växer kraftigt.

ADVOKATSAMFUNDETS DISCIPLINVERKSAMHET 2014
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HD beslöt om ansvarsgenombrott 
för ägarna till ett processbolag

JO-kritik mot Migrationsverket

Ökat förtroende  
för rättsväsendet
Alltfler uppger att de har stort 
förtroende för rättsväsendet. 
Det gäller särskilt unga män-
niskor. Samtidigt minskar män-
niskors oro för att de ska utsät-
tas för brott. 

Det visar Nationella trygghets-
undersökningen (NTU) 2014 
som Brottsförebyggande rådet 
(Brå) presenterade nyligen. 

I Sveriges befolkning i åldrarna 
16–79 år är det 60 procent som 
uppger att de har stort förtro-
ende för rättsväsendet. Det 
innebär en ökning med 6 pro-
centenheter sedan 2006. 

Lika stor andel, 60 procent, 
uppger att de har stort förtro-
ende för polisen. 

På längre sikt är det förtroen-
det för kriminalvården som har 
ökat mest, från 29 till 42 pro-
cent. Ändå har kriminalvården 
fortfarande lägst förtroende av 
alla rättsväsendets myndigheter. 
Störst förtroende för rättsvä-
sendet har ungdomar i åldern 
16–19 år.

Den andel som oroar sig för att 
bli utsatt för överfall eller miss-
handel har minskat med en tred-
jedel,  från 15 procent år 2006 
till 10 procent år 2014. 

Under samma period har oron 
för att utsättas för fordonsre-
laterade brott minskat från 22 
procent till 12 procent. Oron för 
bostadsinbrott har legat kvar 
på ungefär samma nivå, cirka 16 
procent.

Aktiebolagets ägare blev 
personligen ansvariga för rät-
tegångskostnaderna. 

De två ägarna till ett aktiebo-
lag, ett så kallat processbolag, 
använde bolaget som medel för 
att kunna driva en rättsprocess 
om en fordran på drygt 64 
miljoner kronor. Aktiebolaget 
hade köpt fordringen från ett 
konkursbo. Bolaget bedrev inte 
någon annan verksamhet än 
processen. Ägarnas avsikt med 
processbolaget var att begränsa 
sin risk för negativa ekono-
miska konsekvenser vid förlust 
i processen, men att samtidigt 
behålla möjligheten att få del av 
de ekonomiska fördelarna vid 
framgång.

Bolaget förlorade processen 
och skulle enligt domen betala 
svarandebolagets rättegångs-
kostnader på 3,3 miljoner 
kronor. Processbolaget försattes 
då i konkurs på egen begäran, 
med ett underskott som mot-
svarade skulden för rättegångs-
kostnaderna. Därefter stämde 
svarandebolaget aktieägarna 

och menade att de hade ett per-
sonligt ansvar för denna skuld 
enligt principerna för ansvarsge-
nombrott.

grundregeln i aktiebolagslagen 
1 kap. 3 § första stycket är att 
ägarna i ett aktiebolag inte har 
något personligt betalningsan-
svar för bolagets förpliktelser. 
Under vissa förutsättningar kan 
ägarna ändå bli personligen 
ansvariga med stöd av principer 
som inte finns fastställda i lag – 
ansvarsgenombrott.

Högsta domstolen konstaterar 
i sin dom om personligt ansvar 
för rättegångskostnaderna att 
den som stäms till domstol i 
princip inte kan undandra sig 
att bli indragen i rättegången. 
Svaranden skyddas främst av 
rättegångsbalkens regler om 
rätt till ersättning för rättegångs-
kostnader. Ersättningsreglerna 
verkar också handlingsdiri-
gerande genom att risken för 
rättegångskostnadsansvar står 
mot möjligheten till framgång i 
processen.

hd bedömer att arrangemanget 
med processbolaget uteslutande 
syftade till att kringgå rätte-
gångsbalkens regler om ansvar 
för rättegångskostnader och att 
rubba det incitament och den 
balans som rättegångskostnads-
reglerna avser att åstadkomma. 
Därför anser HD att ägarna är 
skyldiga att svara personligen 
för motpartens kostnader i 
processen.

Högsta domstolens dom  
den 11 december 2014 

i mål nr T 2133-14

Justitieombudsmannen (JO) 
riktar kritik mot att Migra-
tionsverkets it-system för 
förordnande av offentliga 
biträden missgynnar personer 
som i och för sig uppfyller 
lämplighetskraven.

När ett offentligt biträde förord-
nas föreslår Migrationsverkets it-
system i första hand en advokat 
eller en biträdande jurist vid en 
advokatbyrå. Andra personer 
föreslås först om en advokat 
eller en biträdande jurist inte är 
tillgänglig. Migrationsverket har 
understrukit att systemet inte 

utesluter att andra än advokater 
och biträdande jurister förord-
nas och att den som förordnar 
ett biträde inte är bunden 
av den person som systemet 
föreslår.

men jo cecilia renfors skriver i 
sitt beslut att hon inte kan dra 
någon annan slutsats än att 
personer som inte är advokater 
eller biträdande jurister miss-
gynnas i systemet, eftersom det 
föreslår dem i andra hand oav-
sett om de är lämpliga eller inte. 
Enligt JO:s mening är det inte 
godtagbart att övriga personer 

regelmässigt väljs i andra hand, 
fastän de uppfyller lämplighets-
kraven. Det finns inte några sak-
liga skäl för en ordning där en 
sådan person föreslås i mindre 
utsträckning av it-systemet än 
en advokat eller en biträdande 
jurist, skriver JO. Lagstiftningen 
ger inte heller något utrymme 
för en systematisk rangordning 
mellan i sig lämpliga personer. 
JO förutsätter att Migrationsver-
ket utformar förordnandesyste-
met så att det uppfyller kraven 
på saklighet och opartiskhet.

JO:s beslut 5/12 2014 
(dnr 5920-2013)

Särskilt bland de unga ökar förtroendet 
för rättsväsendet.

Den som stäms till domstol kan i prin-
cip inte undandra sig att bli indragen i 
rättegången enligt HD.
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Anställdas köp av aktier i onoterat 
bolag förmånsbeskattas inte

Lagändring om brottsliga barn gav inte avsedda effekter

De anställdas köp av aktier i 
PWC innebär inte att de har 
fått en förmån från bolaget. 
Därför avslår Kammarrätten 
i Stockholm Skatteverkets 
överklagande om förmåns-
beskattning. Domen har 
principiell betydelse även för 
advokatbyråer.

Två mål som kammarrätten 
avgjorde den 22 december 2014 
gäller frågan om anställda i 
revisionsfirman PWC har fått 
köpa värdepapper i bolaget på 
förmånliga villkor. Kammar-
rätten bedömer att det finns 
en stor osäkerhet i Skattever-
kets uppskattade marknads-
värde och avslår Skatteverkets 
överklagande. Därmed gäller 
förvaltningsrättens dom om att 
upphäva Skatteverkets beslut att 
påföra PWC arbetsgivaravgifter. 

De anställda i PWC har fått 
köpa aktier i bolaget för 10 
kronor per aktie. Aktierna är 
onoterade. Om aktiernas mark-
nadsvärde var högre vid köpet 
än vad de anställda har betalat, 
anses bolaget ha givit dem en 
avgiftspliktig förmån, som ska 

beskattas. Det är Skatteverket 
som måste visa att marknads-
värdet är högre än 10 kronor.

skatteverket gjorde en värde-
ring som byggde på bolagets 
avkastningsförmåga och beräk-
nade förmånsvärdet till 35 000 
kronor per aktie. PWC invände 
att aktierna skulle värderas 
med hänsyn till de restriktio-
ner och villkor som gäller för 
förvärv, ägande och avyttring av 

aktierna. En sådan värdering ger 
inte ett högre värde än 10 kr.

Två ekonomiprofessorer, Ian 
Cooper och Kenth Skogsvik, som 
hördes som vittnen i målet stöder 
PWC:s uppfattning om värdering-
en. De menade att Skatteverkets 
värdering utgår från felaktiga 
antaganden och inte beaktar att 
det handlar om ett partnerägt 
företag eller att aktierna är ett 
sätt att distribuera det överskott 
som genereras i bolaget. 

Kammarrätten instämmer i 
förvaltningsrättens bedömning 
att de restriktioner och skyldig-
heter som är förknippade med 
aktierna innebär att de saknar 
en betydande del av de karak-
täristika som normalt känne-
tecknar en aktie. Kammarrätten 
anser att alla de restriktioner 
och skyldigheter som också 
innebär en risk i avkastningen 
på investeringen bör beaktas 
när marknadsvärdet uppskat-
tas, och att Skatteverket inte har 
visat att det belopp som verket 
har uppskattat kompenserar för 
risken.

Enligt kammarrätten finns det 
en stor osäkerhet i det uppskat-
tade marknadsvärde som Skat-
teverket har räknat fram. Därför 
har Skatteverket inte gjort 
sannolikt att marknadsvärdet 
överstiger 10 kronor per aktie. 
Kammarrättens dom är betydel-
sefull även för advokatbyråer 
och andra företag där anställda 
erbjuds delägarskap och får 
förvärva aktier i företaget för ett 
nominellt värde.  MA

Kammarrättens i Stockholm 
dom i mål 701–702-14

Polisförhör minskar inte risken 
att barn återfaller i brott.

Polisen utreder fler av de grövre 
brott som begås av barn, men 
inte alla. Samtidigt utnyttjar 
socialtjänsten relativt sällan 
möjligheten att begära en polis-
utredning. Andelen barn som 
återfaller i brott påverkas inte av 
om brotten utreds eller inte. Det 
visar en rapport från Brottsföre-
byggande rådet (Brå). Ändring-
arna i lagen om unga lagöver-
trädare (LUL) skulle leda till att 

polisen utredde alla grövre brott 
som begås av barn under 15 år, 
och till att socialtjänsten i övriga 
fall skulle bedöma behovet av 
polisutredningar. Men 
lagreformen 2010 har 
inte lett till att en större 
andel av de brottsmiss-
tänkta barnen utreds 
av polisen. Det var en 
femtedel som utreddes 
2005 liksom 2012. De 
grövre brotten, som till 
exempel rån, våldtäkt, 
grov misshandel och 

mordbrand utreds däremot 
oftare. Men det görs fortfarande 
inte regelmässigt, enligt Brå. 
Andelen utredningar som har 

initierats av socialtjäns-
ten halverades mellan 
2005 och 2012, tvärt 
emot lagstiftarens 
intentioner. En under-
liggande tanke bakom 
lagändringen är att den 
markering som ett po-
lisförhör innebär skulle 
kunna minska risken 
att barnet återfaller i 

brott. Brås studie ger inget stöd 
för den tanken.

Advokatsamfundet avstyrkte 
2009 förslaget till lagändringar, 
påpekade att det innebar en 
perspektivförskjutning från so-
cialtjänst till straffrätt och fram-
höll att straffrättens möjligheter 
att korrigera oönskade beteen-
den inte ska överskattas. Enligt 
samfundet gjorde utredningen 
inte ens sannolikt att förslagen 
skulle öka socialtjänstens insat-
ser eller möjligheter att vidta 
åtgärder lämpliga för barnet. FO
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Revisionsbyrån PWC lät anställda köpa aktier på ett skatterättsligt riktigt sätt 
menar Kammarrätten i Stockholm.

LÄS MER

Rapporten 
Brott begångna 

av barn. En 
utvärdering av 
ändringarna i 

lagen med sär-
skilda bestäm-

melser om unga 
lagöverträdare 

under 15 år (Brå 
2014:20)
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DI ska granska 
kvinnoregister
Datainspektionen ska granska 
det register över misshandlade 
och hotade kvinnor som Söder-
törnspolisen enligt Sveriges 
Radio har upprättat. Enligt Ekot i 
Sveriges Radio har Södertörnspo-
lisen i Stockholm fört ett register 
över misshandlade och hotade 
kvinnor, som innehåller mycket 
känsliga uppgifter om kvinnorna 
och deras anhöriga. Datainspek-
tionens granskning görs för att 
ta reda på om registret är lagligt 
eller inte. Polisens möjligheter 
att registrera personuppgifter är 
noggrant reglerade i lag. Datain-
spektionen ska nu begära in in-
formation från Polismyndigheten 
i Stockholm och planerar att följa 
upp med en på-platsen-inspek-
tion i början av 2015.

SIN-kritik mot person- 
uppgiftsbehandling
Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden (SIN) riktar 
allvarlig kritik mot behandling 
av känsliga personuppgifter i 
underrättelseverksamheten 
hos Polismyndigheten i Västra 
Götaland. I ett flertal dokument 
som nämnden har granskat har 
uppgifter om personers etniska 
ursprung, politiska åsikter, reli-
giösa övertygelse eller hälsa be-
handlats utan att det varit abso-
lut nödvändigt. Uppgifterna i ett 
av dokumenten har, enligt nämn-
dens bedömning, behandlats 
enbart på grund av en persons 
religiösa övertygelse. Personen 
hade konverterat till islam.

Eftersom den olagliga behand-
lingen kan utgöra brott, anmäler 
SIN den till Åklagarmyndigheten. 
Det pågår redan en förunder-
sökning om ett annat av de 
dokument hos Polismyndigheten 
i Västra Götaland som SIN har 
granskat.

Skarp kritik från FN 
Sverige får återigen kritik av 
FN:s kommitté mot tortyr. 
De långa häktningstiderna i 
Sverige är ett problem som 
kritiseras hårt.

I december fick Sverige allvarlig 
kritik av FN:s tortyrkommitté i 
en rapport. Framför allt klan-
drades behandling av häktade 
barn, isolering i ungdomshäk-
ten, brutalt polisvåld och out-
redda hatbrott i Sverige. 

Rapporten väckte stor medial 
uppmärksamhet. Anne Ram-
berg kritiserade de långa häkt-
ningstiderna i Ekot i Sveriges 
Radio då hon och riksåklagare 
Anders Perklev diskuterade 
häktningstiderna och att hälften 
av dem som sitter häktade i Sve-
rige har kraftiga begränsningar 
när det gäller vilken kontakt de 
får ha med andra människor. 

Ramberg medverkade även 
i SVT och betonade då att det 

krävs både tydligare lagar och 
en förändring av rättsväsendets 
inställning till häktningar.

– Sverige har fått allvarlig 
kritik i tre hänseenden: långa 
häktningstider, omfattande 
restriktioner och att barn sitter 
häktade. Vi, och våra nordiska 
grannländer, har en bra rätts-
säkerhet, men de här områdena 
behöver vi definitivt bli bättre 
på, sa Ramberg.

anders perklev sa i Sveriges 
Radio att det krävs lagändringar 
för att komma till rätta med de 
kritiserade långa häktningsti-
derna:

– I Sverige kommer ofta kritik 
från advokater om att domsto-
larna som beviljar restriktioner 
för ofta går på åklagarnas linje, 
och inom åklagarmyndighe-
ten arbetar man nu med nya 
riktlinjer, men det behövs också 
lagändringar om man ska kunna 

korta häktestiderna och minska 
isoleringen.

– Jag tror att man kan se till att 
man preciserar skälen för res-
triktioner bättre och är tydligare 
i beslutsmotiveringen. Sen tror 
jag att det är nödvändigt också 
att vi ser över vår processord-
ning, som är från 1940-talet och 
inte anpassade efter de stora 
utredningar av till exempel grov 
organiserad brottslighet som 
vi har i dag, sa även Anders 
Perklev.

barnombudsmannen Fredrik 
Malmberg uttalade sig mycket 
kritiskt med anledning av rap-
porten.

– Jag tycker att det är en all-
varlig kritik, den är berättigad. 
Jag har själv mött barn i den här 
situationen. Det är helt oac-
ceptabelt och faktiskt en skam 
för Sverige att det här pågår, sa 
Malmberg i Sveriges Radio. TK

Ännu en gång riktas internationell kritik mot långa häktningstider.
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Södertörnspolisens register över miss-
handlade kvinnor ska granskas.
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Migrationsverkets sena betalning 
ger offentligt biträde dröjsmålsränta

Kriminalisering av  
terrorresor utreds
Lars Werkström, rättschef vid 
Åklagarmyndigheten, har av re-
geringen fått uppgiften att som 
särskild utredare analysera om 
det behövs lagändringar för att 
Sverige ska leva upp till de krav 
på straffrättslig reglering för att 
förhindra och bekämpa terrorism 
som ställs i FN:s säkerhetsråds 
resolution 2178 (2014). Om utre-
daren bedömer att det krävs lag-
ändringar, ska han lämna  förslag 
till sådana. Utredaren ska även ta 
ställning till om Sveriges straff-
rättsliga reglering för att förhin-
dra och bekämpa finansiering 
av terrorism uppfyller de krav 
som Financial Action Task Force 
(FATF) ställer, och vid behov fö-
reslå nödvändiga lagändringar.

Proposition presenteras 
om strafflindring
Regeringen föreslår att den som 
medverkar till utredning av sin 
egen brottslighet ska få straff-
lindring. I propositionen som 
lades fram den 17 december 
skriver regeringen att medver-
kan till utredning av egen brotts-
lighet typiskt sett ger uttryck för 
ansvarstagande och markerar en 
vilja att ställa till rätta efter sig, 
liksom ett avståndstagande från 
den brottsliga gärningen. Enligt 
propositionen skapar en sådan 
ordning förutsättningar för ef-
fektivare brottsutredningar och 
snabbare lagföring. Förslaget 
innebär att en tilltalad. som har 
lämnat uppgifter som är av vä-
sentlig betydelse för utredningen 
av brottet, ska kunna få ett 
kortare straff än det som annars 
skulle ha dömts ut. Förslaget 
omfattar bara uppgifter som av-
ser det egna brottet.

Prop. 2014/15:37

Staten ska betala dröjsmåls-
ränta på ersättningen till en 
advokat som var offentligt 
biträde i ett ärende hos Migra-
tionsverket, enligt en dom från 
Norrköpings tingsrätt.

Advokaten var förordnad som 
offentligt biträde i ett ärende en-
ligt utlänningslagen. Migrations-
verket fattade beslut om hans 
ersättning den 21 december 
2013. Utbetalningen dröjde, och 
advokaten ansökte om betal-
ningsföreläggande mot Migra-
tionsverket den 28 mars 2014 
som avsåg ersättningsbeloppet, 
upplupen ränta och dröjsmåls-
ränta. Migrationsverket betalade 
kapitalbeloppet den 4 april 
2014, och advokaten satte ned 
sitt yrkande till att avse dröjs-
målsräntan. Han åberopade att 
skyldigheten att betala ränta föl-
jer av räntelagen och av direktiv 
2011/7/EU om bekämpande av 
sena handelstransaktioner, som 
har genomförts genom ändring-
ar i räntelagen.

Advokaten anförde att alla av-
talsvillkor mellan näringsidkare 
och myndigheter som utesluter 

ränta vid sen betalning anses 
som grovt oskäliga enligt EU-
direktivet, och att direktivet inte 
gör undantag för advokattjäns-
ter eller uppdrag från domstol.

Migrationsverket bestred 
kravet på dröjsmålsränta och 
hävdade att det inte fanns någon 
skyldighet att betala ränta för 
ersättning till ett offentligt bi-
träde, eftersom beslutet om er-
sättning är ett förvaltningsrätts-
ligt förfarande, inte en sådan 
handelstransaktion som avses i 
räntelagen och i EU-direktivet.

tingsrätten konstaterar att var-
ken lagen (1996:1620) om offent-
ligt biträde eller rättshjälpslagen 
innehåller någon bestämmelse 
om rätt till dröjsmålsränta. I 
praxis har rättshjälpsbiträden 
hittills inte ansetts ha någon 
sådan rätt, med hänvisning till 
ett beslut från 1976 av Dom-
stolsverkets besvärsnämnd för 
rättshjälpen (BN 689/76). Tings-
rätten finner att ändringarna 
i räntelagen och införlivandet 
av EU-direktivet inte direkt kan 
grunda rätt till dröjsmålsränta 
för biträdet. Men tingsrätten 

menar att skälen som har 
motiverat bekämpandet av sena 
betalningar vid handelstransak-
tioner inom EU enligt direktivet 
gör sig lika starkt gällande i 
den aktuella situationen, och 
noterar att Justitiekanslern i 
ett beslut den 30 juli 2014 (dnr 
3724-13-40) gav en advokatfirma 
skadestånd för ränteförlust på 
grund av Migrationsverkets 
dröjsmål med utbetalningen 
av ersättning och andra brister 
i handläggningen av offentliga 
biträdens kostnadsersättningar.

Tingsrätten anser att dröjsmål 
med utbetalning av beslutad 
ersättning har en sådan likhet 
med ett vanligt civilrättsligt 
fordringsförhållande att det är 
rimligt att det ska leda till skyl-
dighet att betala dröjsmålsränta. 
Tingsrätten tillämpar därför 
räntelagen analogt och förplik-
tar staten att betala advokaten 
dröjsmålsränta på den beslu-
tade biträdesersättningen.

Migrationsverket har överkla-
gat domen.  MA

Norrköpings tingsrätts dom 
den 27 november 2014 i mål 

nr FT 1516-14

Behövs det lagändringar för att Sverige 
ska leva upp till de krav för att förhin-
dra och bekämpa terrorism som ställs i 
FN:s säkerhetsråds resolution?

Migrationsverket som bestred kravet på dröjsmålsränta har överklagat tingsrättens dom.
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FATCA-avtalet: Bibehållet skydd 
för advokaters klientmedelskonton 

HD-beslut om konkursförvaltararvode 

Advokatsamfundet hem-
ställde i yttrande till Finansde-
partementet att någon gransk-
nings- eller rapporteringsplikt 
inte ska finnas för banker och 
andra finansiella institut av-
seende advokaters klientme-
delskonton i samband med det 
så kallade FATCA-avtalet.

Finansdepartement remitterade 
en promemoria med förslag till 
ett antal lagar och lagändringar 
för att genomföra avtalet i 
svensk rätt. Advokatsamfundet 
konstaterade att förslagen i 
promemorian gav upphov till en 
rad svåra integritets- och data-
skyddsfrågor om utlämnande av 
personuppgifter med mera. 

Finansdepartementet tog i 
den lagrådsremiss som seder-
mera beslutades intryck av 
Advokatsamfundets synpunkter. 
Av propositionen framgår att 
när en advokat eller advokatby-
rå förvaltar ett finansiellt konto 
till förmån för en klient, så ska 
advokaten och inte klienten an-

ses vara innehavare av kontot. 
Att klienten inte anses vara kon-
tohavare innebär att banker inte 
har någon gransknings- eller 
rapporteringsplikt beträffande 
advokaters klientmedelskonton, 
och i praktiken att klientmedels-
konton undantas från avtalets 
och lagens tillämpningsområde.

Den lagstadgade tystnadsplikt 
som gäller för advokaters klient-
medelskonton står därmed fast 
även i detta sammanhang.

FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) är en 
amerikansk lag som ålägger 
finansiella institut i hela världen 
att identifiera amerikanska 

kontohavare bland sina kunder 
och rapportera deras tillgångar 
och inkomster till den ameri-
kanska skattemyndigheten. Den 
8 augusti 2014 ingick Sverige och 
USA ett avtal för att förbättra 
internationell efterlevnad av 
skatteregler och för att genom-
föra FATCA, vilket bland annat 
innebär att svenska banker och 
andra finansiella institut i stället 
ska rapportera uppgifter om 
amerikanska kontohavare direkt 
till Skatteverket som i sin tur 
sedan rapporterar till den ame-
rikanska skattemyndigheten.

De nya reglerna föreslås träda 
i kraft den 1 april 2015.

En nedsättning av en kon-
kursförvaltares arvode ska 
relateras bara till den åtgärd 
där förvaltaren har varit 
försumlig, inte till den totala 
konkursförvaltningen.

Det har Högsta domstolen 
kommit fram till i en dom den 
3 december 2014. En konkurs-
förvaltare antog inte ett bud på 
226 000 kr i början av 2008 för 
aktier och en reversfordran som 
fanns i konkursboet, eftersom 
han bedömde att köpeskillingen 
skulle kunna bli mycket högre. 
Fyra år senare, 2012, sålde 
han aktierna och fordringen 
för 130 000 kr efter att under 
tiden ha lagt ned ett omfattande 

arbete på avvecklingen av de 
tillgångarna. Tingsrätten och 
hovrätten satte ned det arvode 
konkursförvaltaren begärde, 
343 750 kr, till 250 000 kr på 
grund av att han hade brustit 
i omsorg och skicklighet vid 
avvecklingen av aktierna och 
reversfordringen.

om en förvaltare inför en 
förvaltningsåtgärd har gjort 
noggranna överväganden på 
grundval av ett adekvat besluts-
underlag som kan granskas 
i efterhand, bör förvaltarens 
åtgärd i regel godtas. Även om 
det senare visar sig att åtgärden 
var ofördelaktig får således 
förvaltaren då anses ha handlat 

med tillräcklig omsorg, skriver 
HD i sitt beslut.

HD instämmer i att konkurs-
förvaltaren har brustit i omsorg 
vid beslutet att dröja med för-
säljningen 2008. Men däremot 
anser HD inte att någon anmärk-
ning kan riktas mot konkursför-
valtarens efterföljande åtgärder. 
Därför bör arvodet påverkas 
bara av den brist i omsorg som 
gällde det inledande beslutet att 
avvakta med försäljningen. HD 
antar att en relativt liten del av 
det begärda arvodet avser det 
momentet, och sätter ned förval-
tararvodet med 10 000 kr.  MA

Läs mer: Högsta domstolens 
beslut den 3 december 2014 

(mål nr Ö 4083-13)

HD har prövat om det går att sätta
ned arvodet till en konkursförvaltare
på grund av att han missade att an-
mäla möjligt jäv.

HD om konkurs- 
förvaltararvode
Det finns inte lagstöd för att sät-
ta ned arvodet till en konkursför-
valtare bara på grund av att han 
missade att anmäla möjligt jäv 
till tillsynsmyndigheten, om han 
har skött konkursförvaltningen 
väl i övrigt. Det kommer Högsta 
domstolen fram till i ett beslut.

En advokat hade varit rekon-
struktör i ett bolag. Två och ett 
halvt år senare utsågs han till 
konkursförvaltare i bolagets 
konkurs. Han underrättade inte 
tillsynsmyndigheten om att han 
möjligen kunde vara jävig på 
grund av sitt tidigare uppdrag 
som rekonstruktör – trots att han 
var skyldig att omedelbart göra 
det. Tingsrätten och hovrätten 
satte ned konkursförvaltarens 
arvode på grund av att han brast 
i omsorg och skicklighet genom 
att han underlät att underrätta 
om det möjliga jävet.

HD finner att omständig-
heterna i ärendet talar för att 
förvaltaren inte var jävig att åta 
sig uppdraget och för att hans 
bedömning av den frågan var 
riktigt. Men han var ändå skyldig 
att underrätta om sitt tidigare 
uppdrag. När det gäller arvodet 
noterar HD att underlåtenheten 
att underrätta inte kan hänföras 
till något visst arbetsmoment, 
där arvodet skulle kunna påver-
kas. HD finner att det inte finns 
lagstöd för att minska arvodet 
på grund av att konkursförval-
taren har åsidosatt sin under-
rättelseskyldighet när det gäller 
jävsgrundande omständigheter, 
när konkursförvaltningen i övrigt 
har skötts utan anmärkning, och 
fastställer arvodet till det belopp 
förvaltaren hade begärt.

Högsta domstolens beslut  
3/12 2014, mål nr Ö 5505-13
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Tystnadsplikten för advokaters klientmedelskonton står fast även när FATCA genomförs.
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Utesluten advokat 
fortsätter kampen 
för mänskliga 
rättigheter
Pavel Sapelka uteslöts ur 
det belarusiska (vitryska) 
advokatsamfundet sedan 
han försvarat regimkritiker 
efter presidentvalet 2010. I 
november förra året besökte 
han Sverige för att berätta om 
situationen för advokater i 
Belarus (Vitryssland). 

Efter att ha 
arbetat som 
affärsjurist i 
några år blev 
Pavel Sapelka 
advokat 1995. 
Han började 
tidigt försvara 
oppositionella 
och politiska 
fångar. 

– Somliga 
har kallat mig 
oppositionens 
advokat. Men 
jag tillhör inte 
oppositionen. 
Jag försöker 
hålla mig så 
långt ifrån 
politiken som möjligt. Jag har 
däremot alltid reagerat mot 
brott mot de mänskliga rättig-
heterna, säger han när vi träffar 
honom på Arlanda efter ett kort 
besök i Sverige i samband med 
MR-dagarna i Umeå. 

Efter det belarusiska presi-
dentvalet i december 2010 del-
tog tiotusentals människor i en 
fredlig demonstration i protest 
mot det uppgjorda valresultatet. 
Flertalet presidentkandidater 
och ledare för andra opposi-
tionella rörelser greps efter de-

monstrationen och anklagades 
bland annat för att ha deltagit i 
och anordnat ett massupplopp.

Bland de gripna fanns den 
före detta presidentkandidaten 
och en av president Aljaksandr 
Lukasjenkas huvudmotståndare 
Andrej Sannikaŭ. Pavel Sapelka 
åtog sig att försvara honom och 

ytterligare två 
regimkritiker, 
Paval Sevja-
rynets och Zmi-
tser Dasjkevitj. 
Pavel Sapelka 
berättar att 
belarusiska 
myndigheter 
omgående bör-
jade försvåra 
arbetet för de 
advokater som 
företrädde de 
gripna.

– Det största 
problemet var 
att man som 
försvarare inte 
fick träffa sina 
klienter i en-

rum i häktet. Säkerhetstjänsten 
KGB hävdade att det inte fanns 
tillräckligt med plats.

Han fick inte heller ta del av 
viktiga handlingar som rörde 
hans klienter och informerades 
inte om klienterna flyttades från 
ett häkte till ett annat. 

Pavel Sapelka vände sig då till 
såväl nationella som internatio-
nella medier och påtalade att 
han inte fick träffa sina klienter, 
vilket han har rätt till enligt 
belarusisk lagstiftning. Samtidigt 
slog han larm om att Andrej 

Sannikaŭ inte fick den läkarvård 
som han behövde.

i mars 2011 uteslöts Pavel 
Sapelka, enligt honom själv på 
uppmaning av justitiedeparte-
mentet, ur det belarusiska advo-
katsamfundet. Han anklagades 
för att genom sina uttalanden ha 
brutit mot det yppandeförbud 
som han belagts med i samband 
med rättsprocessen mot Andrej 
Sannikaŭ. Flera bedömare var 
dock eniga om att Sapelka omöj-
ligen kunde ha brutit mot yp-
pandeförbudet då detta handlar 
om uppgifter som kommer fram 
i samband med en brottsutred-
ning.

En månad tidigare hade fyra 
av Sapelkas kolleger gått samma 
öde till mötes så uteslutningen 
kom inte oväntat.

– Det finns ingen logik i hur 
myndigheterna har agerat sedan 
valet i december 2010 och inga 
metoder för att hålla mig borta 

CIA:s förhör brutalare 
än tidigare känt
CIA använde sig oftare av brutalt 
fysiskt våld under förhören av 
misstänkta terrorister än vad 
som tidigare har varit känt. Det 
visar en omfattande rapport från 
den amerikanska senatens un-
derrättelseutskott. 

I en summering av den 6 000 
sidor långa rapporten, som tog 
drygt fem år att sammanställa, 
beskrivs de grymma förhörsme-
toder som den amerikanska 
federala underrättelsetjänsten 
CIA lanserade efter terroristat-
tackerna den 11 september 2001. 
Skendränkningar, isolering och 
dusch med kallt vatten var några 
metoder som användes för att få 
fångarna att tala. De dunkades 
även i väggen, hindrades från att 
sova och för att förnedra dem 
fick de närings- och vätsketillför-
sel via ändtarmen.

Enligt rapporten ska ett tiotal 
CIA-tjänstemän ha vilselett sina 
chefer i Vita huset, kongressleda-
möter och ibland även sina kolle-
ger om hur förhören utfördes och 
vad resultatet blev. Rapportens 
centrala slutsats är att hårda för-
hörsmetoder inte fungerar.

USA:s president Barack 
Obama säger i ett uttalande att 
rapporten stärker honom i upp-
fattningen att hårda förhörsme-
toder strider mot amerikanska 
värderingar och inte heller bidrar 
till att bekämpa terrorism.

I ett 112-sidigt dokument med-
ger CIA att det fanns brister i 
förhörsmetoderna men förnekar 
samtidigt att de avsiktligt skulle 
ha vilselett allmänheten och be-
slutsfattare om sin verksamhet, 
som organisationen vidhåller 
resulterade i viktigt underrättel-
sematerial.

I slutet av 2012 tilldelades Pavel 
Sapelka Rådet för de europeiska 
advokatsamfundens (CCBE) 
årliga människorättspris. CCBE, 
som representerar cirka en 
miljon advokater, vill med priset 
uppmärksamma insatser av en 
advokat eller advokatorganisa-
tion som har hedrat advokatyrket 
genom stora uppoffringar och ett 
stort engagemang för mänskliga 
rättigheter. Sapelka har förutom 
att försvara politiska fångar och 
oppositionella även arbetat aktivt 
för att dödsstraffet ska avskaffas 
i Belarus.
–Priset var ett stort stöd och 
erkännande av mitt arbete. Det 
visar att andra advokater tror på 
det jag göra, säger Pavel Sapelka.

SAPELKA FICK CCBE:S 
MÄNNISKORÄTTSPRIS

Pavel Sapelka blev advokat 1995.

LÄS MER

Månadens gästkrönika av IBA:s 
generalsekreterare Mark Ellis 

på sidorna 28–29.



13Advokaten Nr 1 • 2015

Världen

Engelska jurister  
arbetar gratis
En av fyra blivande advokater i 
England och Wales har arbetat 
gratis mer än sex månader i 
följd. Det visar en undersökning 
från engelska advokatorganisa-
tionen Law Society. Över 600 
unga jurister deltog i undersök-
ningen om sina erfarenheter från 
arbetslivet. Trenden är att yngre 
jurister arbetar gratis i längre 
perioder, ibland upp till två år. 
Över en tredjedel av responden-
terna i undersökningen sade att 
de inte fick någon kompensation 
för exempelvis måltider och re-
sekostnader trots att de inte fick 
betalt för det arbete de utförde. 
Enligt undersökningen betalade 
drygt 60 procent av de svarande 
över 20 000 brittiska pund för 
sin juristutbildning 2014. Ett år 
tidigare uppgick siffran till 35 
procent. Nästan en tredjedel 
uppgav att det obetalda arbetet 
tvingade dem att skuldsätta sig 
ytterligare. Över två tredjedelar 
sade att de på kort sikt föredrar 
att tjäna pengar för att betala av 
sina skulder framför att förverk-
liga sina långsiktiga karriärmål.

Ramberg kommenterar  
FN:s barnkonvention
Anne Ramberg 
kommenterade 
FN:s barnkon-
vention i decem-
berutgåvan av 
Internationella 
advokatsam-
fundets (IBA) 
tidskrift Global Insight.

Villkoren för världens barn har 
förbättrats sedan barnkonventio-
nen antogs av FN:s generalför-
samling den 20 november 1989, 
konstaterar IBA. Dödligheten 
bland barn under fem år har 
minskat kraftigt och fler barn 
har tillgång till rent vatten och 
är inskrivna i skolan i dag än för 
25 år sedan. Men frågan är om 
dessa förbättringar är en följd av 
barnkonventionen eller av den 
ekonomiska utvecklingen, främst 
i utvecklingsländerna, skriver IBA.

– Barnkonventionen har haft 
mycket stor inverkan på vårt sätt 
att tänka, på vår sociala kultur 
och rättskultur, säger Ramberg.

från yrket kunde förvåna mig.
Sapelka fortsätter dock att ar-

beta med människorättsfrågor, 
nu som jurist vid människorätts-
centret Vjasna, där han hjälper 
dem som drabbats av regimens 
politik och deras familjer.

– Jag kan inte själv företräda 
en klient i 
domstol, men 
jag kan skriva 
och föreslå hur 
de till exempel 
ska hantera en 
överklagan.

han tror att 
det belarusiska 
advokatsam-
fundets för-
hoppning var 
att det skulle 
få arbeta mer 
självständigt om det var lojalt 
med justitiedepartementet och 
genomförde de uteslutningar 
som departementet ville. Men 

resultatet har blivit det mot-
satta. 

– Ett stort problem med det 
belarusiska rättssystemet är att 
advokatkåren inte är själv-
ständig i förhållande till den 
verkställande makten. Justitie-
ministeriet har, efter att en ny 

lag antogs efter 
valet 2010, rätt 
att granska alla 
advokater och 
deras verksam-
het. Departe-
mentet har till 
exempel rätt 
att ta del av 
dokument som 
omfattas av 
advokatsekre-
tess. 

Ett annat 
problem som 

Pavel Sapelka lyfter fram är att 
den kommitté som antar nya 
advokater nu i huvudsak består 
av tjänstemän från justitiedepar-

tementet, domare och åklagare. 
Tidigare fattades besluten av 
andra advokater i advokatsam-
fundet.

Genom att frånta Sapelka och 
flera av hans kolleger advokatle-
gitimationen upplever Sapelka 
att regimen har lyckas med att 
tysta en hel kår.

– Advokaterna har blivit rädda 
för att uttrycka sina åsikter. Nu 
får folk bara höra den officiella 
versionen av vad som har hänt i 
olika mål. 

det dystra läget till trots ser 
Pavel Sapelka ändå med visst 
hopp på framtiden. 

– Förtrycket har ändå minskat 
jämfört med hur det var under 
Sovjettiden. Och det är mindre 
än på Kuba. I Belarus får man 
fortfarande tänka vad man vill. 
Samtidigt är det svårt att vara 
optimistisk och tro på en snabb 
förbättring. Men jag hoppas att 
det blir under min livstid. KK

Samma dag som Pavel Sapelka 
uteslöts ur det belarusiska advo-
katsamfundet uppmanade Sve-
riges dåvarande justitieminister 
Beatrice Ask tillsammans med tio 
europeiska kolleger den belaru-
siska regeringen att återlämna 
de advokatlegitimationer som 
dragits in. Ministrarna tolkade 
uteslutningarna ur advokatsam-
fundet som att den belarusiska 
regeringen medvetet försökte 
förhindra rättvisa rättegångar. 

APPELL FRÅN ELVA 
EU-MINISTRAR 

Pavel Sapelka blev advokat 1995.

Anne Ramberg.
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Mänskliga rättigheter för alla brittiska medborgare
IBAHRI, IBA:s institut för 
mänskliga rättigheter, uppma-
nar den brittiska regeringen 
att inte försämra skyddet för 
de mänskliga rättigheterna för 
landets medborgare. 

Bakgrunden till uppma-
ningen är att den brit-
tiska regeringen aviserat 

förändringar inom lagstiftningen 
på bland annat process- och 
straffrättsområdena. Även 

lagstiftning som rör terroristbe-
kämpning innehåller reformer 
som oroar IBAHRI eftersom 
organisationen anser att föränd-
ringarna riskerar att inkräkta på 
medborgarnas processuella rät-
tigheter och tillgång till rättslig 
prövning (access to justice).

– Regeringens nuvarande 
trend att föreslå lagstiftning 
som allvarligt äventyrar skyddet 
av de mänskliga rättigheterna 
måste bromsas innan det på all-

var negativt påverkar tillgången 
till rättvisa, både nationellt och 
internationellt. Allmänheten 
förtjänar ett rättssystem där 
deras grundläggande friheter 
garanteras, och det ger dem 
säkerheten för rättslig pröv-
ning och överklagande både 
nationellt och inom ramen för 
Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna, säger 
Helena Kennedy, en av IBAHRI:s 
två ordförande.

Ernst & Young startar MDP i England
Revisionsjätten Ernst & Young 
har fått tillstånd att erbjuda 
juridiska tjänster i Storbritan-
nien. 

Kontrollorganet Solicitors Regu-
lation Authority, som har tillsyn 
över en stor del av de advokater 
och andra jurister som är verk-
samma i England och Wales, har 
beviljat firman Ernst & Young 
LLP licens att gå allmänheten 
till handa med juridisk rådgiv-
ning som ”alternative business 
structure” (ABS).

ABS-licensen för Ernst & 
Young gäller från och med den 
1 december 2014. Den ger Ernst 
& Youngs jurister tillstånd att 
tillhandahålla samma lagskydda-
de juridiska tjänster som de två 
typerna av advokater i England 
och Wales, solicitors och bar-
risters, får erbjuda.

Alternative business structu-
res kallas också multi-discipli-
nary partnerships, MDP. Ernst 
& Young är den tredje brittiska 

revisonsfirman som får licens 
för juridisk verksamhet.

Tidigare under 2014 beviljade 
Solicitors Regulation Authority 
två andra av de stora globala 
revisionsbyråerna, PWC och 
KPMG, ABS-licenser för juridiska 
tjänster i Storbritannien. Den 
fjärde av de fyra stora internatio-
nella revisionsbyråerna, Deloitte, 
har förklarat för den engelska 
advokattidningen Law Society 
Gazette att firman inte har några 
planer på att söka en ABS-licens.

ernst & young avser att etablera 
sig som ett MDP med juridisk 
rådgivning inom bolagsrätt, af-
färsjuridik, arbetsrätt och finans-
rätt i tillägg till de tjänster som 
redan erbjuds. Företaget har 
sedan tidigare juridiska avdel-
ningar i andra länder, med över 
1 100 verksamma jurister, och 
planerar nu att anställa ett tret-
tiotal jurister i Storbritannien.

Licenser för ABS kan beviljas 
sedan oktober 2011 enligt den 

engelska lagen om juridiska 
tjänsteutövare, Legal Services 
Act. Med en sådan licens kan 
advokater bedriva verksamhet 
tillsammans med till exempel re-
visorer eller fastighetsmäklare. 
Genom Legal Services Act blev 
det tillåtet att skapa ABS-firmor 
där icke-advokater är ägare, 
chefer eller verksamma i andra 
yrkesroller än juristens. Innan 
de nya reglerna trädde i kraft 
fick advokater vara verksamma 
bara på egna advokatbyråer 
som solicitors eller barristers, 
eller som anställda bolagsjuris-
ter där de gav juridiska råd åt 
sin arbetsgivare. 

i sverige var frågan om MDP 
omdiskuterad för omkring 15 år 
sedan, då några revisionsbyråer 
skapade affärsjuridiska avdel-
ningar, som de senare avveck-
lade. Enligt svenska regler om 
god advokatsed kan en advokat 
inte ingå i en firma som också är 
en revisionsbyrå. MA

Joakim Reiter utsedd 
av Ban Ki-moon
FN:s generalse-
kreterare, Ban Ki-
moon, har utsett 
Joakim Reiter, vid 
Utrikesdepar-
tementet, till ny 
biträdande gene-
ralsekreterare för FN:s konferens 
för handel och utveckling (UN-
CTAD). I och med utnämningen 
blir Joakim Reiter den näst hög-
ste svensken inom FN-systemet 
efter biträdande generalsekrete-
raren Jan Eliasson. Joakim Reiter 
är för närvarande departements-
råd och chef för Utrikesdeparte-
mentets enhet för internationell 
handelspolitik. Han har tidigare 
tjänstgjort som bland annat am-
bassadör och svenskt sändebud 
till Världshandelsorganisationen 
(WTO) i Genève och chef för 
handelssektionen vid svenska 
representationen till EU i Bryssel. 
Joakim Reiter har även arbetat 
vid Europeiska kommissionen, 
DG Handel, och har varit ämnes-
sakkunnig med ansvar för inter-
nationella ekonomiska frågor åt 
dåvarande närings- och handels-
minister Leif Pagrotsky.

UNCTAD, med säte i Genève 
och omkring 550 anställda, är 
fokalpunkt för FN:s arbete med 
samstämmighet mellan handel 
och utveckling, liksom relaterade 
finansiella frågor, investeringar, 
teknologi/it och hållbarhet.

Ernst & Young är den tredje brittiska revisionsfirman som får licens för juridisk verksamhet.

Turkiskt lagförslag oroar 
landets advokatsamfund
Den turkiska regeringen vill 
genom ett nytt lagförslag kon-
trollera rätten för civila organi-
sationer, som det turkiska advo-
katsamfundet UTBA, att fatta 
egna beslut. Antas lagförslaget 
av parlamentet blir det omöjligt 
för dessa organisationer att 
självständigt utfärda föreskrifter 
och cirkulär som reglerar hur 
det yrke de företräder ska utfö-
ras – sådana skrifter måste först 
godkännas av premiärministerns 
kansli. 

”Vi befarar att de mänskliga 
rättigheterna är allvarligt hotade 
i Turkiet”, skriver det turkiska ad-
vokatsamfundet UTBA i ett brev 
till sina internationella kolleger.
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Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns 

sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med 

rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och 

kan ligga steget före.

När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel  

tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du 

hjälp att hitta exakt den information du behöver.

Perfekt Information. När det måste bli rätt.

Du som vill utföra ett 
perfekt arbete måste först 

vässa dina verktyg
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Reportage Stockholm Human Rights Award 

B'Tselem mottog 
Stockholm Human 
Rights Award

Årets Stockholm Human Rights 
Award, det sjätte i ordningen, 
delades ut av Advokatsamfun-

dets generalsekreterare Anne Ram-
berg vid en stämningsfull ceremoni i 
Berwaldhallen. Utmärkelsen gick i år 
till den israeliska människorättsorga-
nisationen B'Tselem. Vid ceremonin 
hade cirka 600 personer samlats från 
bland annat diplomatkåren, domsto-
larna, advokatkåren och universiteten.

– Det är lovvärt att B'Tselem så out-
tröttligt har kämpat för att upprätt-
hålla mänskliga rättigheter i en omgiv-
ning där dess kritik inte alltid har varit 
välkommen, sa Anne Ramberg.

– Nästan alla i vår region delar upp 
världen i judar och araber, vi och 
dom. Det mest slående med den 
breda människorättsgemenskapen är 
att vi delar upp världen annorlunda. 
”Vi” är de som är hängivna våra vär-

Den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem tog emot Stockholm 
Human Rights Award i Berwaldhallen i Stockholm den 25 november.

TEXTER: KAMILLA KVARNTORP, MAGNUS ANDERSSON OCH TOM KNUTSON FOTO: TOM KNUTSON

deringar och främjar dem. Och på sätt 
och vis finns inga ”dom”, för också de 
som inte håller med oss – till och med 
de som våldsamt motarbetar våra 
värderingar – ska åtnjuta samma rät-
tigheter, sa Jessica Montell, tidigare 
verksamhetschef för B'Tselem.

– Jag, liksom vår personal och våra 
fältresearchers, är tacksam och djupt 
rörd över att B'Tselem har fått äran 
att ta emot priset. Det är ett kraftfullt 
budskap till stöd för mänskliga rättig-
heter i Palestina och Israel som stär-
ker vår organisation, sa Hagai El-Ad, 
verksamhetschef för B'Tselem.

sångaren peter jöback med pianisten 
Martin Östergren samt en ensemble 
med Love Derwinger (piano), Johan 
Ahlin (valthorn), och Christian Berg-
qvist (fiol) underhöll de inbjudna gäs-
terna. n

NÄSTA SIDA

Mänskliga 
rättigheter 

– ny gemensam 
väg för 

palestinier 
och israeler?
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Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av det in-
ternationella advokatsamfundet (IBA), International Legal As-
sistance Constortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. 

Priset delas ut en gång per år till en person eller en organisa-
tion som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja 
mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling. 

STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

Reportage Stockholm Human Rights Award 

Jessica Montell, 
B'Tselems förra 

verksamhetschef, 
Salma a-Debi, 

fältresearcher, och 
Hagai El-Ad, verk-

samhetschef. 
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Jessica Montell och Hagai El-Ad 
anländer till Advokatsamfundet 
på morgongen samma dag som 

    prisceremonin hålls. På förmidda-
gen möter de flera inbokade journa-
lister. De visar sig vara vana vid att 
möta journalister och de turas om att 
besvara frågorna på ett effektivt och 
professionellt sätt och är tydliga med 
vad de vill betona.

När de fick veta att B'Tselem utsetts 
till årets mottagare av Stockholm Hu-
man Rights Award hade det redan be-
slutats att Hagai El-Ad skulle ta över 
ledningen för B'Tselem efter Jessica 
Montell. Därför tycker hon att priset 
blev en fin summering av hennes ar-
bete för organisationen.

– Eftersom vårt arbete inte sällan 
kritiseras hårt fungerar priset även 
som ett offentligt stöd för vårt arbete. 
Det är mycket viktigt för oss och för 
hela personalen som arbetar under 
mycket svåra omständigheter, tilläg-
ger hon.

Hagai menar att priset fungerar 
som ett erkännande.

– Det i sin tur gör vår organisation 
starkare och mer respekterad, oavsett 
vad man tycker om oss, kommenterar 
han.

Det rapporterades att B'Tselem till-
delats SHRA i israeliska medier men 
det har inte förekommit några negati-
va reaktioner, enligt Jessica som beto-

nar att priser som SHRA bidrar till att 
öka medvetenheten om de mänskliga 
rättigheterna. 

ARBETSSÄTTET

B'Tselem grundades som ett informa-
tionscentrum och kärnan i arbetet 
utförs av fältarbetsgrupper som doku-
menterar övergrepp på de mänskliga 
rättigheterna. Numer har organisa-
tionen utvecklat olika strategier för 
att vidareförmedla de övergrepp som 
dokumenterats så att informationen 
når rätt mottagare för att informatio-
nen på bästa sätt ska kunna bidra till 
en förändring.

Relationerna till de lokala israeliska 
och palestinska myndigheterna och 
politikerna beskriver Jessica som 
”professionella”.

– B'Tselem har skapat ett rykte om 
sig att vara en pålitlig, professionell 
och inflytelserik organisation, säger 
hon och berättar att man regelbundet 
möter representanter för den israelis-
ka militären. Men det betyder inte att 
de är nöjda med gensvaret.

– Vi är inte tillfredsställda med sva-
ret på vår kritik. Det behöver göras 
betydligt mer för att respektera de 
mänskliga rättigheterna, säger Jessica 
som dock betonar att den israeliska 
militären som kontrollerar Västban-
ken förstår vikten av att lyssna och ta 
till sig av B'Tselems kritik.

Som exempel på viktiga insatser 
berättar Jessica att B'Tselem var den 
första MR-organisationen som kunde 
avslöja Israels planer på att bygga 
en barriär på Västbanken, dess pla-
nerade sträckning, samt att den i sig 
innebar en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. B'Tselem larmade om-
världen om att barriären inte i första 
hand handlade om säkerhet utan om 
att möjliggöra nya bosättningar. Och 
man lyckades åstadkomma föränd-
ringar i byggandet av den.

– Barriären är fortfarande kvar och 
orsakar mycket lidande. Men det blev 
bättre än den ursprungliga sträck-
ningen. Den orsakar mindre skada för 
den palestinska befolkningen än om 
den som ursprungligen planerades 
hade byggts, kommenterar Jessica.

Det finns fler exempel på viktiga 
framgångar för B'Tselem men Jessica 
vill även lyfta fram de dagliga insatser-
na som görs. Det kan handla om att få 
en minderårig person att släppas ur 
häktet eller om en jordbrukare som 
kan få tillgång till sitt land.

TILLBAKABLICK

Trots framgångar är arbetet inte säl-
lan frustrerande. Hagai konstaterar 
att den övergripande bilden är att 
människor i realiteten lever under en 
militärockupation där de mänskliga 
rättigheterna kränks hos nästan alla 
dem som lever i Gaza och på Väst-
banken. Konflikten har pågått under 
många år och än mer befästs och för-
stelnat. 

– Situationen har förvandlats till 
ett normaltillstånd, glömts bort eller 
blivit en del av vardagen för många 

Mänskliga rättigheter 
– ny gemensam väg för 

palestinier och israeler?
B'Tselems företrädare Jessica Montell och Hagai El-Ad anser att de mänskliga 
rättigheterna är ett verktyg för att skapa en ny gemensam väg för palestinier 
och israeler.

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

”Eftersom 
vårt arbete 
inte sällan 
kritiseras 
hårt fung
erar priset 

även som ett 
offentligt 

stöd för vårt 
arbete. Det 
är mycket 

viktigt för oss 
och för hela 
personalen 
som arbetar 

under mycket 
svåra omstän

digheter.”
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Jessica Montell och Hagai El-Ad 
är förenade i den gemensamma 

uppgiften att kämpa för de mänskliga 
rättigheterna som är till nytta för alla.
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» människor i Israel, säger Hagai be-
kymrat och tillägger: 

– Jag var visserligen inte med för 25 
år sedan när organisationen grunda-
des men jag tvivlar på att B'Tselems 
grundare då tänkte sig att organisatio-
nen skulle existera 25 år senare.

Jessica började arbeta för B'Tselem 
1995; då var Osloprocessen aktuell 
och det fanns många olika förvänt-
ningar, från hoppfulla till mer avvak-
tande.

– Fast det rådde en utbredd uppfatt-
ning att det fanns ett verkligt tillfälle 
att få ett slut på ockupationen och att 
kunna åstadkomma en verklig förbätt-
ring både politiskt och för de mänsk-
liga rättigheterna, säger Jessica som 
dock konstaterar att förhoppningarna 
inte har infriats. Tvärtom har det skett 
en försämring inom de flesta områ-
dena för de mänskliga rättigheterna. 

FRAMTIDEN 

När det gäller förväntningarna inför 
morgondagen så konstaterar Hagai att 

framtiden används ofta som en ursäkt 
för att inte något ska behöva göras. 

– Om situationen är fredlig så sägs 
det att inget behöver göras eftersom 
det råder fred. Råder det å andra si-
dan en spänd stämning då sägs det 
att det är för farligt för att något ska 
kunna förändras. Efter att ha hört den 
här retoriken under många år börjar 
man tvivla på uppriktigheten bakom 
den. Det spelar inte någon roll hur det 
är ställt. Det finns alltid argument för 
att fortsätta på samma sätt som tidi-
gare enligt den här retoriken, säger 
han hårt.

I praktiken har fredsprocessen ofta 
använts som kamouflage till den fort-
satta ockupationen och kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna, anser 
de. Men kanske finns det nu i avsak-
nad av en formell process en möjlig-
het att sätta de mänskliga rättigheter-
na i fokus. De är inte beroende av att 
det finns en uppriktig fredsprocess.

– Mänskliga rättigheter är betydel-
sefulla eftersom de kan bidra till en 

verklig förändring i livet för palesti-
nierna som lever under ockupation 
under tiden som varar till dess att 
ockupationen upphör, säger Hagai 
som trots allt är optimist eftersom 
man måste vara det om man ska orka 
arbeta för de mänskliga rättigheterna.

– Att förändra situationen på Väst-
banken och i Gaza och få ett slut för 
ockupationen är en enorm uppgift. 
Det kommer inte att hända på ett en-
kelt sätt, säger han och konstaterar att 
det krävs ett stort åtagande för att nå 
målet.

BEGREPP URHOLKAS?

Efter sommarens våldsamheter har 
det uppstått en slags uppfattning i Is-
rael att detta är det nya normala till-
ståndet; en slags fatalism som går ut 
på att våld kommer att upprepas cy-
kliskt, menar Hagai.

Jessica hoppas att mänskliga rättig-
heter ska kunna skänka en strimma 
hopp till både israeler och palestinier 
på grund av den moraliska, legala och 

2013 Professor 
M. Cherif Bas-
siouni, världsle-
dande expert på 
krigsbrott och 
internationell 
straffrätt.
2012 Europarå-
dets före detta 
kommissionär 
Thomas Ham-
marberg och 
European Roma 
Rights Centre. 
2011 Grundaren 
av Open Society 
Foundations Ge-
orge Soros och 
människorätts-
aktivisten Aryeh 
Neier.
2010 FN:s hög-
kommissarie 
för mänskliga 
rättigheter Navi 
Pillay.
2009 Juristen 
Richard Gold-
stone. 

TIDIGARE 
PRISTAGARE

B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att 
dels främja och skydda grundläggande mänskliga 
rättigheter för invånarna i de ockuperade pales-

tinska områdena, dels sprida kunskap om deras 
rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. 
Organisationen betonar att samma rättigheter 

gäller för israeler och palestinier och att rättig-
heterna måste respekteras av både israeliska och 
palestinska myndigheter.

B'TSELEM

kutera bosättarnas våldshandlingar. 
Det bästa sättet att få myndigheterna 
att inleda en utredning är att ha syn-

Sociala medier har blivit ett viktigt 
sätt för B'Tselem att nå ut med 
information – både till kritiker och 
anhängare.

I samband med prisceremonin fördes 
en diskussion under ledning av det 
internationella advokatsamfundets 
(IBA) executive director Mark Ellis. En 
inledande fråga var om principen att 
alla människor har samma rättigheter 
accepteras i större uträckning nu än 
tidigare.

– Tanken att vi måste försvara oss 
mot de andra är särskilt djupt inrotad 
i Israel. Den verkliga utmaningen är 
att försöka bryta ner den sortens na-
tionalism, sade Jessica Montell.

B'Tselem har i en mängd rapporter 
och skrifter dokumenterat hur mänsk-
liga rättigheter kränks i de ockuperade 
områdena. I rapporterna tar organisa-
tionen upp frågor som tortyr, diskri-

minering, expropriering av mark, hur 
palestiniernas rörlighet begränsas och 
hur de utsätts för våld av bosättarna. 
Men rapporterna kritiseras ofta för att 
vara partiska. 

– Vi är under luppen som ingen 
annan institution i Israel. Men vi är 
mycket försiktiga och noggranna med 
vilken information vi går ut med. Om 
vi inte är säkra på en uppgift publice-
ras den inte, betonade Jessica Montell.

organisationen har publicerat flera 
rapporten om Hebron och det faktum 
att staden är uppdelad mellan israeler 
och palestinier. Men en 30 sekunder 
lång video om en palestinsk familjs 
vardag i staden har fått större genom-
slag i nationella och internationella 
medier än flertalet rapporter.

– Filmen visar hur familjen trakasse-
ras av bosättarna. Till följd av filmen 
sammankallades knesset för att dis-

Lagstiftning och rättvisa inte samma sak
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politiska basen som de härstammar 
från. 

Samtidigt varnar hon för att en cy-
nism riskerar att breda ut sig bland 
palestinierna angående de mänsk-
liga rättigheterna. Palestiniernas li-
dande är uppenbart både i Gaza och 
på Västbanken. Begreppet mänskliga 
rättigheter är välkänt såväl bland pa-
lestinier och israeler. Men faran är att 
trovärdigheten för begreppet förloras 
bland palestinierna eftersom ”mänsk-
ligarättighetsdiskursen” hittills har 
åstadkommit lite för palestinierna.

SVERIGES ROLL

De två väljer att inte direkt kommen-
tera Sveriges erkännande av Pales-
tina med hänvisning till att B'Tselem 
inte är en politisk organisation. Jes-
sica säger dock att som hon ser det är 
mänskliga rättigheter centrala för den 
svenska utrikespolitiken, inte minst 
visavi Israel och Palestina. 

– Det är glädjande och vi är tack-
samma för det finansiella stödet vi 

får från Sverige. Men lika viktigt är 
det moraliska stödet och det uttalade 
stödet för mänskliga rättigheter. Både 
den bilaterala relationen och den roll 
som Sverige spelar i EU för att främja 
mänskliga rättigheter är central i den 
diplomatiska dialogen, säger Jessica 
men tillägger att hon dock är bekym-
rad över den tendens som finns i Sve-
rige och andra länder nämligen att 
det sker en uppdelning i två läger där 
man ser sig antingen som propalesti-
nier eller proisraelisk. 

– Det är två ömsesidiga uteslutande 
kategorier. I B'Tselem betonas att 
man inte är antiisraelisk eller anti-
palestinsk. Utan vi är förenade i den 
gemensamma uppgiften att kämpa 
för de mänskliga rättigheterna som 
är till nytta för alla. Det är ett sätt att 
bryta ner de här paralyserande struk-
turerna som innebär att man antingen 
vill värna endast den ena eller den an-
dra gruppen. Vilket i sin tur leder till 
att den ena eller den andra gruppen 
kommer att lida. n 

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska 
ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i 
Första Moseboken: ”Och Gud skapade människan 

till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till 
man och kvinna skapade han dem.” B'Tselem har 
under åren riktat världens uppmärksamhet på brott 

mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ocku-
perade palestinska områdena genom att föra off-
rens talan och utkräva ansvar från myndigheterna.

liga bevis, kommenterade Jessica 
Montell.

Sociala medier har blivit ett viktigt 

sätt för organisationen att nå ut med 
information – både till kritiker och an-
hängare.

– Vi vet att hundratusentals männ-
iskor som inte tidigare hört vårt bud-
skap ser B'Tselems inlägg i de sociala 
medierna. Och vi når ut till dem som 
tycker som vi.  I de sociala medierna 
känner man sig inte ensam. Vi är en 
minoritet i Israel, men det finns ändå 
tusentals människor som stödjer 
mänskliga rättigheter för alla och som 
ser med stor oro på den israeliska 
politiken gentemot palestinierna, po-
ängterade Jessica Montell.

Under Gazakriget i somras sköts 
cirka 3 000 raketer från Gaza mot Is-
rael. Har inte Israel rätt att försvara 
sig mot sådana här angrepp, undrade 
Mark Ellis.

– Israels regering har inte bara rätt 
utan har även en skyldighet att utreda 
angrepp. Israel skulle mycket väl kun-

na inrätta en oberoende process som 
undersöker eventuella oförrätter. Om 
inga kränkningar har skett skulle det 
framgå av en grundlig utredning. En 
utredning skulle också visa om över-
grepp skett och ansvar skulle kunna 
utkrävas. På så sätt skulle Israel kunna 
visa omvärlden att landet lever upp 
till både sina nationella och interna-
tionella åtaganden, sade Hagai El-Ad.

Jessica Montell konstaterade att lag-
stiftning och rättvisa inte är samma 
sak. 

– Det är mycket märkligt att kränk-
ningar av mänskliga rättigheter är 
tillåtet i Israel. Att riva hus är lagligt 
i Israel, liksom att straffa oskyldiga 
människor för att de är släkt med en 
brottsling. Vi måste hitta kreativa sätt 
för att hålla de människor ansvariga 
som använder rättsstatens språk för 
att begå orättfärdiga handlingar, fast-
slog Jessica. n

Lagstiftning och rättvisa inte samma sak
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Morgan Johansson. Evin Khaffaf och Gunilla Carlsson.



I vårens kurskatalog fi nner du ett brett program med många nyheter. 
Våra kurser håller hög kvalitet, är relevanta samt har både 

praktiker och akademiker som föreläsare. 
Beställ katalogen eller besök vår hemsida.

Välkommen på kurs!

Karriärlyft med rätt kurs

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Karriärlyft 
med rätt kurs

Kurskatalog våren 2015Kurskatalog våren 2015

Fakultetskurser_Advokaten_dec_2014.indd   1 2014-12-11   15:03



24 Advokaten Nr 1 • 2015

Palestinas 
svåra 

uppdrag

M ission impossible. Israeler-
na vill göra vårt liv i Gaza 
till ett mission impossible, 

säger den palestinske advokaten, 
människorättsaktivisten och Right 
Livelihood-pristagaren Raji Sourani 
när han tar emot i Gaza och beskriver 
följderna av sommarens krig.

– Här utplånades hela familjer un-
der kriget. Sjukhus, ambulanser, fa-
briker, avloppssystem och vattenled-
ningar blev måltavlor. Eftersom vi inte 
får föra in reservdelar, kan vi inte ens 
ta hand om vårt eget avlopp. Avsikten 

med kriget var uppenbarligen att göra 
det omöjligt för människor att leva 
kvar i Gaza. Här fanns inga säkra zo-
ner under kriget, säger Raji Sourani, 
värd för en solidaritetsdelegation från 
Right Livelihood Award Foundation 
(RLA), ledd av RLA:s grundare Jakob 
von Uexkull.

– Men ändå stannade människor 
kvar under kriget, tillägger han.

rla-delegationen, vilken jag följde 
som journalist, mötte efterlevande 
till offren, representanter för palesti-

niernas civila samhälle, politiker från 
samtliga fraktioner i Gaza, inklusive 
Hamas förre premiärminister Ismael 
Haniyeh och Mamoun Abu Shahla, 
arbetsmarknadsminister i den nya 
samlingsregering, som är sammansatt 
av teknokrater. Abu Shahla, som bott i 
London i 30 år, tillhör själv president 
Mahmoud Abbas Fatahrörelse och 
är ledamot av Bank of Palestines sty-
relse. 

Trots att han kallar Hamas makt-
övertagande i Gaza 2007 för en ”stats-
kupp” – då bland annat den palestin-

Palestinas samlingsregering har ett närmast 
oövervinnerligt uppdrag: att smälta samman 
skilda rättssystem och politiska kulturer samt 
att leda palestinierna till nyval. Innan dess 
måste ministrarna – som inte kan träffas fysiskt 
– lindra nöden i Gaza efter sommarens krig.

TEXT: BITTE HAMMARGREN FOTO: BITTE HAMMARGREN M. FL.

Mamoun Abu Shahla, 
arbetsmarknads- 
minister i den nya 

samlingsregeringen.

Raji Sourani.

Reportage Palestina  
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övergångsregeringen att träffas. Re-
geringssammanträden hålls på video-
länk. Israels premiärminister Benja-
min Netanyahu kallar övergångsstyret 
för en ”terroristregering” eftersom 
den har Hamas stöd. 

– När FN:s generalsekreterare Ban 
Ki-moon besökte Palestina under 
kriget, fick vi ministrar i Gaza inte 
träffa FN-chefen i Ramallah. Fram till 
i dag har vi vägrats tillstånd att resa 
till Västbanken. Tidigare, som affärs-
man, hade jag inga svårigheter att få 
tillstånd att resa till Västbanken. Men 

ska myndighetens domare kastades ut 
– bedyrar både han och Ismael Hani-
yeh att de vill att samlingsregeringen 
ska lyckas med sitt svåra uppdrag. De 
uttrycker också båda en förhoppning 
om att Sverige ska ge dem stöd i den-
na process.

Att få till stånd en blocköverskri-
dande regering är svårt; det vet alla 
svenskar. Men i Palestina – en stats-
bildning i vardande som Sverige har 
erkänt – är skillnaden mellan blocken, 
Fatah och Hamas, så mycket större. 
Samlingsregeringen måste nödtorf-

tigt klara att ge tak över huvudet åt 
de hundratusentals som fick sina 
hem ödelagda under kriget – och det 
i ett Gaza som är utsatt för blockad 
sedan sju år. Samtidigt måste tre klyf-
tor överbryggas om palestinierna ska 
kunna gå till nyval 2015.

DEN GEOGRAFISKA KLYFTAN

Palestinierna tillåts inte ha en geo-
grafisk förbindelse mellan Gaza och 
de områden av Västbanken som den 
palestinska myndigheten, PA, ad-
ministrerar. Israel låter inte heller » 

Ett av Right 
Livelihood-delega-
tionens besök, som 

Bitte Hammar-
gren medföljde. 

Delegationen mötte 
efterlevande till 

offren, representan-
ter för palestiniernas 

civila samhälle 
och  politiker från 

samtliga fraktioner 
i Gaza.

Reportage Palestina 
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från den dag jag blev minister har Is-
rael hindrat mig. Så vi fick tala med 
Ban Ki-moon på videolänk, säger Ma-
moun Abu Shahla. 

DEN POLITISKA KLYFTAN

I PA-administrerade områden på 
Västbanken (cirka 40 procent av ter-
ritoriet, exklusive östra Jerusalem) 
har Fatah makten. I Gaza däremot 
fungerar Hamas som en skuggreger-
ing även om samlingsregeringen styr 
formellt. Misstron mellan Fatah och 
Hamas är djup sedan årtionden. Till 
det kommer krocken mellan Fatahs 
icke-våldslinje och det Hamas kall-
lar för sin ”motståndskultur” (vilket 
Israel stämplar som terrorism). Över-
gångsregeringens premiärminister 
Rami Hamdallah, en universitetsrek-
tor från Nablus på Västbanken som 
själv tillhör Fatah, besökte Gaza i ok-
tober. Men när Fatahrörelsen i Gaza 
en månad senare ville högtidlighålla 
minnet av PLO-ledaren Yassir Arafats 
död, ställde Rami Hamdallah in sin 
resa till Gaza efter det att flera spräng-
laddningar detonerat där pro-Fatah-
demonstrationen skulle hållas.  

DEN JURIDISKA KLYFTAN

Gaza och Västbanken har olika rätts-
system. Så har det varit i årtionden, 
också före Osloavtalet 1993. Västban-
kens rättssystem är en blandning av 

tre tunga namn, Ove Bring, Said Mah-
moudi och Pål Wrange, professorer i 
internationell rätt respektive folkrätt, 
argumenterar på DN Debatt för att 
erkännandet har stöd av vår tids folk-
rätt. 

”Folkrättstrion” skriver: ”Pales-
tinierna har en statsbildning som 
hade varit effektiv (i vart fall på Väst-
banken) om det inte varit för Israels 
olagliga ockupation. Israel har ingen 
folkrättslig rätt som kan kränkas av att 
det bildas en palestinsk stat på ocku-
perade områden eller av att en sådan 
stat erkänns. Palestina bör alltså kun-
na erkännas.” n

Sverige blev den 30 oktober det 
135:e medlemslandet i FN som 
erkände en palestinsk stat. 

Den svenska regeringen vill med sitt 
erkännande stödja moderata krafter 
bland palestinierna och göra parterna 
”mindre ojämlika” i kommande freds-
förhandlingar om en tvåstatslösning 
för Israel och Palestina.

Att en S-MP-regering hade för avsikt 
att erkänna Palestina var väntat. Men 
att regeringen agerade på egen hand, 
inte tillsammans med något annat EU-
land, förvånade många. 

Flera EU-länders parlament, liksom 

EU-parlamentet, har dock röstat ja 
till icke-bindande motioner i samma 
fråga denna höst, påhejade av kända 
profiler i den israeliska fredsrörelsen.

Utrikesminister Margot Wallström 
(S) har KU-anmälts för att hon infor-
merade EU:s övriga utrikesministrar 
innan hon överlade med Utrikes-
nämnden. Kritiken om att regeringen 
har frångått ett av Sveriges erkännan-
dekriterier, full kontroll av territoriet, 
har utrikesminister Wallström bemött 
med att Sverige tidigare erkänt Ko-
sovo respektive Kroatien i skeden när 
dessa länder saknade full kontroll av 
sina territorier. 

lagar och förordningar från Osmanska 
riket, den brittiska mandatmakten i 
Palestina 1920–1947, israeliska militär-
order och jordanska strafflagar, vilka 
liknar de syriska lagar som i sin tur 
infördes under påverkan av fransk 
lagstiftning. 

Gazas rättssystem utgår i huvudsak 
från lagar som infördes av den brit-
tiska mandatmakten i Palestina.

– Men de bygger varken på ett ang-
losaxiskt rättssystem eller romerskt 
rättstänkande, säger Jamil Salem, pro-
gramchef på Institute of Law på Bir 
Zeit-universitetet, en institution på 
Västbanken som bildades 1993 i syfte 
att hjälpa till med att lägga en juridisk 
grund för en palestinsk stat.

2002 antog pa en form av grundlag, 
Basic Law. Därmed gjordes ett första 
försök att smälta samman olika rätts-
kulturer. Men Basic Law berör främst 
civilrätten.

– Samtidigt finns det två skilda men-
taliteter på Västbanken och Gaza i 
fråga om hur Basic Law ska tillämpas, 
säger Jamil Salem.

Ghassan Faramand, styrelseordfö-
rande för Institute of Law, påpekar 
att denna mix av rättssystem brom-
sar varje försök att smälta samman 
palestiniernas förvaltning till en 
enhet. Dessutom räcker det inte 
att ministrarna kommer överens, 

så länge inte tjänstemännen under 
dem, på respektive sida, aktivt bi- 
drar till att smälta samman förvalt-
ningen.

– Men vi måste klara det och lägga 
grund för en gemensam lagstiftning, 
säger Ghassan Faramand.

Den processen har dock haltat se-
dan 1994, när den palestinska myn-
digheten upprättades. 

– Osloavtalet skulle ha lett fram till 
bildandet av en palestinsk stat inom 
fem år; 1999 skulle vi alltså ha grun-
dat en stat. Men i stället befinner vi 
oss fortfarande i en konfliktsituation. 
Fatah har lämnat tanken på befri-
else (med militära medel) bakom sig, 
medan Hamas anser att palestinierna 
fortfarande befinner sig i denna fas, 
summerar Jamil Salem, medveten om 
att Hamas är terrorstämplat av både 
Israel, USA och EU. 

Olika givarländer försöker i sin tur 
påverka agendan genom att villkora 
sitt bistånd.

sammantaget låter samlingsregering-
ens uppdrag som snudd på Mission 
impossible. Men bland palestinier 
över lag finns en stark önskan om rö-
relsefrihet och ett värdigt liv, trots att 
geografin skiljer dem åt. 

–Men aldrig har en tvåstatslösning 
känts så fjärran som nu, säger Raji 
Sourani. n

Allt fler länder erkänner Palestina
BAKGRUND

» 
”Aldrig har 
en tvåstats

lösning känts 
så fjärran 
som nu.” 
Raji Souran

Right Livelihood 
Award Foundations 

grundare Jakob 
von Uexkull.
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American exceptionalism – the      crime of torture 
the united states has been a leading advocate of interna-
tional law and justice. U.S. standing in the global arena is 
predicated not simply on military or economic superiori-
ty, though it possesses both, but on its commitment to law 
and a set of ideals governing the behaviour of nations. His-
torically, the United States was also a strong voice behind 
a growing internationalism, particularly as a response to 
conflict and instability. However, this changed after 9/11, 
the invasion of Iraq, and subsequent revelations of human 
rights abuses committed by the U.S. government. The 
recently released U.S. Senate Select Committee’s “Torture 
Report” puts to rest any remaining doubt that crimes of 
torture were committed by the CIA.

The Report is sobering. The full Committee study totals 
more than 6,700 pages and represents four years of work 
by the Committee ending in 2012, during which it revie-
wed more than six million pages of CIA materials covering 
the post 9/11 Detention and Interrogation Program.1 It is 
by far the most comprehensive report on U.S. intelligence 
gathering ever undertaken. Since much of the document 
remains classified, we still do not know the full nature of 
the CIA’s actions. Nevertheless, even the 500-page redac-
ted executive summary clearly reveals a set of brutal and 
immoral practices that go far beyond anything previously 
made public. 

The Report’s conclusion that enhanced interrogation 
techniques used by the CIA constituted torture cannot be 
denied. Equally damaging perhaps is the revelation that 
“enhanced interrogation techniques” were ineffective and 
did not lead to accurate, objective intelligence. 

Another disturbing finding is that the CIA lied about 
the extent and intensity of interrogation techniques used. 
The CIA reported that initially it used “an open, non-
threatening approach”, beginning with the “least coercive 
technique possible.”2 This was simply not true. The CIA 
employed brutal techniques for days and weeks at a time. 
These included sleep deprivation, physical abuse, mock 
burials, water boarding, and “rectal hydration”. 

Moreover, the CIA became the guardian of all interroga-
tion related information and viewed other parts of the U.S. 
government as hostile to its work. To maintain secrecy, 
it sent misinformation to the public, Congress, and the 
White House. 

It is important to emphasize that the CIA was not the 
only U.S. government agency wilfully promoting, or excu-
sing, torture as a method of U.S. policy. The Report does 
a disservice by suggesting that the Justice Department’s 
Office of Legal Counsel (OLC) was simply misled by the 
CIA when drafting the now notorious “torture memos”. 
Even if one assumes that the DOJ reached faulty conclu-
sions based on CIA deception, “ultimately, the fault lies 
with the legal counsel for not doing any investigation and 
blindly accepting what they were told.”3 They were not 
independent, impartial memos.4 The lawyers who drafted 
the memos should be held responsible for suggesting that 
CIA officials could avoid prosecution if torture resulted in 
“specific, actionable intelligence” that saved lives.

The key question, however, is whether those who per-
petuated criminal offences, and have never been held ac-
countable, will actually be brought to justice. It is unlikely, 
at least in the United States.

For its part, the U.S. Justice Department launched faint-
hearted investigations into post 9/11 CIA torture. Shock-
ingly, the Justice Department stated that it found no new 
information in the report that would merit reopening an 
investigation. Plainly, the Department refuses to prosecute 
anyone for the crime of torture. The White House has 
taken a similar view. 

That the U.S. government can even take such a position 
is a clear example of American “exceptionalism”, which 
has no merit in international law.

Former UN High Commissioner for Human Rights, and 
the recipient of the 2010 Stockholm Human Rights Award, 
Navi Pillay has rightfully stated that:

“Torture is an unequivocal crime … Neither national 
security nor the fight against terrorism, the threat of war, 

GÄSTKRÖNIKÖR
DR. MARK ELLIS

1 Senate Select Committee on Intelligence, “Committee study of the Central 
Intelligence Agency’s Detention and Interrogation Program,” (2014) p. 9 
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf, at 5.

2 Id.

3 Amel Ahmed, “Did CIA interrogation methods break the law?” (AlJazeera, 

9 Dec 2014), http://america.aljazeera.com/articles/2014/12/9/the-cia-
torture-reportalegalexplainer.html

4 Id, as stated by Wells Dixon, an attorney at the Center for Constitutional 
Rights.

5 JURIST UN rights officials call for end to torture 2014 available at http://
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or any public emergency can justify its use. All States 
are obliged to investigate and prosecute allegations of 
torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and 
they must ensure by every means that such practices are 
prevented.”5 

The prohibition of torture is found in a number of 
international human rights and humanitarian treaties 
and applies even in times of war and terrorism.6 It is also 
considered a fundamental principle of customary interna-
tional law and jus cogens. This means that the prohibition 
of torture is binding on all states, even if they have not 
ratified the relevant treaties.

It is the Convention Against Torture and Other Cruel, In-
human or Degrading Treatment or Punishment (CAT) that 
sets the fundamental obligation for all states to prosecute 
torture. Article 2(1) of CAT states that “[e]ach State Party 
shall take effective legislative, administrative, judicial or 
other measures to prevent acts of torture in any territory 
under its jurisdiction.” The prohibition of torture in CAT 
is absolute: “No exceptional circumstances whatsoever, 
whether a state of war or a threat or war, internal political 
instability or any other public emergency, may be invoked 
as a justification of torture.”7

There is absolutely no legal defence that can be prof-
fered by the United States that would exempt the country 
from bringing to justice those who have perpetrated the 
crime of torture. The U.S. has a clear obligation under 
international law to prosecute any person who commits 
torture. Yet, as stated earlier, there is no realistic chance 
of prosecution in the United States.

The question then arises about whether there is a me-
chanism, short of domestic prosecutions, that would en-
sure accountability for CIA agents and other govern ment 
officials who committed torture. In my opinion, there is 
one possible avenue: namely, the principle of universal 
jurisdiction. Under this principle, other states could arrest 
and prosecute anyone implicated in torture as set forth in 
the Torture Report.

The principle of universal jurisdiction holds that 
every country has a responsibility to bring to justice the 
perpetrators of grave crimes, no matter where the crime 
was committed, and regardless of the nationality of the 
perpetrators or their victims. It allows domestic courts to 
try and punish perpetrators of the most heinous crimes, 
including torture. If a state is unable to initiate a prosecu-
tion then it must extradite the person to a state or interna-
tional court that can prosecute. 

However, the principle of universal jurisdiction is losing 
force and credibility internationally. There is growing 
evidence that states are retreating from the original and 
more aggressive interpretation of this principle. A more 
conditional form of universal jurisdiction, whereby states 
adopt substantive and procedural legislative changes that 
make it considerably more difficult to bring third parties 
to justice, has taken its place. This trend needs to be 
reversed. 

International pressure should remain on the United 
States to ensure that those officials who committed or aut-
horized torture are brought to justice. And all countries 
should ensure that their own domestic legislation is robust 
enough to bring to justice those who commit these most 
heinous crimes, regardless of their status or location. 

Dr. Mark Ellis   
Executive Director of the International Bar Association, 

London.

American exceptionalism – the      crime of torture 
“However, the principle of universal jurisdiction is 
losing force and credibility internationally.”

GÄSTKRÖNIKÖR
DR. MARK ELLIS

jurist.org/paperchase/2014/06/un-marks-international-day-in-support-of-
victims-of-torture.php accessed 11 December 2014.

6 Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights (1948), Article 7 and 
10 of the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), Article 3 
of the European Convention on Human Rights (1950), Article 5 of the Ameri-
can Convention on Human Rights (1978), UN Convention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), Euro-
pean Convention for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading 
Treatment or Punishment (1987), Inter-American Convention to Prevent and 
Punish Torture (1985).

7 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment (CAT) of 1984, Art 2(2).
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Varje år kommer tiotusentals människor till Sverige för att söka asyl. 
De kan berätta hemska historier för att motivera sitt behov av skydd. 

Ofta är just de asylsökandes egna berättelser de enda uppgifter som finns. 
I brist på skriftliga bevis kommer mycket av bedömningen att hänga på 

en sak: hur trovärdiga är de uppgifter som den asylsökande lägger fram? 
Men hur bedömer man trovärdighet utan att fastna i egna värderingar 

och erfarenheter? Advokaten har talat med advokater, forskare och 
andra insatta som alla kan peka på stora svårigheter och problem 
i de livsavgörande trovärdighetsbedömningarna – men också på 

ett stort utvecklingsarbete som pågår inom området.
TEXT: ULRIKA ÖSTER & MAGNUS ANDERSSON FOTO: ISTOCKPHOTO M. FL.

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

Trovärdighet 
– ett svårfångat  

livsviktigt  
begrepp inom 

migrationsrätten

och
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nder förra året sökte ungefär 81 000 
personer asyl i Sverige. Det är den hög-
sta siffran sedan 1992, när kriget rasade 
som värst i det forna Jugoslavien. 

81 000 asylansökningar innebär 
lika många individuella bedömningar 

av asylskäl. Och det är inga lätta bedöm-
ningar som Migrationsverket och migra-

tionsdomstolarna har att göra. En stor del av 
flyktingarna kommer från länder präglade av konflikt och 
sönderfall. Ofta saknar de identitetshandlingar, i många 
fall också tillförlitliga uppgifter om hur gamla de är. Kan-
ske har de också fått färdiga falska historier att presen-
tera för myndigheterna av de flyktingsmugglare som för 
egen vinnings skull hjälpt till med flykten.

I Sverige möter flyktingarna beslutsfattare och domare 
med uppgift att fatta ibland livsavgörande beslut. Beslu-
tet ska fattas helt utan, eller uti-
från tveksamma, skriftliga bevis. 
Vittnen finns sällan. Dessutom 
kan traumatiska händelser i hem-
landet eller under flykten ha på-
verkat minnet och förmågan att 
berätta om asylskälen. 

En frusterad domare vid do-
marorganisationen IARLJ:s kon-
gress i Toronto uttryckte det så 
här (citerad i UNHCR:s rapport 
Beyond proof, översatt av Advo-
katen):

”Det är ofta frusterande att ha 
så lite information. Om vi bara 
kunde verifiera det här, om vi 
bara hittade stöd för det där; då 
skulle vi veta vad som ’verkligen 
hänt’. Men vi har aldrig all infor-
mation. Enligt min erfarenhet har 
vi faktiskt oftast så lite informa-
tion att jag inte skulle anse att det räckte för att välja en 
ny hushållsapparat, än mindre för att avgöra en persons 
framtid.”

MAGKÄNSLAN FÅR STYRA

Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet, 
pekar på just bristen på bevis som det mest speciella för 
asylprocessen. 

– Det gör trovärdighetsbedömningarna oerhört viktiga, 
viktigare än i många andra jämförbara processformer. 
Ofta är det den sökandes berättelse som är den huvud-
sakliga eller rent av enda bevisningen. Då inställer sig frå-
gan vilken tilltro man ska sätta till den, säger han. 

Trovärdighetsbedömningarnas stora betydelse märks 
också i den praktiska rättstillämpningen. Enligt UNHCR:s 

granskning av den svenska asylprocessen i första instans 
2011 fick 38 procent av de asylsökande avslag på sin an-
sökan med hänvisning till bristande trovärdighet. Det är 
inte någon unik situation för Sverige. Andra studier visar 
att jämförbara länder, som Tyskland och Franrike, också 
de baserar en stor del av sina avslag på just bristande tro-
värdighet hos de uppgifter som lämnats. 

Karolina Lindholm-Billing, biträdande regionchef vid 
UNHCR:s kontor för norra Europa, bekräftar den bilden.

– Vi ser att grunden för avslag väldigt ofta ligger i 
bristande trovärdighet. När man sedan läser besluten är 
det ofta väldigt svårt att utläsa hur beslutsfattaren kom-
mit fram till att den sökande brister i trovärdighet, säger 
hon. 

Docent Rebecca Thorburn Stern vid juridiska insti-
tutionen i Uppsala forskar just nu om genuinitetsbe-
dömningar i asylmål (se artikel på s. 38). Hon ser stora 

problem med hur dagens trovär-
dighetsbedömningar genomförs. 

– Det tycks finnas en osäkerhet 
om vilka element som ska finnas 
med i en trovärdighetsbedöm-
ning och hur dessa bör värderas. 
Det framstår som att trovärdig-
hetsbedömningar i allmänhet 
snarare än att baseras på psy-
kologisk forskning och kunskap 
om hur människor fungerar i 
pressade situationer, mer tar sin 
utgångspunkt i den egna uppfatt-
ningen om vad som är rimligt och 
troligt, i sunt förnuft och ”mag-
känsla”. Utan att förminska det 
arbete och den kunskap domare 
och beslutsfattare gör och har 
menar jag att det sistnämnda sät-
tet att bedöma trovärdighet på 
är alltför subjektivt för att egent-

ligen kunna kallas rättssäkert, säger Rebecca Thorburn 
Stern.

Advokat Viktoria Nyström har liknande erfarenheter. 
– Migrationsverket gör oftast någon form av allmän 

trovärdighetsbedömning baserad på egna, subjektiva er-
farenheter, i stället för att göra en objektiv tillförlitlighets-
bedömning av den asylsökandes berättelse. Det tycker 
jag är ett grundproblem i besluten.

SUBJEKTIV KÄRNA

Frågorna om trovärdighets- och tillförlitlighetsbedöm-
ningar är svåra och diskuteras inom både Migrations-
verket och migrationsdomstolarna. Enstaka domar från 
Migrationsöverdomstolen bidrar också till att förtydliga 
hur bedömningarna ska göras. 

”Det här är bedöm-
ningar som är svåra och 
vanskliga, men när allt 

kommer omkring ligger 
det en subjektiv kärna 

i varje trovärdighetsbe-
dömning och det måste 
vara tillåtet – ja det är 

till och med nödvändigt 
– att vi diskuterar om vi 

kan förlika oss med det.”
Gregor Noll

Viktoria Nyström.

Gregor Noll.
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Professor Gregor Noll är positiv till de pågående diskus-
sionerna. Men samtidigt tror han inte på att man helt kan 
komma ifrån de personliga, subjektiva bedömningarna. 

– Det här är bedömningar som är svåra och vanskliga, 
men när allt kommer omkring ligger det en subjektiv 
kärna i varje trovärdighetsbedömning och det måste vara 
tillåtet – ja det är till och med nödvändigt – att vi diskute-
rar om vi kan förlika oss med det, säger Gregor Noll. 

Detta utrymme för subjektivitet finns förstås i alla ty-
per av bedömningar som myndigheter och domstolar 
ska göra. Men i migrationsärendena ökar det, dels för att 
domstolen ska göra en framåtsyftande bedömning av vad 
som kan tänkas hända, snarare än vad som har hänt, och 
dels för att de personer som söker asyl har levt sina liv i 
helt andra samhällen och med andra villkor än de som 
ska göra bedömningarna. 

– Så vilket standardmått ska vi mäta dessa berättelser 
mot? Det problem som vi utsatts för i asylförfarandet är 
ju att vi inte har någon form av systemisk gemenskap 
med dem vi bedömer: vi läser inte samma tidning, vi le-
ver inte i samma mediebubbla, vi har inte samma gran-
nar och så vidare. I de flesta rättsliga sammanhang har 
vi en förförståelse som är lika. Den finns ju inte när det 
gäller asylsökande, utan där får man ju överbrygga oer-
hörda olikheter i kommunikativt avseende, sammanfat-
tar Gregor Noll. 

I brist på kunskap om livsvillkoren för den asylsökande 

finns risken att beslutsfattare och domare hemfaller till 
egna erfarenheter och uppfattningar av vad som är rimligt 
och troligt, grundade på ett liv i Sverige. Enligt UNHCR:s 
granskning av Migrationsverkets beslut 2011 var det van-
ligt att besluten lite vagt hänvsade till traditioner eller vad 
som var rimligt i ett visst land, utan stöd i landinformation 
eller andra källor. Sedan dess har Migrationsverket satt 
igång ett omfattande arbete med att skapa stöd i de svåra 
trovärdighetsbedömningarna (läs mer i artikel på s. 43).

TILLFÖRLITLIG STÖRRE ÄN TROVÄRDIG

Trovärdigheten i den egna berättelsen är alltså A och O 
för den som söker asyl. Men hur gör beslutsfattare och 
domare egentligen rent praktiskt för att avgöra vilka upp-
gifter som är trovärdiga när de bara har en berättelse att 
utgå ifrån? 

Dag Stegeland är kammarrättspresident i Göteborg och 
tidigare lagman vid Förvaltningsrätten i Göteborg, en av 
landets fyra migrationsdomstolar. Han tycker inte om or-
det trovärdighetsbedömningar. I stället vill han tala om 
tillförlitlighetsbedömningar. 

– Domstolen prövar inte om en person är trovärdig, 
utan om de uppgifter som en person lämnar är tillförlit-
liga, summerar han.

Den som försöker bedöma uppgifterna utifrån perso-
nen som berättar riskerar att hamna helt fel, påpekar Dag 
Stegeland. » 

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmålFokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

Varje år ska svenska 
Migrationsverket och 
migrationsdomstolarna 
ta ställning till tiotu-
sentals berättelser om 
skyddsbehov, en uppgift 
som är allt annat än lätt.
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Enligt all forskning är 
det omöjligt att bedöma 
en persons trovärdighet 
utifrån kroppsspråk 
eller mimik.
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– Det finns, så vitt jag känner till, ingen forskning som 
säger att man kan avgöra om en person talar sanning eller 
inte genom att se på kroppsspråk eller mimik. Tvärtom 
säger forskningen att om man gör en sådan bedömning 
så kan man lika gärna singla slant, säger han.

I stället får bedömningen exempelvis utgå från om de 
lämnade uppgifterna stämmer överens med kända fakta 
om det land och område som den asylsökande kommer 
ifrån, landinformation. En annan viktig del är de uppgifter 
om skyddsbehov som den sökande lämnar i sin berättelse. 

I sitt rättsliga ställningstagande om trovärdighetsbe-
dömningar listar Migrationsverket fyra grundkriterier 
som enligt rättspraxis kan användas för att bedöma till-
förlitligheten i en berättelse. Om berättelsen är samman-
hängande, om den är detaljerad, om den är i huvudsak 
oförändrad under utredningens gång och om den över-
ensstämmer med tillgänglig landinformation ökar detta 
trovärdigheten. Samtidigt påpe-
kas i det rättsliga ställningstagan-
det att enstaka brister i tillförlit-
lighet inte kan användas för att 
underkänna en hel berättelse. 

Dag Stegeland är inne på sam-
ma linje. Han har erfarenhet av 
berättelser som kan uppfattas 
som helt osammanhängande, 
men där det vid en närmare 
genomgång ändå finns ett sam-
manhang. 

– Motstridiga uppgifter är inte 
ovanliga, men de är inte i sig skäl 
att underkänna en berättelse. 
Det handlar om att gå vidare 
och ställa ytterligare frågor kring 
de uppgifter som till synes inte 
stämmer överens, och att få en 
förklaring av detta, fastslår Dag Stegeland.

En anledning till att en berättelse tycks spretig och 
motsägelsefull kan till exempel vara att den asylsökande 
upplevt trauman. 

– Det finns en hel del forskning som säger att det kan 
finnas mycket som blockerar det svåra man har varit med 
om, konstaterar Stegeland och fortsätter:

– Detaljerade uppgifter som är sammanhängande och 
som inte ändras behöver inte alls vara riktiga, det vill säga 
tillförlitliga. Det kan vara fråga om en inövad berättelse. I 
praktiken är det nog vanligare att berättelser ändras och 
kompletteras efterhand. Så fungerar ju vårt minne, vilket 
gör det ännu svårare för domstolarna att pröva tillförlit-
ligheten, som vi ska, konstaterar han. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg 
delar bedömningen att det är den asylsökandes tillförlit-
litlighet som i första hand ska bedömas. 

– Allmänna trovärdighetsbedömningar av asylsökande 
är mycket farliga. Särskilt i ljuset av de vanföreställningar 
och mytbildningar som finns, säger hon, och tillägger att 
Sverige enligt UNHCR:s statistik har en mycket strängare 
tolkning av när skyddsbehov föreligger, dubbelt så sträng 
som Danmarks. Det kan kanske hänga samman med till-
förlitlighetsbedömningen, funderar Ramberg.

DELAR BEVISBÖRDAN

Domaren Dag Stegeland är medveten om risken för att 
han kan påverkas av egna erfarenheter och det flöde av 
information som vi i dag ständigt utsätts för. 

– Men som domare är jag medveten om den risken. Det 
handlar om att göra en bedömning utifrån omständighe-
terna i varje enskilt fall, säger han, och fortsätter:

– Sedan skulle det ju vara förmätet att säga att vi do-
mare inte påverkas av vår omgivning. Men genom att 

prata om detta som en metodfråga 
skapar man en medvetenhet om 
den problematiken. Det är viktigt 
för att kunna förhålla sig objektiv i 
dessa svåra prövningar. 

I Sverige, som i många andra 
länder, ligger ansvaret för att be-
visa sitt behov av skydd på den 
asylsökande själv. Dag Stegeland 
vill dock tona ned frågan om be-
visbördans placering. I stället 
pekar han på att lagstiftaren och 
rättstillämpningen anpassat bevis-
kraven till de svårigheter som just 
asylprocessen innebär. 

– Det är svårt att föra en bevis-
ning och göra en bevisprövning 
utan annan grund än vad den en-
skilde för fram. För att kompen-

sera för dessa svårigheter är beviskraven betydligt lägre 
än de normalt är i förvaltningsprocessen, förklarar han. 

Att bevisbördan vilar enbart på den sökande är dess-
utom en sanning med modifikation. Enligt förvaltningsla-
gen och förvaltningsprocesslagen har ju myndigheterna 
och förvaltningsdomstolarna oavsett bevisbördans place-
ring en egen utredningsskyldighet. 

– Ett mål ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver. 
Den utredningsskyldigheten, som är en skyldighet för 
domstolen, gör sig starkare gällande när det handlar om 
utsatthet och det finns skyddsaspekter kopplade till den 
enskilde individen. Så är det ju på asylrättens område, 
påpekar Dag Stegeland. 

 
BITRÄDET KAN SKAPA HELHET

Men oavsett det delade utredningsansvaret faller natur-
ligtvis ett stort ansvar för att få fram den asylsökandes 

”Det finns, så vitt jag 
känner till, ingen 

forskning som säger att 
man kan avgöra om en 

person talar sanning 
eller inte. Tvärtom säger 

forskningen att om 
man ska göra en sådan 
bedömning så kan man 
lika gärna singla slant.”

Dag Stegeland

Dag Stegeland.
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berättelse på hennes advokat eller jurist, det offentliga 
biträdet. Dag Stegeland ser biträdets uppgift som både 
juridisk och pedagogisk. 

– En viktig del i det offentliga biträdets uppgift i det in-
ledande skedet är att förklara handläggningen och gång-
en, förklara sammanhanget för den som kommer från en 
helt annan del av världen och kanske inte har en aning 
om hur det går till, och kanske i sitt hemland har varit ho-
tad av myndigheter och kanske har ett dåligt förtroende 
överhuvudtaget för rättsmaskineriet, säger han. 

Även advokat Petter Aasheim trycker mycket på vikten 
av förberedelser och förklaringar. Han lägger alltid in ett 
förberedande möte med klienten inför det första mötet 
med Migrationsverket. 

– Bästa sättet, skulle jag nog säga, är att ha en noggrant 
förberedd klient som vet precis vad som gäller och vet 
hur man ska svara på frågorna – inte vad man ska svara, 
för orden lägger jag inte i munnen, utan hur man ska sva-
ra på frågorna, säger han. 

En situation då Aasheim kan behöva förklara utred-
ningens gång extra noga för klienten är när denne upp-
gett homosexualitet som skyddsgrund. 

– Det är inte alltid det är så lätt att förstå för den  
asylsökande varför frågorna ställs. Det ställs ganska 
mycket frågor angående när den asylsökande kände  
att han eller hon hade en dragning till samma kön, un-
gefär hur gammal personen var och hur personen och 
dennes omgivning reflekterade kring det, säger Petter 
Aasheim. 

Om klienten inte förstår varför dessa frågor ställs blir 
svaren ofta därefter. Petter Aasheim brukar därför be-
rätta om de frågor som kan komma och be klienten att 
reflektera över dem före asylutredningen. 

Förutom att förebereda klienten inför utredningarna 
ser advokat Viktoria Nyström det som en av sina vikti-
gaste uppgifter att lyfta fram klientens berättelse och att 
skapa en helhet och ett sammanhang när klienten inte 
själv förmår det, kanske på grund av trauman. Yttranden 
och inlagor är mycket viktiga medel för att göra detta. 
Men Nyström trycker också på att hon som biträde måste 
kunna ställa relevanta frågor, baserade på egen landkun-
skap, för att få fram alla asylskäl som finns i de fall där 
Migrationsverkets handläggare brister.

BITRÄDENA VIKTIGA 

Under de senaste åren har mycket hänt när det gäller att 
medvetandegöra svenska beslutsfattare och domare om 
de fallgropar som lurar i trovärdighetsbedömningarna, 
och hur man så långt som möjligt kan undvika dem. 

Professor Gregor Noll, som forskar om åldersbedöm-
ningar, tycker att det är hög tid att börja prata om frågan 
om trovärdighet på allvar nu. 

– Om jag ska vara klatschig så skulle jag säga att vi kan-
ske har diskuterat aningen för mycket detaljer i lagstift-
ningen, och för lite av det här mjuka inkråmet i asylpro-
cessen, som just handlar om trovärdighetsbedömningar, 
säger Noll. 

Karolina Lindholm-Billing vid UNHCR:s regionkontor 

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

» 

”Bästa sättet, skulle jag nog säga, är att ha en noggrant förberedd klient som vet                       precis vad som gäller och vet hur man ska svara på frågorna

– inte vad man ska svara,                       för orden lägger jag inte i munnen, utan hur man ska svara på frågorna.”  Petter Aasheim

Petter Aasheim.



3737Advokaten Nr 1 • 2015

» 

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

berömmer det arbete som Migrationsverket utfört de se-
naste åren inom området. På många sätt är Sverige ett 
föregångsland, menar hon. Samtidigt finns alltid mer att 
göra. 

– Migrationsverket har, genom sitt arbete inom pro-
jektet ”Den lärande organisationen” samt framtagandet 
av det rättsliga ställningstagandet om trovärdighets- och 
tillörlitlighetsbedömningar visat att man inser vikten av 
att medarbetarna har det stöd och får den utbildning de 
behöver för att kunna fatta så bra beslut som möjligt, 
och att det finns kontrollmekanismer inom systemet som 
kan fånga upp bristfälliga beslut. Men sedan är det ju 
också oerhört viktigt att domstolarna och biträdena har 
kunskap på det här området, säger Karolina Lindholm-
Billing.

Just de offentliga biträdena har en viktig roll, både för 
att stötta sina klienter på bästa sätt, och för att bidra till 
en bättre och mer rättssäker process, menar Karolina 
Lindholm-Billing. Hon skulle vilja se fler överklaganden 
som fokuserar på metoderna för trovärdighetsbedöm-
ningen. 

– Det är jätteviktigt att biträdena kan det här området 
så att de kan ifrågasätta beslut och även metoden för hur 
trovärdighets– och tillförlitlighetsbedömningen har gått 
till. Ofta i ett överklagande ifrågasätter man tillämpning-
en av flyktingkriterierna. Men vi ser väldigt sällan ombud 
gå in och kritisera eller klaga på metoden, hur trovärdig-
hetsbedömningen har gått. Så vi hoppas att ombuden ska 
bli bättre på att granska metoden för trovärdighetsbe-

dömningar och också klaga på denna aspekt av besluten, 
och därigenom fungera som en del i hela kvalitetssäkring-
en, säger Lindholm-Billing.

Även Dag Stegeland lyfter fram behovet av kunskap 
inom Migrationsverket och hos domstolarna. Samtidigt 
är det förstås en utmaning att hinna förmedla denna 
kunskap, inte minst inom Migrationsverket, som med 
ökande flyktingströmmar måste anställa allt fler hand- 
läggare och beslutsfattare, konstaterar Stegeland. Han 
tillägger:

– För både Migrationsverket och migrationsdomsto-
larna är kompetensfrågorna centrala. Beviskrav och 
bevisvärdering behöver diskuteras löpande. Just inom 
asylrätten är bevisfrågorna särskilt viktiga. Än viktigare 
är att Migrationsöverdomstolen genom vägledande avgö-
randen visar hur beviskraven ska tillämpas och hur bevis-
prövningen ska gå till i den praktiska rättstillämpningen. 
Här behövs vägledning, och Migrationsöverdomstolen 
har en stor och viktig uppgift att ta sig an. 

Precis som Karolina Lindholm-Billing anser också Dag 
Stegeland att de offentliga biträdena är nyckelpersoner. 
Också här behövs kompetensutveckling, något som Ad-
vokatsamfundet skulle kunna bidra med. 

– Om fler duktiga jurister ska intressera sig för att vara 
biträden i asylprövningen, då måste det också satsas re-
surser där. Med fler skickliga jurister skulle asylprocessen 
inte bara bli mer kostnadseffektiv utan samtidigt rättssäk-
rare. Jag tror att högre ersättningsnivåer skulle kunna bi-
dra till det, säger han. n

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

”Bästa sättet, skulle jag nog säga, är att ha en noggrant förberedd klient som vet                       precis vad som gäller och vet hur man ska svara på frågorna

– inte vad man ska svara,                       för orden lägger jag inte i munnen, utan hur man ska svara på frågorna.”  Petter Aasheim

Genuinitets- 
bedömningar 
– när det mest 
personliga 
granskas 
– vänd!

Karolina Lindholm-
Billing.

En viktig uppgift för 
biträdet, inte minst när 
det gäller asylsökande 
barn, är att förklara 
själva asylprocessen.
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Hur kan man egentligen veta vad en person 
tror på eller om han attraheras av män eller 
kvinnor? I en pågående studie försöker fors-
karna Rebecca Thorburn Stern och Hanna 
Wikström sätta fingret på de svåra juridiska 
avvägningar som kallas genuinitetsbedöm-
ningar.

 D et började med att jag lade märke till uttrycket 
”genuinitetsbedömningar” i en del ärenden som 
handlade om konvertiter och personer som åbe-

ropat sexuell läggning som skyddsgrund. Det framstod 
som att en del av trovärdighetsbedömningen handlade 
om att försöka klargöra om den sökande var "på riktigt" 
konvertit eller homosexuell, något som jag fann mycket 
märkligt. För hur kan man veta om en människa faktiskt 
tror på något, eller vem eller vad de blir attraherade av? 
Jag blev intresserad av hur tankarna gick kring dessa be-
dömningar av så djupt personliga saker som religiös över-
tygelse och sexuell läggning och hur de genomfördes och 
ville helt enkelt veta mer.  

Det berättar Rebecca Thorburn Stern, docent i folk-
rätt vid Uppsala universitet. Tillsammans med Hanna 
Wikström, fil. dr i socialt arbete vid Göteborgs universi-
tet och forskare i migrationsrätt vid Uppsala universitet, 
ansvarar hon för forskningsprojektet ”Är det på riktigt?” 
Genuinitetsprövning vid åberopande av skyddsskäl. Med 
utgångspunkt i domar från migrationsdomstolarna ska 
Thorburn Stern och Wikström undersöka hur domsto-

larna går till väga för att fastställa om en sexuell läggning 
eller religiös övertygelse är genuin, och vilken betydelse 
”det genuina” i en uppgiven sexuell läggning eller konver-
sion tillmäts av domstolarna när de avgör skyddsbehovet.

VEM PASSAR MALLEN?

I Sverige finns inte särskilt mycket forskning omkring 
genuinitetsbedömningar. Men enligt internationell forsk-
ning utgår bedömningar av religion och konversion ofta 
från en uppfattning om ”rätt” sätt att utöva en religion. 
Det ”rätta sättet”bör innefatta vissa kunskaper och vissa 
känslor inför religionen. I en ännu opublicerad forsk-
ningssammanställning pekar Hanna Wikström och Re-
becca Thorburn Stern på att det finns sådana föreställ-
ningar även kring en genuin sexuell läggning. I dessa fall 
handlar det främst om förväntningar på processen för att 
”komma ut” som till exempel homosexuell, och om hur 
personen uppträder efter detta steg. 

För personer som passar in i mallen behöver det inte 
vara något problem, påpekar Hanna Wikström. Svårare 
blir det för dem som inte gör det. Risken är att handläg-
gare, beslutsfattare och domare förutom att bedöma till-
förlitligheten med hjälp av andra metoder, också mer el-
ler mindre omedvetet jämför den asylsökande med dessa 
mallar. Hanna Wikström och Thomas Johansson har i en 
forskningsartikel kallat detta för social trovärdighet.

– Man gör bedömningar som ”är det rimligt att en 
kvinna från det här området agerar på detta sätt, är det 
rimligt att hon bemöttes av olika parter på ett visst sätt, 
är det rimligt att en person av så låg klass skulle handla 
på det här sättet”, exemplifierar Hanna Wikström, och 
tillägger:

Genuinitetsprövning innebär en 
prövning av en persons övertygelse 
eller sexuella läggning, för att för-
söka se om den verkligen är genuin. 
Prövningen kan vara avgörande för 
att fastställa skyddsbehovet i asyl-
mål, eftersom exempelvis konver-
sion från islam till kristendom eller 
homosexuella handlingar i vissa 
länder kan leda till diskriminering, 
förföljelse eller till och med döds-
straff. 

Genuinitetsprövningar genomförs 
hela tiden hos Migrationsverket 
och i migrationsdomstolarna. Länge 
fanns knappt någon vägledning för 

beslutsfattare och domare för hur 
de ska göras. På senare år har dock 
Migrationsöverdomstolen gett vissa 
riktlinjer i några avgöranden.

I sitt avgörande, MIG 2011:29, tar 
sig Migrationsöverdomstolen an 
uppgiften att bedöma om en kon-
version är genuin. Domstolen svarar 
nej på frågan, och mannen nekas 
uppehållstillstånd. I målet, som 
gäller en afghansk man som kon-
verterat till kristendomen i Sverige, 
tar domstolen bland annat fasta på 
att mannen inte uppvisat tillräcklig 
kunskap om kristendomen. Hans 
uppgifter om vad den nya religionen 

betyder i hans liv är också vaga, 
enligt domstolen, som finner att 
mannen inte hade ”gjort sannolikt 
att hans konversion från islam till 
kristendomen har sin grund i en ge-
nuin övertygelse”. 

I ett annat mål, UM 3853-13, kom-
mer Migrationsöverdomstolen fram 
till att en uppgiven homosexuell 
läggning inte är trovärdig, bland an-
nat för att den asylsökande lämnat 
allt för svävande svar om sina käns-
lor inför homosexualiteten. 

2012 kom också Migrationsverket 
med ett så kallat rättsligt ställnings-
tagande, med rekommendationer 

angående trovärdighetsbedöm-
ningar vid religion som asylskäl. 
Handläggare och beslutsfattare 
rekommenderas där att utgå från 
om den sökande kan berätta de-
taljerat om sin religionsutövning i 
hem landet och i Sverige, hur den 
sökande kan berätta om sin tros-
uppfattning, religiösa erfarenheter 
och religionens roll i vardagen. 
Däremot varnar man för att lägga 
alltför stor vikt vid kunskaper om 
religionen. Enligt det rättsliga ställ-
ningstagandet kan inte alla individer 
förutsättas ha detaljkunskaper om 
sin religion.

GENUINITETSPRÖVNINGAR

Genuinitetsbedömningar – när det

Hanna Wikström.
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– Jag menar inte att Migrationsverkets folk är speciellt 
fördomsfulla, åtminstone inte mer än andra människor. 
Det här är samhälleliga värderingar som vi alla bär med 
oss. Men asylsystemet tvingar fram så otroligt binära och 
kategoriska resonemang, och därmed blir värderingarna 
tydliga i den typen av processer. 

FÖRESTÄLLNINGARNA PÅVERKAR

Det handlar alltså om föreställningar som vi alla bär på 
och som – ofta utan att vi är medvetna om det – riskerar 
att påverka oss. För Hanna Wikström är just omedveten-
heten ett stort rättssäkerhetsproblem. 

– Det är nästan den värsta aspekten, att det inte sätts 
ord på det, att man inte vet att man gör dessa bedöm-
ningar, säger hon. 

Finns det då något att göra åt att vi som samhällsvarel-
ser så lätt fastnar i schabloner? För Hanna Wikström är 
en viktig del av lösningen om att de som fattar besluten 
är medvetna om sina föreställningar. 

– Jag tänker att man kan göra bättre eller sämre vär-
deringar, mer eller mindre genomlysta. Bara genom 
att sätta ord på fördomar, ”jag har låg tolerans för kort- 
vuxna personer” för att ta ett ganska dåligt exempel. Om 
jag har lagt upp detta på bordet är det mindre troligt att 
jag låter det påverka mitt beslut, menar Hanna Wikström.

För rättssäkerhetens skull vore det också bättre om 
beslutsfattare och domare presenterade hela sina reso-
nemang i beslut och domar, även om de vilar på en sub-
jektiv grund. 

– Allt som görs måste explicit uttalas. Det vore bättre att 
skriva att ”det här är inte trovärdigt utifrån hur jag tänker 
att kvinnor från detta område agerar” än att bara skriva 
att det inte är trovärdigt. Det är inte hela lösningen, men 
först då saker uttrycks på ett tydligt sätt kan vi börja dis-
kutera giltigheten i olika typer av resonemang och det 
är en viktig start för att börja åtgärda problemen, säger 
Hanna Wikström.

Utifrån sina kunskaper och de insikter som forsknings-
projektet gett hittills, har docent Rebecca Thorburn Stern 
ett råd att ge till advokater som agerar biträden:

– Vara så tydlig som möjligt, förklara varför det finns 
oklarheter i berättelsen, om det finns sådana, ta upp kul-
turella och sociala orsaker till sådant som kan ifrågasätta 
trovärdigheten.

Projektet ”Är det på riktigt” Genuinitetsprövning vid 
åberopande av skyddsskäl är beräknat att pågå till mitten 
av 2015. Närmast ska forskarna analysera de domar som 
samlats in. Läs mer om projektet på Lund/Uppsala Migra-
tion Law Networks webbplats: http://www.migrationlaw-
network.org. n

Genuinitetsbedömningar – när det mest personliga granskas

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

Mång- 
vetenskapligt
förhållningssätt
ger bättre 
bedömningar 
– vänd!

Asylsystemet hanterar 
enklast väldigt explicita, 
förenklade kategorier, 
menar Hanna Wikström.
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Mångvetenskapligt
förhållningssätt
ger bättre 
bedömningar

Trots den stora betydelsen av just trovärdig-
hetsbedömningar har det funnits ganska 
lite skrivet om området i form av vägledning 
till handläggare och beslutsfattare. CREDO-
projektet är ett försök att råda bot på bristen. 
I sin första rapport pekar CREDO på en rad 
möjliga förbättringar av asylprocessen, inte 
minst utifrån aktuell forskning.

 Bakom CREDO står FN:s flyktingkommissariat 
UNHCR tillsammans med ungerska Helsingfors-
kommittén och IARLJ, International Association of 

Refugee Law Judges. Projektet syftar till att samla goda 
exempel och peka på brister i de bedömningar som görs 
inom EU-länderna.

I sin första rapport Beyond Proof. Credibility Assess-
ment in EU Asylum Systems, som kom 2013, presente-
rar CREDO såväl goda exempel och etablerade riktlinjer 
inom nationell och internationell rätt och internationell 
forskning inom flera discipliner som problem och fall-
gropar. Utgångspunkten är en djupgående granskning av 

asylprövningen i första instans i Storbritannien, Belgien 
och Nederländerna.

Rapporten pekar på en rad problem och faktorer som 
försvårar trovärdighetsbedömningarna. Trauman, psy-
kiska problem och en ny okänd miljö kan påverka den 
asylsökandes förmåga att berätta om sina asylskäl. Brist-
fällig tolkning, tidsbrist, okunskap hos handläggaren om 
den sökandes kulturella bakgrund och dålig landinforma-
tion som gör att en berättelse verkar felaktig är andra sa-
ker som riskerar att leda beslutsfattare fel i trovärdighets-
bedömningarna. 

Karolina Lindholm-Billing, biträdande regionchef vid 
UNHCR:s kontor för norra Europa, lyfter också fram att 
migrationsmyndigheterna har ett eget ansvar för utred-
ningen, ett ansvar som man inte alltid tar. 

– Ofta ser vi i beslut från andra länder att det blir avslag 
med motiveringen bristfällig trovärdighet. Om man går 
in och läser intervjuanteckningar så visar de kanske att 
den sökande har gett motstridiga uppgifter i olika sam-
manhang, utan att få möjlighet att förklara detta. I stället 
för att be personen förklara motstridigheterna har man 
liksom noterat ”aha, en motsättning” och så ger man av-
slag på det. Men det ska ju vara en dialog och samspel, 
inom ramen för det gemensamma utredningsansvaret 
säger Lindholm-Billing.

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

» 

Kunskaper om mäns, kvinnors och barns ställning och livsvillkor i de samhällen flyktingarna kommer ifrån är avgörande för att kunna göra en bedömning.
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Tydligare 
beslut ett 
steg för ökad 
rättssäkerhet
– vänd! » 

Rapporten visar också att olika länder och olika be-
slutsfattare inom sammma land kan ha olika uppfattning-
ar kring behovet av att styrka en berättelse med skriftlig 
bevisning.

En viktig slutsats i rapporten Beyond Proof är vikten av 
kunskap inom en rad olika områden, det som i rappor-
ten benämns ”a multidisciplinary approach”, på svenska 
snarast ett mångvetenskapligt förhållningssätt. Det kan 
handla om kunskaper om mäns, kvinnors och barns ställ-
ning och livsvillkor i de samhällen flyktingarna kommer 
ifrån, liksom hur man kommunicerar och uttrycker sig. 

– Kunskapen behövs för att kunna sätta in den informa-
tion som man får från den asylsökande i ett korrekt sam-
manhang och inte bedöma trovärdigheten i den informa-
tion man får utifrån sina egna normer och värderingar 
och sin kulturella bakgrund, påpekar Karolina Lindholm-
Billing. 

Också insikter i minnespsykologi kan vara viktiga i be-
dömningen, visar UNHCR-rapporten. Just den kunskapen 
innebär kanske att tidigare riktlinjer behöver revideras 
en aning. För medan det ofta har setts som ett tecken på 
tillförlitlighet att den sökande kan ge en detaljerad och 
sammanhängande berättelse visar minnesforskningen 
i dag att människans minne inte fungerar på detta sätt. 
Människor har generellt svårt att minnas detaljer. Minnet 

tar i stället fasta på större generella drag i det som hän-
der. Dessutom kan traumatiska händelser påverka min-
net på flera olika sätt.

På samma sätt tycks inkonsekvens vara ett mycket all-
mänmänskligt drag i minnets funktion, inte något tecken 
på att en person ljuger. Enligt rapporten anser psykolo-
ger att en människa uppvisar en hög grad av konsekvens 
om hon säger emot egna tidigare utsagor i högst 20 pro-
cent av sina uttalanden. 

– Rapporten gör det tydligt att det ställs enormt höga 
krav på handläggare och beslutsfattare att ha all denna 
kunskap som krävs. Så det är en stor utmaning hur myn-
digheterna verkligen kan ge medarbetarna de verktyg de 
behöver för att kunna göra objektiva trovärdighetsbe-
dömningar, säger Karolina Lindholm-Billing.

Hon sammanfattar rapportens viktigaste slutsatser: 
– Man ska betrakta asylprocessen som en ickekontra-

diktorisk process, där man gemensamt med den asylsö-
kande ska utreda vilka de materiella fakta är, och att ta 
in och tolka det den sökande säger utifrån ett tvärveten-
skapligt förhållningssätt. 

En andra rapport från CREDO-projektet, om trovär-
dighetsbedömningar hos ensamkommande flyktingbarn, 
presenteras i början av 2015. Ett av de länder som stude-
rats i rapporten är Sverige. n

Fokus Trovärdighetsbedömningar i asylmål

Kunskaper om mäns, kvinnors och barns ställning och livsvillkor i de samhällen flyktingarna kommer ifrån är avgörande för att kunna göra en bedömning.
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En röntgenundersökning 
räcker inte ensam för 
att ett barns ålder ska 
anses fastställd, enligt 
Anders Danielsson.
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Tydligare beslut ett steg
för ökad rättssäkerhet
Migrationsverket arbetar på flera plan för 
att göra trovärdighetsbedömningarna mer 
rättssäkra och besluten lättare att följa. 
Bland annat handlar det om att ta till sig ak-
tuell forskning och om att få beslutsfattarna 
att tydligt redovisa hur de gjort sina be-
dömningar. Det berättar Migrationsverkets 
generaldirektör Anders Danielsson.

Forskare som vi talat med betonar att det just i trovärdig-
hetsbedömningar är omöjligt att komma ifrån ett subjek-
tivt inslag, där bedömarens egna erfarenheter och före-
ställningar kommer att spela in. Håller du med om detta?

– Det ligger i bedömningars natur – till skillnad från be-
räkningar – att det är en värdering som ska göras, i detta 
fall av sökandens utsaga. På så sätt finns där ett subjektivt 
inslag i denna bedömning. Det viktiga är hur vi hanterar 
detta i asylprövningen.

– Redan genom att vi, sedan en tid, gör åtskillnad mel-
lan bedömningen av berättelsen och personen anser jag 
att vi har kommit en bit på väg att kunna hantera dessa 
bedömningar utifrån objektiva kriterier. 

– När det sedan gäller själva bedömningen av utsagan 
finns det naturligtvis risk att gå fel. 

– Jag tror var och en kan se att det ligger en större risk 
i att subjektiva element får betydelse i bedömningen av 
vad som är ”rimliga” uppgifter än vad som är uppgifter 
som strider ”mot allmänt kända fakta”. Det kan också 
vara ett av skälen till att man inte heller i större utsträck-
ning ser en hänvisning till att en uppgift inte är ”rimlig” i 
Migrationsöverdomstolens domar. Det rättsliga stödet till 
vår prövningspersonal uppmärksammar detta.

– Det sätt vi på Migrationsverket vill omhänderta en 
uppgift som utredaren ställer sig frågande till är att låta 
sökanden bemöta frågor från tjänstemannen. Det är i 
utredningssituationen som utredarens individuella kun-

skaper och erfarenheter kan leda till att olika frågor kan 
komma att ställas. 

– Vid bedömningen av tillförlitligheten är det emeller-
tid omständigheter av objektiv karaktär som ska bedö-
mas. Det ska inte enbart anges att berättelsen är osam-
manhängande, utan detta ska också exemplifieras. Om 
berättelsen är vag och detaljfattig ska beslutsfattaren 
också ange vad i berättelsen som är vagt och detaljfattigt. 
Samma krav på konkretion uppställs rörande om berät-
telsen innehåller motstridigheter eller uppgifter som stri-
der mot allmänt kända fakta.

Hur kan man minska spelrummet för sådana mer eller min-
dre medvetna föreställningar i besluten?

– Som jag sa tidigare är tillförlitlighetsbedömningar 
centrala i den del av asylprövningen som handlar om att 
fastställa fakta. Det är också därför som Migrationsverket 
ständigt arbetar med att utveckla verktyg och metoder 
för att säkerställa att vi fattar objektiva och tydliga beslut 
som sökanden förstår. 

– En del i detta arbete som är särskilt intressant och vik-
tigt är det tvärvetenskapliga perspektiv som får större be-
tydelse i tillförlitlighetsbedömningarna. Kunskapen om 
hur vår hjärna och vårt minne fungerar är inte statisk. 
Här kan ny forskning inom minnespsykologin påverka 
våra bedömningar av vilka krav man kan ställa på den sö-
kandes uppgifter, till exempel att dessa är sammanhäng-
ande och detaljrika. 

– Migrationsverket är en kunskapsorganisation som ge-
nom kontakter med universitet och högskolor strävar ef-
ter att tillgodogöra sig nya forskningsrön inom relevanta 
områden. Genom en sådan organisation tror jag att vi 
skapar förutsättningar för att hantera vanföreställningar 
och i stället utveckla vårt arbetssätt, baserat på kunskap.

Vilka trovärdighetsbedömningar är svårast att göra?
– I stödet till vår handläggande personal, när det gäller 

metoden för tillförlitlighetsbedömningar, trycker vi sär-
skilt på att bedömningarna ska vila på en objektiv grund, 
att det inte handlar om att ”få fram sanningen” samt att » 

Anders Danielsson.
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tillämpa principen om tvivelsmålets fördel. Även om man 
förhåller sig till dessa delar finns det utmaningar av olika 
karaktär i alla situationer där man ska ta ställning till om 
man kan godta de uppgifter sökanden gör gällande.

– Till exempel finns det en rad svårigheter att hantera 
när det rör sig om en asylsökande som berättar att han 
eller hon i sitt hemland riskerar förföljelse eller någon an-
nan kränkande behandling på grund av sin sexuella lägg-
ning. Här gäller det att vi inte hamnar i ett heteronorma-
tivt tankesätt där vi ställer andra krav på en homosexuell 
asylsökande – att till exempel ge uttryck för sin sexuella 
läggning – än vi gör på en heterosexuell asylsökande.

– Mot bakgrund av de särskilda utmaningar som finns i 
bedömningen av asylskäl hänförliga till könsidentitet och 
sexuell läggning har vi gett ut särskilda riktlinjer för ut-
redning och bedömning av denna typ av ärenden.

– Även i ärenden där religion åberopas som asylskäl, 
till exempel asylsökande som i Sverige konverterar, finns 
dimensionen offentligt–privat med. Hur den asylsökande 
vill eller inte vill ”manifestera sin tro” kan se väldigt olika 
ut och påverkar handläggarens arbete. Det är viktigt att vi 
har förmågan att anpassa utredningen och bedömningen 
av sökandens uppgifter utifrån omständigheterna i det 
enskilda ärendet.

– Ytterligare exempel på svårigheter i tillförlitlighetsbe-
dömningar är personer som utsatts för traumatiska hän-
delser i hemlandet. I sådana situationer är det viktigt att 
vi inte uppställer samma krav på att utsagan är detaljrik 
och sammanhängande som i andra ärenden.

Hur arbetar ni inom Migrationsverket för att förbättra 
kvaliteten på de svåra trovärdighetsbedömningar?

– Det är viktigt med ett tydligt sökandeperspektiv i 
handläggningen av alla migrationsärenden; även om 
sökanden får ett avslag på sin ansökan om uppehålls-
tillstånd ska han eller hon förstå hur vi som myndighet 
har kommit fram till den bedömningen. Detta gäller inte 
minst i asylbesluten och tillförlitlighetsbedömningarna. 

– Den så kallade Migrationsspråksutredningen från 
2013 konstaterade också att det fanns en del att förbättra 
när det gäller hur beslutsformuleringarna i Migrations-
verkets beslut kan anpassas efter mottagaren. Migrations-
verket har därför, i enlighet med utredningens slutsatser, 
utvecklat ett handläggningsstöd för beslutsskrivning med 
syftet att bättre anpassa besluten efter mottagaren ge-
nom att höja begripligheten och underlätta för sökanden 
att följa de juridiska resonemang som ligger till grund för 
verkets beslut. 

– Genom att vara tydlig mot sökanden i besluten, till 
exempel i tillförlitlighetsbedömningarna, tvingas besluts-
fattaren att i text formulera de resonemang som ligger 
till grund för bedömningen och som, ibland, tidigare 
enbart fanns i tjänstemannens huvud. Härigenom kan 

också eventuella otydligheter i övervägandena i ärendet 
undanröjas. 

Professor Gregor Noll har i ett par artiklar starkt ifråga-
satt användandet av radiologiska undersökningar som ett 
verktyg för att bestämma asylsökandes ålder. Hur viktiga 
är de radiologiska undersökningarna i era bedömningar?

– Inledningsvis är det viktigt att komma ihåg att det är 
den asylsökande som ska göra sin identitet, bland an-
nat åldern, sannolik. Det är först om den sökande inte 
uppfyller sin bevisbörda som frågan om medicinsk ål-
dersutredning kan bli aktuell. Migrationsverket saknar 
medicinsk kompetens. I stället följer vi de anvisningar 
som Socialstyrelsen lämnar i dessa frågor. 2012 gav Soci-
alstyrelsen ut ett ställningstagande angående medicinsk 
åldersbedömning för barn i övre tonåren. Socialstyrelsen 
har funnit att medicinska metoder, det vill säga läkarun-
dersökning och röntgen, är de lämpligaste metoderna för 
att göra åldersbedömningar.

– Utifrån Migrationsverkets förvaltningsrättsliga utred-
ningsskyldighet har Migrationsverket under 2014 inlett 
en upphandling med medicinska utförare för att få ett 
underlag i åldersfrågan i enlighet med den metod Soci-
alstyrelsen anger.

 ”Även i ärenden där religion åberopas som asylskäl, till exempel asylsökande som                       i Sverige konverterar, finns dimensionen offentligt–privat med. 

Hur den asylsökande vill eller inte vill ”manifestera                       sin tro” kan se väldigt olika ut och påverkar handläggarens arbete.”  Anders Danielsson
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Sökandeperspektivet är viktigt i Migrationsverkets arbete.
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– Innebörden av detta arbetssätt är att inte enbart rönt-
gen ska ligga till grund för åldersbedömningen. Den fria 
bevisprövningen gäller även i dessa ärenden och det kan 
ofta vara en rad faktorer som ligger till grund för bedöm-
ningen om sökanden har gjort sannolikt den uppgivna 
åldern. 

Har Gregor Nolls kritik lett till några förändringar i hur ni 
på Migrationsverket ser på röntgenundersökningar?

– Nej. Vi är medvetna om den stora osäkerhet som finns 
i medicinska åldersbedömningar. Frågan Migrationsver-
ket har att ta ställning till är om uppgifterna i ärendet, 
bland annat resultatet av en röntgenundersökning, inne-
bär att sökanden har gjort sannolikt den uppgivna åldern.

– På det sätt som beskrivits ovan strävar Migrations-
verket efter att arbeta med åldersbedömningar enligt 
den metod som Socialstyrelsen anger. Den naturliga ut-
gångspunkten är därför att om det vetenskapliga stödet 
för detta ställningstagande saknas bör Socialstyrelsens 
riktlinjer ändras.

 
Språkanalys är ett viktigt redskap när man ska bedöma om 
en asylsökande talar sanning om sitt ursprung. Samtidigt 
har de analyser som utförs fått stark kritik för att kvalite-

ten på undersökningarna och kompetensen hos dem som 
genomför dem många gånger är för låg. Vad säger du om 
denna kritik?

– Språkanalysen kan ha betydelse när Migrationsverket 
ska ta ställning till verkställighetsland. Migrationsöver-
domstolen har i ett vägledande avgörande hänvisat till en 
statlig utredning och uttalat att språkanalyser kan ha ett 
betydande bevisvärde.

– När Migrationsverket använder sig av språkanalyser 
sker detta i enlighet med villkoren i den upphandling ver-
ket har genomfört. Språkanalyser genomförs med hjälp 
av en språkanalytiker och en lingvist. Språkanalytikerns 
huvudsakliga kompetens utgörs av kunskapen i det aktu-
ella språket. Lingvisten har däremot en akademisk utbild-
ning. Språkanalysen görs av analytikern och lingvisten i 
nära samarbete. För att kunna svara på frågan om kom-
petensen är för låg hos dem som genomför språkanaly-
serna måste man därför specificera om kritiken avser 
analytikern, lingvisten eller båda två.

– Den kritik som nyligen framförts i media avser hu-
vudsakligen en särskild språkanalytiker. Av de uppgifter 
Migrationsverket tagit del av finns där inga sådana upp-
gifter som innebär att analytikerns språkliga kompetens 
är ifrågasatt. 

Har kritiken lett till några förändringar?
– Både lagstiftaren och praxis är tydliga med att Migra-

tionsverket kan använda sig av språkanalyser i asylpro-
cessen. Det är dock myndigheten som ska säkerställa hur 
vi använder oss av detta verktyg. 

– På Migrationsverket har vi tidigare följt upp hur vi 
använder oss av språkanalyser i asylärenden. Den upp-
följningen visade att vi huvudsakligen följer den metod 
för användning av språkanalyser som finns, det vill säga 
att inte enbart resultatet av språkanalysen har legat till 
grund för bedömningen av identitet och hemvist. Ytterli-
gare en granskning fokuserade på kvaliteten i språkanaly-
serna genom att en motsvarande språkanalys fick ske av 
ett annat företag. Granskningen visade att de båda språk-
analysföretagen gjorde i princip samma bedömning av 
den språkliga hemvisten av de inspelningar de fick del av. 

– Den kritik som nu framförts mot Migrationsverkets 
användning av språkanalyser gör att vi nu väljer en annan 
metod för att följa upp Migrationsverkets användning av 
språkanalyser. Vi kommer nu att låta en extern utredare, 
före detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen 
Sten Heckscher, titta närmare på hur myndigheten ar-
betar med språkanalyser. Det uppdraget innefattar en 
analys om hur Migrationsverket använder sig av språk-
analyser men också en utredning om de olika metoder av 
språkanalyser som finns tillgängliga på marknaden. 

– Resultatet av den utredningen kommer att ligga till 
grund för hur vi ska arbeta vidare med dessa frågor. n
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Den svårfångade 
identiteten 

Det är den asylsökande själv som har bevis-
bördan för att styrka sin påstådda identitet, 
eller i alla fall göra den sannolik. Språkana-
lyser och åldersbedömningar är redskap för 
att göra det – redskap som dock ifrågasätts 
från många håll.  

 En stor del av de asylsökande som kommer till Sve-
rige saknar giltiga ID-handlingar.Många gånger kan 
det därför vara en svår utmaning att fastslå grund-

läggande fakta, som personens ålder och varifrån han el-
ler hon kommer. 

Enligt Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 
2011:15 kan språkanalyser ha ett betydande bevisvärde i 
enskilda fall, förutsatt att de genomförs på ett rättssäkert 
sätt och håller god kvalitet. Och advokat Petter Aasheim 
konstaterar att språkanalyser många gånger kan vara till 
fördel för hans klienter, då de bekräftar deras uppgifter. 
Men han ser ett grundläggande problem i att personerna 
bakom analyserna – analytikerna – är så anonyma.

– Du har i princip hemliga vittnen, som vi inte får lov 
att förhöra. Domstolarna säger nej till förhör, vilket också 
känns ganska unikt för asylrätten. Jämför man med brott-
mål skulle det vara otänkbart att det kommer något hem-
ligt vittne från SKL och uttalar sig om någonting som man 
inte får ställa frågor om, säger Aasheim, och tillägger att 
dessa analyser ofta tillmäts ett alltför högt bevisvärde av 
Migrationsverket och migrationsdomstolarna. 

Advokat Viktoria Nyström är av samma uppfattning.
– Den praktiska betydelsen av en språkanalys är stör-

re än vad Migrationsverket går ut med. De säger att en 
språk analys aldrig ensam kan ligga till grund för ett av-
slagsbeslut. Trots det så får vi avslagsbeslut på avslagsbe-
slut grundat på språkanalysen, konstaterar hon. 

Både Petter Aasheim och Viktoria Nyström har er-
farenhet av att bemöta språkanalyser som talar till kli-
entens nackdel. Petter Aasheim brukar gå igenom språk-
analysen i detalj och ifrågasätta utlåtandet som lämnats 
utifrån innehållet och de slutsatser som har dragits. 
Ibland kan det också vara motiverat att ta in en egen 
språkanalys. 

– Men här kan det bli problem på grund av att vi inte 
får ersättning för sådana utlägg. Många biträden tvekar 

Språkanalys är en metod för att 
visa – eller göra sannolikt, som be-
viskravet lyder – varifrån en person 
kommer. Det finns många företag 
som erbjuder språkanalys. Migra-
tionsverket har avtal med ett par av 
dessa. 

Under de senaste åren har Migra-
tionsverket fått hård kritik från både 
jurister och lingvister för hur språk-
analyser genomförs och för att de 

håller en alltför låg kvalitet. En rad 
fall har lyfts fram, där asylsökande 
riskerat utvisning till vad som upp-
ges vara fel länder. 

Radioprogrammet Kaliber kunde 
2012 visa på stora brister i en del 
analyser genomförda av företaget 
Sprakab. Kaliber pekade bland 
annat på att analytikerna hade 
alltför dålig utbildning, och att 
de ofta fick arbeta med analys av 

språk de inte själva hade som mo-
dersmål.

Migrationsverket lät 2013 ge-
nomföra en egen granskning av 
Sprakabs analyser, med hjälp av 
lingvister i Nederländerna. Gransk-
ningen visade att nio av tio analyser 
höll en god kvalitet. Det visade sig 
dock senare att Migrationsverket 
låtit Sprakab välja ut de analyser 
som granskades. 

2014 fick kritiken mot analyserna 
ny fart när brittiska medier rap-
porterade om att hundratals asylsö-
kande befarades ha utvisats på fel-
aktiga grunder efter språkanalyser 
genomförda av Sprakab. 

I Sverige följde SVT:s under- 
sökande journalister i Uppdrag 
granskning upp med ett program 
om Sprakab, också det mycket 
kritiskt.

KRITIKEN MOT SPRÅKANALYSERNA

» 
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inför att dra på sig en egen kostnad i rädsla att man inte 
får betalt från Migrationsverket, säger han. 

Viktoria Nyström upplever att hon och hennes klient 
många gånger har svårt att motbevisa en genomförd 
språkanalys. 

– Det finns ju massor av sätt som jag kan kritisera språk-
analysen på. Jag kan begära ut bandinspelningen, jag kan 
gå igenom den med en tolk. Problemet är att Migrations-
verket i allmänhet inte tycker att det har ett lika högt be-
visvärde som språkanalysen från början. Tyvärr är det 
så, att när det väl finns en språkanalys så blir den väldigt 
cementerad, säger hon. 

FELAKTIG NORMATIVITET

En annan viktig del av identiteten är en persons ålder. 
Och i asylprocessen spelar den exakta åldern ibland en 
stor roll. Framför allt gäller det i så kallde Dublinären-
den, där vuxna ska sändas tillbaka till det första EU-land 
de kommit till, medan barn under 18 år får sitt skyddsbe-

hov prövat i Sverige. Barn under 18 år ska också bedömas 
generösare när det gäller att se om det kan finnas vad 
som kallas särskilt ömmande omständigheter. 

Problemet är att det inte finns något exakt sätt att be-
stämma en persons ålder, vilket också Migrationsöver-
domstolen slagit fast. I brist på bättre har Migrations-
verket och migrationsdomstolarna kommit att luta sig 
mycket mot röntgenundersökningar. För mycket, anser 
Petter Aasheim. 

– Just nu är handledsröntgen och tandröntgen det ab-
solut vanligaste. Men enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska 
det ju också ske en pediatrisk undersökning. En barnlä-
kare ska egentligen träffa barnet och göra en kroppsun-
dersökning av barnet. De instruktionerna från Socialsty-
relsen följs inte. Jag har begärt en sådan här pediatrisk 
undersökning, men Migrationsverket uppgav att detta 
inte kunde tillhandahållas, punkt, berättar han. 

Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet, 
forskar om radiologiska åldersbedömningar. Han menar 

Gregor Nolls forsk-
ningsprojekt finan-
sieras av Europeiska 
flyktingfonden. Syf-
tet är att, utifrån ett 
flervetenskapligt 
material, studera 
skillnaderna mellan 
åldersbestämningar 
som medicinsk och 
som juridisk fråga, 
och de problem som 
uppstår när ålders-
bestämningar ges 
en avgörande roll i 
beslut om asyl eller 
andra former av in-
ternationellt skydd.

ÅLDERS- 
BEDÖMNINGAR 
I ASYLPROCESSEN

» 

Det är den asylsökande 
som har bevisbördan för 
sin identitet, en uppgift 
som många gånger kan 
vara svår.
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Domar:
l  Europadomstolen: 

M.A. mot Schweiz 
(ansökan nr 52589/13) 
18 nov. 2014

l  MIG 2011:15
l  MIG 2011:29
l  MIG 2013:25
l  MIG 2014:1
l  Migrationsöverdomstolen, 

mål nr UM 6147-11

Migrationsverket
l  Extern granskning av somaliska 

språkanalyser, Migrationsverket, 
Rapport 7/1 2013

l  Rättsligt ställningstagande an-
gående religion som asylskäl in-

klusive konvertering, Migrations-
verket 2012

l  Rättsligt ställningstagande 
angående sannolik identitet i 
asylärenden, Migrationsverket 
2013

l  Rättsligt ställningstagande an-
gående metod för prövning av 
tillförlitlighet och trovärdighet, 
Migrationsverket 2013

l  Rättsligt ställningstagande angå-
ende åldersbedömning, Migra-
tionsverket 2014

Övrigt:
l  Assessment of Credibility in Re-

fugee and Subsidiary Protection 
claims under the EU Qualification 

Directive. Judicial criteria and 
standards, International Associa-
tion of Refugee Law Judges, 2013

l  Beyond Proof. Credibility As-
sessment in EU Asylum Systems. 
UNHCR 2013

l  Feijen, Liv; Frenmark, Emelia: 
Kvalitet i svensk asylprövning. 
En studie av Migrationsverkets 
utredning av och beslut om inter-
nationellt skydd. Migrationsverket 
och UNHCR, 2011

l  Green, Chris: Hundreds of asylum 
seekers “wrongly deported” after 
“inappropriate” advise from Swe-
dish linguistic firm, The Indepen-
dent, 22 maj 2014

l  Medicinsk åldersbedömning för 

barn i övre tonåren, Socialstyrel-
sen, 2012

l  Noll, Gregor: Sluta med radiolo-
giska bedömningar av ensam-
kommande barn, Läkartidningen 
2014:111:CYP4

l  Noll, Gregor: Svåra problem med 
åldersbedömning, InfoTorg Juri-
dik, 19 maj 2014

l  Wikström, Hanna; Stern, Rebecca: 
Bedömningar utan lagligt facit. 
Forskning om genuinitet, religion 
och sexualitet i asylärenden. 
Opublicerad forskningsgenom-
gång, 2014

l  http://www.migrationlawnet-
work.org

l  http://www.migrationsverket.se

KÄLLOR

att undersökningarna helt saknar vetenskaplig grund, 
och bygger på en felaktig föreställning om att det finns 
generella drag i kroppsutvecklingen hos alla människor 
världen över. 

I själva verket vet vi väldigt lite om hur skelettet eller 
tänderna utvecklas hos exemplevis afghanska eller soma-
liska barn, påpekar Noll. Eftersom dessa länder saknar 
en fungerande folkbokföring har man nämligen aldrig 
kunnat samla in någon tillförlitlig statistik över ålder och 
utveckling. I stället jämför man med barns och ungas ut-
veckling i andra länder, med helt andra livsvillkor. Jämfö-
relsen riskerar att leda ännu mer fel när en asylsökande 
genomlevt traumatiska händelser. Forskningen har näm-
ligen visat att trauman kan påskynda kroppsutvecklingen 
och åldrandet hos dem som utsätts. 

Förutom att hela metoden med röntgenundersökning-
ar är tvivelaktig är Gregor Noll också starkt kritisk till den 
stora vikt som undersökningarna tillmäts i asylprocessen.

– Migrationsverkets personal efterfrågar just röntgen-
undersökningar, fastän dessa bara ska vara ett led i en 
mer omfattande pediatrisk barnläkarundersökning. Det 
verkar finnas missuppfattningar om att just röntgenun-
dersökningar är den säkraste delen, trots att det inte alls 
är fallet. Det är ett slags felaktig normativitet, en tanke att 
”ta siffrorna från röntgenundersökningen så gör du inte 
fel, eftersom de finns i verkligheten”, konstaterar Noll, 
och fortsätter: 

– Det är legitimt att domaren inte tycker att han klarar 
att bedöma personens ålder, och att han använder en ex-
pert. Men då menar jag att det ska vara en expert som 
har relevant kunskap att göra en allsidig bedömning av 
den här personen, och inte bara titta på en röntgenbild.

DOMARE BÖR TA ANSVARET

Gregor Noll ser flera gemensamma nämnare mellan 

hur språkanalyser och åldersbedömningar kommit att 
användas av Migrationsverket och migrationsdomsto-
larna. 

– Mönstret är så här att domarna säger att ”okej vad 
har vi för bevisning, ja en del underkänner vi, det har 
inget värde alls. Sedan har vi dessa analyser, åldersbe-
stämningar och språkanalyser. De är problematiska, men 
det är det enda vi har. Nu avgör vi målet på dem ändå”, 
säger han.

Ett bättre alternativ är, menar Gregor Noll, att domare 
och beslutsfattare vågar stå för sina egna, i viss mån sub-
jektiva, bedömningar. 

– Det finns inte någon objektiv säkerhet, det är li-
tegrann mitt budskap. Och det är inget fel att göra sub-
jektiva bedömningar så länge man vänder på varje sten. 
Men för att spara tid eller slippa dåligt samvete går man 
till en förment expert som kan hjälpa till att på något sätt 
diversifiera detta ansvar, det är en dålig strategi.

Men domaren Dag Stegeland, president i Kammarrät-
ten i Göteborg och tidigare lagman vid Förvaltningsrätten 
i Göteborg, håller inte alls med om att åldersbedömning-
ar eller språkanalyser skulle ha en sådan speciell tyngd i 
domstolen. Han är väl bekant med kritiken mot radiolo-
giska åldersbedömningar, men hänvisar till principen om 
fri bevisprövning. 

– Röntgenundersökningen har inte något slags själv-
ständigt bevisvärde. Den är en del i utredningen, och den 
prövas utifrån vad den är värd i det enskilda fallet, säger 
han, och fortsätter:

– Den fria bevisprövningen, i kombination med de låga 
beviskraven, gör att en röntgenundersökning eller en 
språkanalys som innehåller osäkerhetsmoment och som 
kan ifrågasättas får ett lågt bevisvärde och därmed, med 
tanke på det låga beviskravet, inte så stor inverkan på ut-
gången. n

”Det finns inte någon objektiv säkerhet, det är lite grann mitt budskap. Och det är 

inget fel att göra subjektiva bedömningar så länge man vänder på varje sten.” 

Gregor Noll



En ovanligt heltäckande 
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring – 
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen 
finns det möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa. 

> Hälsoprofil 
 Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
 Bland annat aktiv hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med 
 kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
 Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk

> Arbetslivsinriktad rehabilitering
 Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen finns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.
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Linn Wredström som är ledamot 
av Sveriges advokatsamfund är 
sedan tre år senior associate på en 
australisk advokatbyrå i Sydney. 

Varför flyttade du till Australien?
– Min tidigare arbetsgivare i Sverige 

skickade mig 2008 på secondment till 
en australiensisk advokatbyrå i Syd-
ney. Efter ett helt fantastiskt första år 
kändes det som hemma. Efter två år 
hemma i snön i Sverige igen bestämde 
jag mig 2011 för att flytta tillbaka till 
solskenet i Sydney på mer permanent 
basis.

Hur ser kvalifikationskraven ut för den 
som vill arbeta som advokat i Austra-
lien? 

– Jag hade tur som kom in på aus-
traliensisk advokatbyrå på senior nivå 
som ”senior associate” efter att ha 
arbetat på svensk advokatbyrå i totalt 
sju år, vilket innebar att min erfaren-
het numera väger tyngre än en for-

Svenska Linn är verksam
som advokat i Australien

MÅNADENS ADVOKAT Linn Wredström  

mell kvalifikation i Australien. Är du 
nyutexaminerad svensk jurist blir det 
dock svårt att få anställning på austra-
liensisk advokatbyrå utan att läsa in 
juridiken på nytt.

– För att som svensk advokat bli 
kvalicerad i delstaten New South Wa-
les, där jag bor, måste man först an-
söka om en ”academic assessment” 
från ”the Legal Profession Admission 
Board”, som avgör hur många juridis-
ka ämnen man måste studera för att 
omkvalificera sig. Eftersom Sveriges 
rättssystem tillhör det kontinental-
europeiska rättssystemet, till skillnad 
från Australien som är ett ”common 
law”-land, så innebär det att man 
mer eller mindre måste läsa om hela 
juristutbildningen för att bli kvalifice-
rad. Eftersom jag som en del av min 
juristutbildning vid Lunds universi-
tet även studerade juridik i London 
som Erasmus-stipendiat fick jag dock 
undantag från ungefär 50 procent av 
de obligatoriska kurserna så jag behö-

ver nu bara läsa in tio ämnen i stället 
för hela utbildningen. Australiensiska 
advokatbyråer är dock generellt sätt 
väldigt toleranta med kvalifikations-
kraven eftersom de är vana att an-
lita jurister från olika håll i världen 
(främst England) och tillåter ofta att 
utlandskvalificerade jurister tar sig tid 
med att läsa in de obligatoriska ämne-
na efter påbörjandet av anställningen.

Beskriv den juridik som du arbetar 
med!

– Jag är i skrivande stund anställd i 
advokatbyrån Minter Ellisons ”Tech-
nology, Media & Communications”-
grupp, där jag främst arbetar med 
kommersiell avtalsrätt inom IT- och 
outsourcingområdet. Den största 
delen av min bakgrund i Sverige är 
dock immaterialrätt i medie- och un-
derhållningsbranschen. Jag har precis 
tackat ja till mitt drömjobb som se-
nior jurist på ”Screen Australia”, ett 
statligt bolag och Australiens största 
finansiär av australiensiska film- och 
tv-produktioner.

Vilken är den största skillnaden mel-
lan att arbeta som advokat i Australien 
och i Sverige?

– Det är fler likheter än skillnader 
och det var förvånansvärt lätt att som 
svensk advokat finna sig tillrätta i den 
australiensiska advokatvärlden. Ad-
vokatrollen är i stort sett densamma. 
En skillnad är dock den öppenhet 
man har genetemot anställning av ut-
landskvalificerade advokater. 

Vad är det bästa med att arbeta som 
advokat i Australien?

– Helt klart livsstilen. Man arbetar 
lika hårt som i Sverige och har färre 
semesterdagar men eftersom varje 
helg i princip känns som semester 
med sol och strand är man inte lika 
beroende av utlandssemester som jag 
tycker att man är i Sverige. Själv har 
jag valt att bo på Bondi Beach och det 
går nästan inte en dag utan att jag är 
på stranden, antingen sportande eller 
på någon av strandrestaurangerna. 
Tack vare det fantastiska klimatet blir 
dagarna längre, särskilt nu på som-
marhalvåret. Jag skulle nog vilja säga 
att en majoritet av de australiensiska 
advokaterna antingen surfar eller sim-
mar tidigt på morgonen innan arbetet, 
i vart fall i Sydney.  TK

”Jag skulle 
nog vilja säga 
att en majori
tet av de aus
traliensiska 
advokaterna 
antingen 
surfar eller 
simmar tidigt 
på morgonen 
innan 
arbetet.”

Fotnot: Efter att 
intervjun gjordes 

och i samband med 
att tidningen tryck-
tes har Linn ansökt 
om utträde ur sam-
fundet eftersom hon 
fått nytt arbete som 

bolagsjurist.
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Julcocktail hos Advokatsamfundet
Advokatsamfundet, samfundets Stockholmsavdelning och 
Advokat i framtiden bjöd in till den årliga julcocktailen på Ad-
vokatsamfundets kansli den 9 december. I år kom närmare 170 

advokater och biträdande jurister för att träffa kolleger 
i Tryggerska villan i Diplomatstaden i Stockholm, där sam fundets 
kansli finns.

Anna Hichens-Bergström, Johanna Müller och Annika 
Frolov.

Louise St Cyr-Linnarsson och Mats Håkansson. Ebru Tok och Alexandra Kessler.

Kent Hägglund, Hans Strandberg och Henrik Jacobs-
son.

Emma Danielsson och Kristin Persson. Mikaela Lamrin, Mia Lagerqvist och Ferid Demirel.

Per Holmgren, Adrian Dowlati, Anna Marthins och 
Johan Lundblad.

Ulf Jacobson, Nicole Trinh, Maria Turesson och Catha-
rina Johansson.

Harri Elste Vattsjö, Ted Dahlqvist och Alain Soussi.

Helena Slawinska, Bengt Ivarsson och Sverker Steen. Anne Ramberg och Maria Billing. Sarah Lenngren, Stina Zakrisson, Anna Fridh Welin 
och Sarah Helaoui.
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I november vann det serbiska 
laget Iustitia från universi-
tet i Niš rättegångsspelet i 
Europadomstolen. Minst en av 
lagmedlemmarna överväger 
nu att jobba med mänskliga 
rättigheter. 

 
Människorätts-
organisationen 
Civil Rights De-
fenders anord-
nar sedan 2007 
ett rättegångs-
spel för sistaårs-
studenterna på 
juristutbildning-
arna på västra 
Balkan. Det vin-
nande laget mö-
ter därefter det 
lag som vann 
det nordiska 
rättegångsspelet 
i en final i Euro-
padomstolen i 
Strasbourg. 

Tanken med rättegångstäv-
lingen på västra Balkan är att 
öka kunskapen bland blivande 
jurister om mänskliga rättig-
heter, om Europadomstolen 
och om hur man kan driva fall 
i domstolen och påverka män-
niskorättssituationen i det land 
där man bor.

– Det finns allvarliga problem 
när det gäller människorätts-
situationen på västra Balkan. 
Samtidigt är kunskaperna om 
mänskliga rättigheter, Europa-
konventionen och Europa-
domstolen bristfälliga. Det här 
är ett sätt att öka intresset och 
kunskapen bland jurister om 
mänskliga rättigheter, säger 
John Stauffer, chefsjurist på Civil 
Rights Defenders. 

Tävlingen är också ett sätt att 

få juridikstuderande i de olika 
länderna, och även de juris-
ter som deltar som domare i 
tävlingen, att mötas och utbyta 
erfarenheter.

– Det var inte så länge sedan 
de här länderna låg i krig med 

varandra. Det 
är viktigt att 
överbrygga de 
motsättningar 
som har fun-
nits och skapa 
kontaktytor 
mellan personer 
och jurister i de 
här länderna. 
Det är viktigt för 
byggandet av 
stabilitet och en 
ökad respekt för 
de mänskliga 
rättigheterna, 
säger John 
Stauffer.

Många av 
studenterna 

som deltar i tävlingen är till en 
början främst intresserade av att 
lära sig att processa juridik. Men 
under tävlingens gång är det 
vanligt att intresset för mänsk-
liga rättigheter väcks. Det kan 
Milica Nešić, som var med i det 
vinnande laget 2014, vittna om.  

– Jag har alltid tänkt bli en 
oberoende domare. Men efter 
att jag deltog i tävlingen kan jag 
tänka mig att jobba med mänsk-
liga rättigheter. Jag funderar på 
att söka praktik hos Civil Rights 
Defenders här i Serbien. 

milica nešić anser att tävlingen 
är ett bra tillfälle för studenter 
att dels lära sig mer om hur 
man som jurist kan bekämpa 
kränkningar av mänskliga rät-
tigheter och dels få en förståelse 

för hur lagstiftningen fungerar i 
praktiken. 

– I vår utbildning är det större 
fokus på teori än praktik, säger 
hon.

John Stauffer tror att de som 
deltar i tävlingen får erfarenhe-
ter som de kan dra nytta av även 
om de inte väljer att direkt ar-
beta med mänskliga rättigheter.

– Många kommer säkert att få 
viktiga positioner i samhället, 
kanske i statsapparaten. Det 
är viktigt att den politik och de 
lagar och regler som utformas 
följer internationella männis-
korättsnormer. För att så ska 
ske och staten på det sättet ska 
ta sitt ansvar är det viktigt att 
juristerna har kunskap om och 
förståelse för att det finns ett 
internationellt regelverk som 

styr hur nationell lagstiftning 
och praxis ska se ut.

i finalen i november möttes lag 
Lannung från Danmark och lag 
Iustitia från Serbien under två 
dagar i Europadomstolens lo-
kaler i Strasbourg. Målet gällde 
rekryteringen av ungdomar till 
terroristorganisationer. Efter två 
pläderingar utsågs det serbiska 
laget till vinnare av Europa-
domstolens domare.

– Utslagsgivande är hur bra 
lagen kan svara på de följdfrågor 
som domarna ställer under täv-
lingen. De är svåra att förbereda 
sig inför och de visar hur väl 
man har förstått den praxis som 
man har läst in sig på. Att argu-
mentera inför Europadomstolen 
handlar mycket om att läsa in 

Rättegångsspel ökar intresset för       MR-frågor

Milica Nešić . Europadomstolen i Strasbourg.

Tävlingen är uppbyggd efter samma 
modell som Stockholms universitet 
sedan 1984 använder i de nordiska 
rättegångsspelen om mänskliga 

rättigheter. Tävlingen riktar sig till 
sistaårsstudenter på juristutbild-
ningarna i Serbien, Kroatien, Bos-
nien och Hercegovina, Montenegro, 

Makedonien och Slovenien. Domare 
vid Europadomstolen och nationella 
domstolar och andra seniora jurister 
från Balkan fungerar som domare i 

tävlingen. Tolv lag deltar i tävlingen 
som årligen anordnas under två 
dagar i april i någon av städerna på 
Balkan. Omkring sex juridikstude-

RÄTTEGÅNGSSPELET PÅ VÄSTRA BALKAN
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Nytt om namn 
Den 22 december 2014 för-
längde regeringen Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne 
Rambergs förordnande som 
ledamot i Domarnämnden med 
två år. Samfundets chefsjurist 
Maria Billings förordnande som 
Anne Rambergs ersättare i Do-
marnämnden förlängdes samti-
digt med två år.

Regeringskansliet har även 
förordnat Anne Ramberg att 
som ledamot ingå i arbetsgrup-
pen Forum för främjande av 
värdegrundsarbetet i statsför-
valtningen, Värdegrundsdelega-
tionen (S2012:H). Förordnandet 
sträcker sig från och med den 1 
januari 2015 till och med den 31 
december 2016.

Advokat Claes Lundblad har 
av regeringen utsetts att ingå i 
Rikspolisstyrelsens etiska råd.

Advokatsamfundets ramavtal
Advokatsamfundet har ramav-
tal om förmåner för ledamöter 
och deras anställda. Nytt för 
2015 är ramavtal med SATS om 
rabatter på träning.

Bilar: Audi, BMW, Citroën, 
Ford, Jaguar, Land Rover, Lexus, 
Mazda, Mercedes-Benz, Mini, 
Mitsubishi, Range Rover, Re-
nault, Škoda, Smart, Subaru, 
Toyota, Volkswagen, Volvo, 
Wasa Kredit (finansiell leasing 
av bilar).
Glas och porslin: Svenska Pors-
lins- & Glasvaru A-B

Hotell och konferens: Hotel 
Diplomat, Elite Hotels, Fågel-
brohus, Grand Hôtel i Stock-
holm, Krusenbergs herrgård, 
Villa Källhagen, Nordic Choice 
Hotels, Scandic Hotels, Småda-
larö gård.
Klinisk psykologi: Psykolog-
partners.
Klockor och smycken: Georg 
Jensen.
Platsannonsering och prenu-
merationer: Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet.
Resor: SJ.
Träning: SATS.

Se Advokatnätet för detaljerade villkor (kräver inloggning).

Anne Ramberg, Maria Billing och Claes 
Lundblad.

Rättegångsspel ökar intresset för       MR-frågor

Europadomstolen i Strasbourg.

Ny annonssäljare för Advokaten
Robert Wallner ansvarar för medieför-
säljningen från och med årsskiftet för 
tidskriften Advokaten och webbplatsen 
www.advokaten.se. Robert har mer än 
15 års erfarenhet av medieförsäljning. 

Robert Wallner
Försäljningschef
MediaKraft AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
Telefon 08-23 45 32
Mobiltelefon 0709-92 53 43
E-post robert.wallner@mediakraft.se

rande ingår i varje lag. Sammanlagt 
har mer än 670 juridikstuderande 
från västra Balkan deltagit i tävling-
en sedan starten för åtta år sedan.

De fall studenterna arbetar med 
är fiktiva scenarier som Civil Rights 
Defenders har satt ihop inför täv-
lingen.

sig på tidigare fall, hur domsto-
len har dömt i olika situationer 
och använda sin argumentation 
för att övertyga, säger John 
Stauffer.

inför finalen hade det serbiska 
laget förberett sig genom att 
bland annat anordna egna 
rättegångar tillsammans med 
sina lärare, där lärarna spelade 
rollen som Europadomstolens 
domare.  Lagets vinst har 
upp märksammats både av 
lokal-tv och nationell tv. Milica 
Nešić tror att vinsten kan ha be-
tydelse när hon snart ska söka 
sig ut på den serbiska arbets-
marknaden. 

– Tack vare tävlingen har vi 
fått praktisk erfarenhet av hur 
man kan arbeta för mänskliga 

rättigheter och hur det är att 
plädera inför domare. Samtidigt 
har vi fått ett erkännande från 
en europeisk institution. Jag 
tror att hela laget kommer att 
ha nytta av vinsten, säger Milica 
Nešić. 

Men hon tillägger att det är 
svårt för unga serbiska jurister 
att komma in på arbetsmarkna-
den om de inte har någon släk-
ting som redan är i branschen.

– För att bli domare måste 
man göra volontärarbete vid 
en domstol. Men för att få ett 
volontärarbete måste någon 
rekommendera dig. Det är 
svårt att få rekommendationer 
om man inte känner någon vid 
domstolen. Men jag vill ändå tro 
att det går att få jobb om man 
tillhör de bästa studenterna. KK
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Advokatsekreteraren Gunilla 
Nilsson drabbades av cancer. 
Tack vare att hon kunde få 
rehabiliteringsstöd underlät-
tades hennes väg tillbaka till 
livet.

Gunilla Nilsson arbetade under 
många år som advokatsekretera-
re på Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå i Malmö och Helsing-
borg. Efter att ha gått i pension 
2008 drabbades hon våren 2013 
av bröstcancer. En tuff behand-
ling som innebar både cellgifts-

behandling och kirurg ingrepp 
avslutades under senhösten 
samma år.

– När allt avslutades kände jag 
mig lite vilsen och utlämnad, be-
rättar Gunilla.

Hon sökte då till ett rehabili-
teringshem på egen hand, men 
eftersom det då saknades avtal 
med Region Skåne skulle hon 
vara tvungen att betala vistelsen 
själv. Hon ansökte då om att få 
delta i ett rehabiliteringspro-
gram via CancerRehabFonden. 
Gunilla beviljades stöd för en re-

habvistelse och kunde i februari 
tillbringa tid där. 

– Det var fantastiskt att vistas 
där eftersom jag fick träffa andra 
som drabbats av cancer. Det var 
befriande att träffa andra i sam-
ma situation, veta att man inte 
är ensam och kunna prata om de 
känslor som jag hade. Dessutom 
fick jag hjälp med massor med 
värdefull information, säger hon 
och tillägger att vistelsen på re-
habcentret fungerade som en 
viktig del i hennes nyorientering 
i livet.

Vägen tillbaka från cancern

CancerRehabFonden finns till för att sjukvårdens resur-
ser för cancerrehabilitering inte är tillräckliga. 

Organisationens mål är att alla som drabbats av can-
cer ska kunna få rehabilitering. 

Fonden som har ett 90-konto är Sveriges enda ideella 

organisation som enbart arbetar med rehabilitering för 
cancerdrabbade. 

Organisationen får inga bidrag från kommun, stat el-
ler landsting, utan är helt beroende av gåvor från privat-
personer och företag.

FAKTA

Gunilla Nilsson.

advokatsamfundet söker dig som är en driftig och erfaren sekreterare eller administratör till registra-
turen.

I arbetsuppgifterna ingår skanning av post, hantering av Advokatsamfundets medlemsregister, 
framtagande av statistik samt handläggning och registrering av vissa ärendetyper. Vidare ingår att ge 
stöd och service till advokater, biträdande jurister och övriga på Advokatsamfundets kansli.

Du måste vara serviceinriktad och kunna uttrycka Dig mycket väl i tal och skrift, såväl på svenska 
som på engelska. Goda it-kunskaper förutsätts, då dokument och ärenden hanteras digitalt. Arbets-
belastningen är stundtals hög, och det är viktigt att Du har ett effektivt arbetssätt, är strukturerad 
och noggrann samt kan prioritera och ta egna initiativ. Juridisk kompetens är meriterande, liksom 
erfarenhet av CRM-system och/eller statistikprogram. 

Skicka Din ansökan senast den 6 februari, helst per e-post, till:
Jonas.Hultgren@advokatsamfundet.se 
eller per post: Sveriges advokatsamfund, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
CV, betyg, löneanspråk, tidigaste anställningsdatum och referenser ska bifogas ansökan. 
För mer information kontakta Jonas Hultgren, ekonomichef, 08-459 03 00.

Alla Sveriges advokater är med i Sveriges advokatsamfund. Advokatsamfundet har till uppgift att garantera en hög etisk nivå 
och god kompetens hos landets advokatkår, som idag består av drygt 5 600 advokater och drygt 1 800 biträdande jurister. 
Advokatsamfundet arbetar också för rättssäkerhet och för en god rättsutveckling. På kansliet, som finns på Djurgården 
i Stockholm, arbetar drygt 30 anställda. Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare.

Advokatsamfundet söker 

erfaren sekreterare/administratör 
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Asp, Petter: Internationell straffrätt 

(2. uppl. Iustus. 162 s. Svensk 
straffrätt ; 2) 

Berglund, Martin: Basics of interna-
tional taxation : from a metho-
dological point of view / Martin 
Berglund & Katia Cejie (Iustus. 
140 s.)

Bring, Ove: Sverige och folkrätten 
/ Ove Bring, Said Mahmoudi, 
Pål Wrange (5. uppl. Norstedts 
juridik. 363 s.) 

Brotten mot allmänheten och staten 
/ Magnus Ulväng, Nils Jareborg, 
Sandra Friberg, Petter Asp 
(2. uppl. Iustus. 315 s. Svensk 
straffrätt ; 4)

Brottsoffermyndighetens referatsam-
ling (Brottsoffermyndigheten. 
116 s.) 

Criminal jurisdiction : a Nordic 
perspective / Thomas Elholm & 
Birgit Feldtmann, eds. (Copen-
hagen : DJØF Publishing. 182 s.)

Finna rätt : juristens källmaterial och 
arbetsmetoder / Ulf Bernitz et 

al. (13. uppl.  Norstedts juridik. 
276 s.)

Funcke, Nils: Offentlighetsprincipen 
: praktik och teori (Studentlit-
teratur. 204 s.)  

Jørgensen, Oluf: Offentlighed i 
Norden : offentlige eller hem-
melige dokumenter og data : 
sammenligning af retsregler for 
acces i Sverige, Finland, Dan-
mark, Norge, Island og inter-
nationale regler (NORDICOM. 
260 s. NORDICOM-information 
; 2014:3)

Krüger Andersen, Paul: Aktie- og 
anpartsselskabsret : kapital-
selskaber (12. udg. København 
: Jurist- og Økonomforbundets 
forl., 2013. 672 s.)

Lavin, Rune: Förvaltningsprocess-
rätt (Norstedts juridik. 171 s.)

Lindkvist, Gustav: Skatte- och 
brottmål i kontantbranschen : 
prövning och bevisprövning i 
mål om oredovisade löner och 
intäkter / Gustav Lindkvist, Car-
sten Lyhagen (Norstedts juridik. 
388 s.) 

Lundqvist, Ulf: Processuella avtal i 

brottmål  (Bokbyrån. 142 s.)
Lynge Andersen, Lennart: Aftalelo-

ven : med kommentarer (6. udg. 
København : Jurist-og Økonom-
forbundet. 389 s.)

Michelson, Staffan: Att processa i 
tvistemål / Staffan Michelson, 
Åke Lundeberg (2. uppl. Jure.  
160 s.)

Norberg, Per: Inkomstskyddet vid 
övergång från sjukskrivning till 
arbete eller arbetslöshet : om 
hur och varför den sjuke alltid 
haft ett bättre skydd än den 
arbetslöse och det problem som 
det medför (Iustus. 265 s.) 

Nordisk samboerrett / John Asland, 
Margareta Brattström, Göran 
Lind, Ingrid Lund-Andersen, 
Anna Singer, Tone Sverdrup 
(Oslo : Gyldendal juridisk.  
314 s.)

Ragnemalm, Hans: Förvaltningspro-
cessrättens grunder (10. uppl. 
Jure. 262 s.)

Severinson, Hans: Byggsektorns 
egenkontroll : handbok med 
mallar och exempel (Svensk 
byggtjänst. 144 s.)

Shaw, Malcolm Nathan: Internatio-
nal law (7. ed. Cambridge Univ. 
Press. 981 s.)

Sjöblom, Hases Per: Stämpelskat-
telag : en kommentar (Karnov 
Group. 217 s.) 

Swedish Companies Act : aktiebo-
lagslagen i översättning 1 juni 
2014 / översättning: Maxwell 
Arding. (Karnov Group. 330 s.).

Söderlund, Herbert: Agentlagen : en 
kommentar till lagen om han-
delsagentur m.m. / Herbert Sö-
derlund, Glenn Svarts, Magnus 
Tonell (Norstedts juridik. 218 s.) 

Weatherill, Stephen: Cases and ma-
terials on EU law (11. ed. Oxford 
Univ. Press. 643 s.)

Öman, Sören: Anställningsskydds-
praxis (7. uppl. Jure. 532 s.)

Ørgaard, Anders: Konkursret (11. 
udg.  Jurist-og Økonomforbun-
det. 247 s.)

LÄSTIPS

Titel: JO om polis och åkla-
gare
Författare: Per Lagerud                           
Förlag: Karnov Group
Boken innehåller en samman-
ställning av drygt 2 000 JO-
belut sedan 1940-talet fram 
till i dag, varav ungefär hälften 

inte tidigare publicerats i JO:s ämbetsberät-
telse. De ger en informativ bild av vad JO ut-
tryckt för uppfattning i en stor mängd frågor 
under årens lopp, rörande förundersökning 
och tvångsmedel, tillgång till försvarare, 
handräckning, kontaktförbud, delgivning, 
djurskydd, pass, felparkering och många an-
dra frågor. 

Titel: International maritime 
conventions. Volym 1
Författare: Francesco Ber-
lingieri    
Förlag: Informa Law from 
Routledge 
En sammanställning av inter-
nationella konventioner inom 

sjö- och transporträtten tillsammans med 
kommentarer och analyser. Även maritima 
konventioner som ännu inte trätt i kraft in-
klusive Rotterdamreglerna behandlas i denna 

bokserie som kommer ut i tre volymer. Den-
na första volym tar upp konventioner relate-
rade till transport av gods och passagerare.

TVÅ FESTSKRIFTER

Förnuft, känsla och rättens verklighet, vänbok 
tillägnad Maarit Jänterä-Jareborg, profes- 
sor i internationell privat- och processrätt 
vid Uppsala universitet. Hon doktorerade 
1989 med avhandlingen Partsautonomi  
och efterlevande makes rättsställning och 
har publicerat en rad böcker och artiklar. 
Bokens bidrag, författade av vänner och 
kolleger, rör sig främst inom hennes egna 
forskningsområden, med speciell inriktning 
på familjerätt. Redaktörer är Anna Singer och 
Marie Linton.

Festskrift tillägnad Christian Diesen, profes-
sor emeritus i processrätt vid Stockholms 
Universitet, främst känd för sitt arbete inom 
bevisrätten men som även behandlat en 
rad andra områden i sin forskning, inklusive 
förhörsteknik, förundersökning, brottsoffers 
rättigheter och utevarohandläggning. Han 
har även introducerat rättsteorin terapeutisk 
juridik i Sverige. Festskriften, utgiven med 
anledning av Diesens pension, består av 
bidrag från vänner och kolleger i ämnen rela-
terade till Diesens forskning.

HANDBOK FRÅN EUROPADOMSTOLEN 
I UPPDATERAD UTGÅVA 

Europadomstolen publicerade 2010 en 
omfattande vägledning för advokater, A 
practical guide on admissibility criteria. I 
handboken förklaras i detalj kriterierna för att 
domstolen ska kunna behandla ett klagomål. 
Handboken finns nu i en tredje uppdaterad 
version som täcker rättspraxis fram till den 
1 januari 2014 och de nya, striktare regler 
för klagomål till domstolen som trädde i 
kraft  detta datum. De nya reglerna anger 
bland annat vad ett klagomål till Europa-
domstolen måste innehålla. Det innebär att 
Europadomstolen normalt endast kommer 
att pröva klagomål som innehåller tillräckligt 
med information för att domstolen ska kunna 
göra en första bedömning av målet utan att 
behöva inhämta mer information. Enligt den 
tidigare ordningen kunde domstolen begära 
in kompletteringar i de fall en ansökan var 
bristfällig. Guiden går att ladda ned från 
domstolens hemsida eller köpa via Wolff 
legal publishers.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 5 DECEMBER 2014      

Michael Berg, Advokatfirman 
Inter i Stockholm U & B AB, 
Stockholm

Lars Björk, Fastighetskonsult Lars 
Björk i Almunge AB, Almunge

Rezarta Cela, Advokatfirman 
Glimstedt AB, Göteborg

Cecilia Darrell, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Josefin Engström, Advokatfirma-
et Schjødt AS, Oslo, Norge

Terese Evertsson, Amber Advo-
kater i Hässleholm och Älmhult 
HB, Älmhult

Martin Fagerlund, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sara Fjell, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm

Linda Forsberg, Advokatfirman 
Glimstedt Malmö AB, Malmö

Reibar Gadan, Andersson Gustafs-
son Advokatbyrå KB, Stockholm

Agneta Gustafsson, Ahlgrens Ad-
vokatbyrå HB, Umeå

Jimmy Gärd, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm

Linda Hallberg, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Johan Håkansson, Moll Wendén 
Advokatbyrå AB, Malmö

Helen Jagebro, Rosengrens 
Advokatbyrå i Göteborg AB, 
Göteborg

Sofie Jeppsson, Advokatfirman 
Althin, Stockholm

Rickard Jonason, Wistrand Advo-
katbyrå, Göteborg

Anders Karlsson, KLA-Karlerö 
Liljeblad Advokatbyrå HB, 
Stockholm

Lovisa Larsson, Nord & Co Advo-
katbyrå KB, Stockholm

Kristina Ljungström, White & 
Case Advokataktiebolag, Stock-
holm

Carl-Johan Pousette, Advokatfir-
man Hammarskiöld & Co AB, 
Stockholm

Joel Pälvärinne, Wistrand Advo-
katbyrå, Göteborg

Falah Rasul, Juristfirman Falah 
Rasul AB, Uppsala

Evelina Rosenborg, Advokatfir-
man Nordia KB, Stockholm

Jonas Rydgren, Advokatfirman 
Werner HB, Karlskrona

Peter Sandberg, Wistrand Advo-
katbyrå, Stockholm

Susanna Sellberg, Magnusson 
Advokatbyrå, Malmö

Jesper Jonsson Silow, Mannhei-

mer Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Emma von Greyerz Stuart-Beck, 
Advokatfirman Vinge KB, Stock-
holm

Sara Varda St Vincent, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Caroline Vartia, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Cecilia Wennerholm, Apriori Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Christina Wikström, Wikström & 
Partners AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Richard Bergflo, Stockholm,  
28 september 2014 

Maria Bouvin, Göteborg, 30 no-
vember 2014 

Henrik Englund, Stockholm, 1 de-
cember 2014 

Matthias Jagenberg, Hamburg,  
5 december 2014 

Ebba Lanner, Stockholm, 1 novem-
ber 2014 

Johanna Magnusson, Stockholm,  
1 december 2014 

Josefine Midander, Göteborg,  
30 november 2014 

Mina Nemati, Stockholm, 7 sep-
tember 2014 

Anna Lena Nordin, Stockholm,  
30 november 2014 

Patrik Stellnert, Stockholm,  
10 november 2014 

Anna Zilkina, Stockholm, 1 sep-
tember 2014 

REGISTRERADE 
EU-ADVOKATER

Lena Rebane Greenfield (Bar-
rister), Juristbyrån Lena Rebane, 
Skoghall

AVLIDNA LEDAMÖTER

Kjell Bergman, Stockholm, 22 no-
vember 2014 

Ingvar Boman, Lidingö, 10 juli 
2014 

Göran Ramberg, Helsingborg,  
15 november 2014 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/1142 Betänkandet Jord-

bruks- och bostadsarrende – 
några frågor om arrendeavgift 
och besittningsskydd (SOU 
2014:32)

R-2014/1149 Kompletterande ytt-

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Mer än 500 personer, som sålt sitt bolag till oss för Snabbavveckling, har fått tilläggsköpeskillingar 
på sammanlagt mer än 7 miljoner kronor. Det är återbäringar från pensionsförsäkringsbolag och 
bortglömda kapitalförsäkringar med mera. För oss är det självklart att detta är säljarens pengar.

Anlita en leverantör av Snabbavvecklingar Du kan lita på!

7 miljoner kronor i kundåterbäring
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rande över betänkandet 
Nya regler om upphandling 
(SOU 2014:51) samt pro- 
memorian Nya regler om 
upphandling med bilaga (Ds 
2014:25)

R-2014/1466 Promemorian Infor-
mationsutbyte vid samverkan 
mot grov organiserad brottslig-
het (Ds 2014:30)

R-2014/1539 Betänkandet 
Vildsvin och viltskador – om 
utfodring, kameraövervakning 
och arrendatorers jakträtt (SOU 
2014:54)

R-2014/1549 Promemorian 
Delaktighet och rättssäkerhet 
vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 
2014:28)

R-2014/1641 Betänkandet Orga-
niserad brottslighet – förfälts- 
och underlåtenhetsansvar, kva-
lifikationsgrunder m.m. (SOU 
2014:63)

R-2014/1653 Betänkandet För-
bättrat förhandsbeskedsinstitut 
(SOU 2014:62)

R-2014/1664 Promemorian Nya 
steg för en effektivare plan- och 
bygglag (Ds 2014:31)

R-2014/1693 Betänkandet Tillför-
litligare kreditupplysningar – ett 
förbättrat integritetsskydd vid 

offentligrättsliga krav (SOU 
2014:60)

R-2014/1716 Kartläggning och 
analys av domstolarnas bedöm-
ning av straffvärdet för brott 
som rör hot och våld mot förtro-
endevalda

R-2014/1728 Utkast till lagråds-
remiss – Genomförande av 
Solvens II-direktivet på försäk-
ringsområdet

R-2014/1742 Betänkandet En ny 
reglering för tjänstepensionsfö-
retag (SOU 2014:57)

R-2014/1749 Promemorian Of-
fentlighet och sekretess för 
uppgifter i domstolsavgöranden 
(Ds 2014:33)

R-2014/1959 Promemorian Över-
lämnande av allmänna handing-
ar för förvaring (Ds 2014:34)

R-2014/2041 Promemorian För-
slag till ändringar i radio- och 
tv-lagen (Ds 2014:37)

R-2014/2076 Utkast till lagråds-
remiss Dubbelprövningsförbu-
det och andra rättssäkerhetsfrå-
gor i skatteförfarandet

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ 

AdvokatData - ett ärendehanteringssystem 
som erbjuder de verktyg som behövs för att 

bedriva advokatbyråns verksamhet 

www.advokatdata.sewww.advokatdata.se 

HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ

Nyhet!
HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅHANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ

Nyhet! 

medicinsk-juridiska utredningar

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

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

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

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

ADVOKATER/
PENSIONERADE ADVOKATER 

Sökes i 
Storstockholm, Uppsala, Storgöteborg, Öresundsregionen, 

Linköping och Norrköping
 
Uppdraget avser fastighetsmäklarverksamhet enl. Fastighetsmäklar-
lagen (2011:666) 5 § 2 st. Uppdraget består i att ansvara för att 
köpekontrakt uppfyller de krav lagarna ställer och att närvara vid 
kontraktsskrivning. Det praktiska fastighetsmäklararbetet kommer att 
utföras av andra. En enkel sidoinkomst för en advokat. Verksamhet-
en kommer att startas under vårvintern 2015.

För mer information kontakta: jonas.m.nilsson@live.se 

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

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Kontorshotell för  
advokater
Chambers Professional Offices tillhandahåller fullt möblerade moderna, 
fräscha och effektiva kontor och mötesrum för advokater verksamma 
inom affärsjuridik. Kontoret är beläget på Regeringsgatan ovanför 
MOOD-gallerian i centrala Stockholm. Utöver eget rum har vi ett flertal 
olika lösningar såsom mobil kontorsplats och virtuell kontorsplats.

För ytterligare information kontakta:  
Marianne Riquelme
Chambers Professional Offices AB
Tel  0731-415 385
marianne.riquelme@chambers.se



Våra kurser
är sui generis.
Law Academy är en helt ny och oberoende arrangör av 
avancerad juridisk kompetensförsörjning för advokater, 
revisorer och bolagsjurister inom svensk och internationell
a� ärsverksamhet samt o� entlig och ideell sektor. Vi har 
vår bas vid den rättsvetenskapliga institutionen på 
Handelshögskolan i Stockholm, och erbjuder ett exklusivt
utbud av akademiskt validerade kurser och seminarier 

för juridiskt initierade yrkesmänniskor. 

Våra utbildningar baseras alltid på de
     senaste forskningsrönen, och leds
 

av några av Sveriges mest ansedda forskare och 
föreläsare inom juridik- och rättsvetenskapsområdet. 

Till oss kommer Sveriges främsta yrkesföreträdare 
inom juridik för att hålla sig uppdaterade inom sitt 
respektive specialistområde – och för att kunna 
erbjuda sina klienter ännu mer värdefull 
rådgivning och kompetens.

Välkommen till en högre nivå av juridik.
Välkommen till Law Academy.

Nu öppnar vi dörrarna till en högre nivå av juridisk 
kompetensförsörjning för juridiskt initierade yrkesmänniskor.

Lars Henriksson

Handelshögskolan i Stockholm, och erbjuder ett exklusivt
utbud av akademiskt validerade kurser och seminarier 

för juridiskt initierade yrkesmänniskor. 

Våra utbildningar baseras alltid på de
     senaste forskningsrönen, och leds

Erik NerepRichard Arvidsson

Närmaste kursstarter våren 2015:
 • Konkurrensrätt uppdatering
 • Stiftelser och föreningar
 • Personligt ansvar vid kapitalbrist
Läs mer på www.lawacademy.se
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ibland dras tidskriften Advo-
katen med och påverkas direkt 
av de stora och mest turbulenta 
händelserna i Sverige. Så var 
det i december. Vi hade sedan 
länge planerat in en gästkrönika 
av Sveriges nye justitieminis-
ter, Morgan Johansson. Men i 
samband med att vi närmade 
oss tryckningen så närmade sig 
Sverige raskt en regeringskris. 
Och samma dag som tidningen 
trycktes meddelade statsmi-
nister Stefan Löfven att han 
avsåg att utlysa ett extra val. I 
denna situation blev det av helt 
förståeliga skäl inte någon gäst-
krönika. Så det blev ett nummer 
av tidskriften utan gästkrönika. 
För första gången sedan den 
infördes. Men som artisten och 
författaren Ulf Lundell lär ha 
sagt så är en inställd spelning en 
spelning det också. 

2014 blev alltså ett mycket 
händelserikt och dramatiskt 
år. Och 2015 lär nog bli spän-
nande likaså både nationellt 
och internationellt. Sverige står 
inför flera utmaningar som vi 
lär få anledning att skriva om i 
tidskriften.

Tom Knutson
Chefredaktör

”En inställd 
spelning är också 
en spelning”

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1 TWITTRAT 2

Edward Snowdens rådgivare Ben Wizner intervjuades av CCBE inför den europeiska 
advokatdagen den 10 december. Bland annat talade han om statlig massövervak-
ning och dess inverkan på konfidentialiteten mellan advokat och klient.

Över 80 000 
besök på bloggen
Anne Rambergs blogg-
inlägg om decemberöver-
enskommelsen från den 30 
december 2014  kommen-
terades av rekordmånga 
besökare, 171. Från den 30 
december till den 5 januari
besöktes bloggen mer än 
80 000 gånger. I inlägget 
skriver Ramberg att hon 
anser att partierna har tagit 
ansvar ”när det gäller att 
neutralisera det ytterlig-
hetsparti som uttryckligen 
förkunnat sig komma att 
fälla alla regeringar som 
inte följer dess ideologi och 
som uttryckligen verkar för 
att riksdagen ska lagstifta 
i strid med de värderingar 
som regeringsformen före-
skriver”. 

Morgan Johansson.



Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Årets lagbok är precis 
som vanligt.

nj.seEN NY OCH UPPDATERAD UPPLAGA av svenska juristers främsta arbetsverktyg 
genom tiderna. Och exakt som förra året följer Årskortet med. Vilket i augusti 
ger dig exklusiv och kostnadsfri tillgång till vår uppskattade lagboksapp, upp-

daterad per den 1 maj 2015. 

Den har samma struktur och innehåll som pappers-
upplagan, plus de fördelar som digitaltekniken ger 
– och dessutom har den riktig lagbokskänsla. 

Allt du behöver göra är att köpa Sveriges Rikes Lag i din 
bokhandel eller på nj.se och registrera ditt Årskort på 
nj.se/lagboken. Precis som vanligt alltså.

SNABBHETSPREMIE: Registrera ditt Årskort före den 31 mars 2015 så 
får du den lagboksblå anteckningsboken helt utan kostnad.


