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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 
gånger per år och tidningen 
skickas kostnadsfritt till alla 
studenter vid Juridiska fakulteten 
vid Stockholms universitet samt 
till alla anställda på Juridicum 
vid Stockholms universitet. 
Även utvalda advokatbyråer, 
myndigheter och bibliotek erhåller 
tidningen kostnadsfritt.

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

SOMMAREN har nått sitt slut 
och höstterminen har inletts. 
Juriststudenter vid Stockholms 

universitet beklagar sig över fortsat-
ta distansstudier, men runt omkring 
öppnar samhället äntligen upp igen. 
Restriktionerna har varit på plats så 
länge att det känns som en förändring-
ens tid, när det i själva verket rör sig 
om en återgång till något som förhopp-
ningsvis kan erinra om det normala.

I vanlig ordning utger dock iusbära-
ren sitt tredje nummer. Jag har äran att 
efterträda Firel Danho som tidningens 
chefredaktör och tackar henne för de 
råd som hon har kunnat ge mig inför 
publikationen av detta nummer. I rol-
len som vice chefredaktör tillträder 
nu Signe Maj Vibe. Tillsammans vill 
vi välkomna såväl nya som gamla stu-
denter till ytterligare en kunskapsberi-
kande termin!

I oktober kan vi se fram emot Ju-
ristdagarna, Nordens största arbets-
marknadsmässa för juriststudenter. 
Med anledning av detta har iusbäraren 
träffat John Wahlstedt, chefsjurist på 
Svenskt Näringsliv, samt Jenny W Kal-
lerman, 2:e vice ordförande för Aka-
via. Därutöver har vi mött delägare hos 
Juridiska Föreningens huvudsamar-
betspartners – Vinge, Cederquist och 
Roschier – för att få insikt i hur det är 
att arbeta på en affärsjuridisk advokat-
byrå. Våra intervjupersoner berättar 
om arbetsmarknaden för jurister och 
ger värdefulla tips till studenter, så om 
du söker vägledning i studierna och in-

för karriärval har du hittat rätt!
Pandemin är dessvärre inte det 

enda morbida ämne som varit aktuellt 
under den senaste tiden. Kriminalitet 
har uppmärksammats gång på gång 
efter skjutningar, rättegångar och för-
slag på hur vågen av våld i samhället 
ska stävjas. Även iusbäraren belyser i 
flera artiklar olika aspekter av brotts-
lighet, däribland EncroChat, Vårby-
nätverket och advokater som utesluts 
ur Advokatsamfundet.

Vilka kommer spåren av covid-19 
att vara, när befolkningen har vacci-
nerats och smittspridningen minskat 
tillräckligt för oss att rikta blicken 
framåt? Hur mycket kommer att bli 
som innan? Hur mycket kan bli som 
innan? Det får framtiden avgöra. Min 
önskan idag är att åtminstone få ses på 
campus inom kort.

Mina och redaktionens varmaste 
lyckönskningar till samtliga!
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Välkomna tillbaka!
Efter ett och ett halvår av 
covidanpassad förenings-
verksamhet och universi-
tetsundervisning är corona 
bara ett minne blott. Eller är 
det så enkelt?

I NNAN vi återkommer till den 
oundvikliga coronafrågan vill vi 
passa på att välkomna nya studenter 

till Stockholms universitet och Juridis-
ka Föreningen. Äldre studenter vill vi 
välkomna tillbaka, såväl till en ny ter-
min som till nya evenemang på Jurister-
nas Hus.

För er som inte känner oss är vi un-
dertecknade Era Krasniqi och Dustin 
Zojaji, ordförande respektive vice ord-
förande för Juridiska Föreningen. Vi, 
tillsammans med strax under ett dussin 
andra styrelseledamöter i föreningen, 
arbetar för att vi alla ska ha en så gi-
vande och rolig studietid som möjligt. 
Bland det vår (ja, också din!) förening 
sysslar med är att anordna en fantastisk 
inspark för nya juriststudenter, mu-
sikuppträdanden från vårt husband, 
föreställningar från vårt spex, interna-
tionella resor inom och utom vårt nord-
iska samarbete med övriga nordiska 
JF:s, idrottsaktiviteter såsom padel och 
innebandy och mycket, mycket mer.

Nu till några korta ord om elefanten 
(den mikroskopiska organismen) i rum-
met: coronaviruset och dess påverkan 
på höstens verksamhet. Som vi alla för-
står är pandemin inte över ännu, om än 
situationen förbättrats kraftigt. För vår 
verksamhet innebär detta att de sedvan-
liga insparksaktiviteterna som fadderiet 
brukar anordna kan genomföras fysiskt 

men med bitvisa anpassningar i syfte 
att efterleva regelverken om åtgärder för 
att förhindra smittspridning. Mer kon-
kret betyder detta att sittningar blir av 
medan de regelrätta festerna får anstå. 
Vad gäller klubbmästeriets verksamhet 
är det fritt fram för pubarna (med start 
några timmar efter att denna krönika 
skrivs), men det är viktigt att komma 
ihåg att lyssna på vår fantastiska per-
sonal när de instruerar oss hur vi ska 
agera för att minska risken för smitt-
spridning. I övrigt är föreningens verk-
samhet i stort sett tänkt att fortgå som 
en normal höst, varför det är viktigt att 
ni bokar in balen som äger rum lörda-
gen den 27 november i era kalendrar.

Nu ska vi inte uppehålla er uppmärk-
samhet längre än nödvändigt utan låta 
er fortsätta till tidningens mer intres-
santa artiklar.

Med stor förhoppning om en fantas-
tisk höst,

TEXT Era Krasniqi och Dustin Zojaji

FOTO Martyna Lechowska

JF:s ordförande  Dustin Zojaji & Era Krasniqi vice ordförande

Vill du utvecklas 
med oss?
Med några av världens mest innovativa och nytänkande företag som klienter 
krävs det att vi ständigt utvecklas och kan erbjuda nya lösningar. Vi bevarar vår 
ledande position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade 
juristtalangerna. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av företag, 
organisationer och samhället i stort?

LÄS MER PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR
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 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

 
”LAS är ungefär lika gammal som 
jag och är inte heller smidig”
Inför Juristdagarna fick ius-
bäraren möjlighet att träffa 
John Wahlstedt, chefsju-
rist vid Svenskt Näringsliv. 
Han delade med sig av sin 
kunskap om arbetsmark-
nadens reglering och gav 
några värdefulla råd till 
juriststudenter. 

DÅ sommaren var som varmast 
och sjön lockade som mest var 
det många studenter som ändå 

satt inne på kontor. Studier ersattes av 
arbete. Många har dock inte endast ar-
betat utan också kunnat läsa om arbets-
rätt, som blivit mer aktuellt än på länge. 
Detta beror främst på ändringarna i 
lagen om anställningsskydd och EU:s 
förslag om minimilöner. För att förkla-
ra dessa omdiskuterade ämnen och ar-
betsmarknaden i stort träffade iusbära-
ren en expert på området: chefsjuristen 
John Wahlstedt. 

En eftermiddag i slutet av augusti 
kunde man känna att hösten var på in-
gång; solsken hade bytts ut mot dystert 
gråa moln. Jag och min fotograf klev 
in i arbetsgivarorganisationen Svenskt 
Näringslivs huvudkontor på Storgatan 
19 i Stockholm. John mötte oss i ett café 
på entréplan. 

 
Kan du berätta lite om dig själv?
Jag är chefsjurist och arbetsrättschef 
på Svenskt Näringsliv  –  två roller som 
nyligen slogs ihop. Jag har varit här i 

ungefär två år och var innan på Tek-
nikföretagen. Annars har jag haft en 
ganska lång och brokig karriär i Reger-
ingskansliet, med en kortare sejour på 
SACO. Vad gäller utbildning läste jag en 
jur.kand. i Uppsala, samt en fil.kand. i 
statskunskap. Vid sidan av blev det lite 
idé- och lärdomshistoria också. 

Vad var favoritkursen på jurist-
programmet? 
Allmän avtalsrätt skulle jag noga säga, 
det har jag alltid tyckt är ganska roligt. 

 
Hur kände du då kring arbets-
rätten, var det något du ville 
jobba med? 
Nej, jag var egentligen inne mer på all-
män avtalsrätt. I och för sig märkte jag 
att arbetsrätten var spännande med 
ganska mycket case law och processer. 

 
Så nu idag, vad innebär din 
roll på Svenskt Näringsliv? 
Vad gör du? 
Jag började precis före pandemins bör-
jan och det har ju varit en ganska excep-
tionell tid! Men bland annat har jag va-
rit högst delaktig i förhandlingarna om 
ändringar i lagen om anställningsskydd 
(LAS). I samband med det håller vi ock-
så på att bygga upp en ny funktion här 
på Svenskt Näringsliv: en processavdel-
ning som kan företräda medlemsorga-
nisationer i arbetsrättstvister. 

Min roll är i alla fall extremt om-
växlande. Jag ägnar mig åt allt från att 
företräda medlemsorganisationer i pro-
cesser, lobbying gentemot regeringen 
i LAS-frågan och förhandlingar med 

våra fackliga motparter (LO eller PTK), 
till att jobba med EU-rättsliga frågor, till 
exempel den om minimilöner. 

 
Och vad har Svenskt Närings-
liv för roll? 
Svenskt Näringsliv bildades för tjugo 
år sedan och har med åren blivit en allt 
tydligare röst och fått en tydligare roll. 
Vi står på två ben. Det ena är det nä-
ringspolitiska och handlar om lobby-
ing, påverkan och regelskapande inom 
allt som inte är arbetsrätt. Det håller 
inte jag på med. Det är nämligen det 
andra benet som jag är ansvarig för, det 
vill säga arbetsrätten och regelskapande 
inom det området. 

 
Vad skulle du säga är de 
största juridiska utmaningarna 
i dagsläget? 
På arbetsrättens område får man nog 
säga att det är två saker. Det ena är att 
vi behöver få till stånd en förändring på 
de här reglerna som är väldigt gamla. 
Jag är 49 år gammal och inte längre nå-
gon smidig människa. LAS är ungefär 
lika gammal som jag och är inte heller 
smidig. Världen har förändrats och LAS 
har inte hängt med. 

Man insåg runt finanskrisen att lag-
stiftningen inte fungerar, men proces-
sen därefter blev lång innan vi kom dit-
hän vi är nu. Knepet har varit att hitta 
en deal som innebär win-win för arbets-
givare och arbetstagare, för arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer. 

Nu har vi hittat något som vi tror kan 
fungera. Vissa förändringar innebär att 
det blir lättare att säga upp personer. I 

JOHN WAHLSTEDT: 
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utbyte mot det får man en om-
ställningsmodell där man får 
en chans att ombilda sig. Det 

tror jag är ett extremt stort bi-
drag till svensk välfärd i största 

allmänhet, genom att det blir enkla-
re att driva företag. 

Den andra saken, den andra utma-
ningen, kommer från EU i form av det 
föreslagna direktivet om minimilöner. 
I Sverige har arbetsmarknadens parter 
överlag stor autonomi och lagstiftaren 
går inte in och pillar på lönebildning 
och lönesättning. Men i mycket av Eu-
ropa ser det annorlunda ut, och inslagen 
av statligt agerande är mycket starkare. 
Se till exempel på Frankrike där den 
arbetsrättsliga lagstiftningen är några 
tusen sidor lång. Något sådant är vi inte 
alls pigga på att göra i Sverige. 

 
Skulle du hävda att förslaget 
om minimilöner är ett hot mot 
den svenska modellen? 
Ja, absolut. Om förslaget implementeras 
finns risken att det skulle gripa in direkt 
i vår modell. Problemet är också att EU 
inte har någon behörighet att ge sig in 
här och lagstifta. Och om vi tillåter dem 
att göra detta, vad blir nästa sak de be-
ger sig på? EU har aldrig någonsin fri-
villigt lämnat ifrån sig någon makt. Så 
det blir till slut även en fråga om vilken 
suveränitet som Sverige och det svenska 
folket har överlåtit till EU. 

 
Vad tror du kommer ske med 
förslaget, kommer ett direktiv 
gå igenom? 
Jag har av vissa människor anklagats 
för att vara en cyniker – själv skulle jag 
kalla mig realist – men jag har tillräck-
ligt med erfarenhet för att veta att det är 
svårt att stoppa någonting när det har 
investerats så mycket prestige och kost-
nad som det har gjorts i det här direkti-
vet. Frågan är därför vad som kommer 
gå igenom. 

 

 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

Om vi byter ämne till Juristda-
garna, hur tror du att arbets-
marknaden kommer att se ut 
för jurister i framtiden? 
Ni studenter har ju turen att det är 
många i min generation och äldre som 
snart faller för åldersstrecket, så där 
kommer det att finnas möjligheter att få 
sysselsättning. Nu är också juristyrket 
mycket bredare än det var på min tid. 

 
Finns det något tips du skulle 
kunna ge till juriststudenter 
som närmar sig examen men 
känner sig osäkra inför yrkes-
valet? 
Mitt råd rent generellt är att förhålla sig 
bred. Det finns alltid tid att fördjupa sig 
när man börjar jobba! Man kan studera 
annat för fler perspektiv, vilket hjälper 
för att bli en god problemlösare. Jag 
brukar säga att en habil jurist kan be-
skriva vad problemet är, medan en duk-
tig jurist också kan beskriva hur man 
löser problemet. 

Sedan tänker jag på uppsatspraktik. 
Var inte rädd att göra det! Det är en bra 
väg in för att få känna på om det är nå-
got område som man är nyfiken på. 

En annan sak är att inte vara för in-
riktad på var det är som man ska hamna 
till slut. Det ger sig! Om man är duktig, 
ambitiös, lojal, framåt och har gott om-
döme så brukar det lösa sig med tiden. 
Få har turen att hamna rätt från början. 

Och något tips till juriststuden-
ter som vet var de vill men är 
osäkra hur de kan ta sig dit? 
Ta kontakt! Ring upp eller boka möte 
för att ställa frågor. Vi jurister har alla 
varit där ni studenter är nu, så vi vet hur 
pirrigt det känns när man ska kasta sig 
ut i arbetsmarknaden för första gången. 
Vi är oftast mer än villiga att hjälpa!

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Erik Hellsing

“I takt med digitaliseringen kommer 
ansvaret för din egen utveckling att öka”
iusbäraren fick inför Juristdagarna chans att träffa Jenny 
Kallerman, andre vice ordförande för Akavia. Hon delar 
med sig av tips till studenter, förutspår framtiden samt vik-
ten av att gå på magkänsla.

“VÅGA lita på din magkänsla och 
byt riktning när något känns fel” 
är starka ord från en inspirerande 

kvinna. Nu när slutet på sommaren när-
mar sig, ett nytt studieår börjat och exa-
minerade studenter tar sig ut på arbets-
marknaden, blir en diskussion kring 
framtiden för jurister alltmer relevant.  

Kan du berätta lite om dig 
själv?
Jag växte upp i Sköndal, i en familj utan 
akademiker men med mycket kärlek 
och stöd. Jag slet med dyslexi i skolan 
och fick tack vare det in studievana ti-
digt – även med den utmaningen kan 
man alltså lyckas på utbildningen, så 
länge man tycker det är roligt. Efter 
grundskolan fick jag upp ögonen för 
juridik på gymnasiet tack vare en ju-
ristutbildad lärare. Sedan började jag 
läsa juridik i Lund.

Jag gjorde traineetjänstgöring på ad-
vokatbyrå och satt ting vid Stockholms 
tingsrätt, men hoppade av när jag fick 
en spännande tjänst som bolagsjurist 
med inriktning på IT-rätt hos Posten. 
Där blev jag kvar i nio år och trivdes 
med bolagsjuristrollen. Jag fortsatte 
till Relacom där jag vidgade min pro-
fil med managementutbildning. För 
sex år sedan startade jag eget som bo-

lagsjuristkonsult och har haft upp-
drag som jurist inom bland annat 
entreprenadrätt och IT-rätt. Den 2 
september tillträder jag en ny spän-
nande tjänst som jurist hos AFRY. 

Vad var din favoritkurs på 
juristprogrammet?
Civilrätt och avtalsrätt! Jag tyck-
te främst att den dispositiva rätt-
en var rolig eftersom jag kände 
mig begränsad i det tvingande 
regelverket.

Vad är din arbetsroll 
idag? Vad består arbe-
tet av?
Hos Akavia är jag förtro-
endevald som andre vice 
ordförande. Jag har ju inte 
börjat på mitt nya uppdrag 
hos AFRY än, men det 
kommer handla om att 
stötta verksamheten i 
tre delar: minska an-
talet tvister, säker-
ställa att vi gör rätt 
i de uppdrag som vi 
har och se till att nya 
kunders förväntningar 
möts av AFRY:s leverans. Jag 
värderar även vikten av att få kontakt 

JENN Y KALLERMAN:
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 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

med människor och lära mig 
av andras kunskaper. Som ju-
rist är det kul att man får jobba 

med många andra yrkesroller.  

Vad är Akavia och vilken är 
er roll på den svenska arbets-
marknaden?
Akavia är ett fackförbund och intres-
seorganisation för jurister, ekonomer, 
samhällsvetare, IT-akademiker, perso-
nalvetare och kommunikatörer. För två 
år sedan gick Civilekonomerna och Ju-
sek samman och resultatet blev Akavia. 

Vi vill dock vara mer än ett försäk-
ringsbolag eller någon som bara kom-
mer in i en tvist. Akavia vill vara en 
mötesplats för medlemmar, en tillgång 
för att lära sig nätverka, exempelvis via 
Linkedin.

Hur ser du på vikten av kollek-
tivavtal?
Jag ser ingen anledning att inte ha 
kollektivavtal. Det är många byråer 
som idag inte använder kollektivav-
tal och medan de säkert har sina an-
ledningar, är det dags att ta klivet in. 
Kollektivavtal är ett enkelt sätt att 
visa att man anser att människor är 
den viktigaste resursen på en byrå. 

Vad tror du kommer vara 
de största utmaningarna för 
jurister på arbetsmarknaden i 
framtiden?
Digitaliseringens effekter och den om-
ställning som det innebär för juristrol-
len. Akavia har tagit fram en intressant 
rapport inom området digitaliseringens 
effekter på juristbranschen. I rappor-
ten kan man bland annat läsa om hur 
ny teknik kan minska behovet av viss 
arbetskraft (enklare handläggningsä-
renden som många biträdande jurister 
börjar sin praktik med riskerar att för-
svinna) samtidigt som efterfrågan på 

juridiska tjänster kan öka när juridiken 
blir tillgänglig för en bredare allmän-
het.

Jurister kan (och förväntas) lägga 
mer fokus på att tillföra andra perspek-
tiv i sina arbetsuppgifter, till exempel 
bidra med egenskaper som emotionell 
intelligens. Den förändrade juristrol-
len kommer innebära att IT-kompetens 
och IT-relaterade kunskaper krävs i allt 
större utsträckning och här måste uni-
versiteten bli bättre på att möta efterfrå-
gan, för önskan att lära sig mer finns!

Finns det något som unga 
människor borde tänka sär-
skilt på när de kommer ut på 
arbetsmarknaden? Vad är det 
i så fall?
Efter att ha frågat vår chefstudentrådgi-
vare samt vår politik- och propositions-
avdelning fick jag svaret att man som ny 
på arbetsmarknaden borde tänka på att 
ange ett löneanspråk vid anställnings-
tillfället, det gör det möjligt att tidigt 
påverka sin lön och sin kommande lö-
neutveckling. Det är även viktigt att 
veta sina rättigheter och våga ställa krav 
på arbetsgivaren, samt att nätverka och 
hålla sig uppdaterad om vad som hän-
der i branschen. 

Som medlem i Akavia får man en 
verktygslåda med lönestatistik och jag 
rekommenderar alla att använda sig av 
den. Det är viktigt att i dessa samman-
hang stå på sig på grund av alla jäm-
ställdhetsutmaningar i branschen. Det 
är vanligt att kvinnor halkar efter när 
lönehöjningarna kommer. Jag tror att 
detta beror på att man tillskriver kvin-
nor en förväntad frånvaro under yrkes-
livet och att löneutvecklingen därav blir 
lägre. Inom juristbranschen har det all-
tid varit på ett visst sätt – man ska slita 
hårt och alltid vara tillgänglig – som gör 
det svårt att till exempel bli mammale-
dig. Jag är övertygad om att detta kan 

lösas genom att jobba i team som har en 
färdig beredskap för kollegors bortava-
ro, vilket skulle hjälpa folks välmående.

Vad tror du om arbetsmark-
naden för jurister i framtiden? 
Något yrke som du tror kom-
mer bli mer populärt, och 
något som kommer tappa 
popularitet?
Arbetsmarknaden för jurister ser myck-
et god ut, det finns inget som pekar på 
att det skulle förändras. Efter examen 
visar resultaten att nio av tio har en hel 
eller deltidsanställning, vilket är fler än 
någon av de andra utbildningsgrupper-
na. Juristerna får snabbt ett arbete med 
relevans för utbildningen – fyra av tio 
innan avslutade studier. Vi kan se att 
de flesta nyexaminerade jurister söker 
sig till advokatbyråer, rättsväsendet och 
till allmänna statliga förvaltningar eller 
övriga myndigheter. 

Jag reflekterar mest över att unga 
människor är mer IT-mogna, inte minst 
för att sociala medier är mer självklara 
i dagens samhälle. Det finns en förvän-
tan på att vara ännu mer IT-mogen för 
att kunna hantera framtiden. Framåt 
ser jag att jurister och tekniker kommer 
behöva samarbeta för till exempel tek-
niska sammanställningar av avtal och 
de algoritmer som behövs för det. Görs 
det rätt kan du få mycket mer tillförlitli-
ga resultat genom teknik. Det kan även 
bli mer rättssäkert eftersom man inte 
får den potentiella jävigheten som finns 
hos människor. 

Som juriststudent kommer det vara 
viktigt att se vilka andra fördelar man 
har, för rollen kommer troligtvis att 
förändras och man kan behöva erbju-
da tjänster på andra sätt. Oavsett var 
man i framtiden kommer arbeta måste 
man bygga relationer, det är trots allt 
människor och samhället som man 
arbetar med, då behövs ett förtroende. 

Med detta sagt, det finns hopp för ju-
rister i framtiden, även med teknikens 
utveckling.

Vad skulle du ge för tips till 
juriststudenter som känner sig 
osäkra inför yrkesvalet?
Att de gjort rätt val. Som jurist kommer 
de att vara attraktiva på arbetsmark-
naden. I undersökningar kan vi se att 
jurister jobbar med allt från juridiskt 
arbete till kommunikation och PR.

Jag tänker att det är viktigt att lyfta 
här att även om de känner sig osäkra nu 
finns det alla möjligheter efter studier-
na. De kan arbeta inom alla sektorer, bli 
egenföretagare eller jobba internatio-
nellt inom organisationer som EU och 
FN.

Jag vill också säga att du ska utgå 
från vad som känns rätt hos dig. Mag-
känslan ska inte underskattas. Du mö-
ter en ny värld och då måste du se under 
vilka förhållanden som du mår bäst i. Se 
hur det är omkring dig, vad du gör och 
hur du gör det.

Sätt en riktning utifrån vad du gil-
lar under utbildningen. Du kan alltid 
ändra bana och tänka om, men var snäll 
mot dig själv. Se drömmen som din 
drivkraft. Lär känna dig själv och sätt 
höga krav på självledarskap idag, för i 
takt med digitaliseringen kommer an-
svaret för din egen utveckling att öka. 

Vad skulle du ge för tips till 
juriststudenter som vet vad de 

vill göra, men är osäkra på 
hur de kan ta sig dit?
När jag bad om inslag från andra re-
presentanter på Akavia svarar de att för 
nyexaminerade jurister går den vanli-
gaste vägen till arbete via annonser på 
arbetsgivarens webbplats. Det beror på 
att många väljer att söka sig till statli-
ga myndigheter. Lediga statliga tjänster 
måste i regel utannonseras och som ar-
betssökande får man därför hålla utkik 
på arbetsgivarens webbplats och hos ar-

betsförmedlingen. 
Vi ser även att det är viktigt att re-

dan under studietiden försöka bygga 
ett kontaktnät. Dessutom är det värde-
fullt att hålla sig uppdaterad om arbets-
marknaden och branschen som man är 
intresserad av. Se också till att vara aktiv 
på olika plattformar såsom LinkedIn. 
Om man vet vad man vill är det bra att 
tänka strategiskt och få praktisk erfa-
renhet genom extrajobb, sommarjobb, 
praktik eller ett ideellt engagemang – 
och på så sätt skapa ett relevant nätverk.

Mitt personliga tips att utgå från vad 
du tycker är kul, det vill säga inte bara 
vilken kurs på juristlinjen som du gillar 
mest, utan också i vilka sammanhang 
som du kommer till din rätt. Det som 
du tycker är roligt och som känns rätt ”i 
magen” kommer du utan ansträngning 
vilja göra mer av och då blir du duktig. 

Som student är det vanligt att se vä-
gen till målet som stora motorvägar. 
Men då får man komma ihåg att det 
finns tusen olika stigar mellan dessa 

vägar. Våga bryt de traditionella vägar-
na till målet. Skulle du inte trivas kan 
du alltid byta bana. Våga dessutom ta 
möjligheterna som erbjuds dig. Våga 
ställa krav på arbetsgivaren så att dina 
förväntningar uppfylls. Till sist, var öp-
pen för alternativ och ta sidospår med-
an du håller fast i drömmen – oftast slu-
tar allt bra ändå!

Har du något mer att tillägga?
Tro på dig själv, för du har en större 
potential än vad du tror. Din potential 
kommer bäst till rätt där du mår bra, så 
se till att vara snäll mot dig själv.

TEXT Signe Maj Vibe

BILD Privat

 “ Magkänslan ska inte underskat-
tas. Du möter en ny värld och då måste 
du se under vilka förhållanden som du 
mår bäst i. 
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“Jag letade länge efter en byrå som kunde ge  
mig det just jag söker - en prestigelös arbetsplats 
med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats.”

Jessica Malhotra tog examen från juristprogrammet 2016 och 
arbetar sedan tre år tillbaka som associate i Cederquists 
privata M&A-grupp. Hon har tidigare arbetat både på bolag 
och andra advokatbyråer med transaktioner och obeståndsrätt.

Idag arbetar hon både med industriella och private equity 
kunder och med en spridning bland olika sektorer. Men vägen 
från studier till Cederquist har inte varit självklar, utan det tog 
ett tag att hitta rätt.

– Min resa till Cederquist har inte varit rak. Det var svårt att hitta 
rätt från början. Alla byråer är bra på sitt sätt, men jag letade länge 
efter en byrå som kunde ge mig det just jag söker - en prestigelös 
arbetsplats med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats, säger 
Jessica Malhotra.
 
Vardagen som jurist innebär stor variation. Hon har det senaste 
året bland annat avslutat ett säljprojekt som hon har projektlett i 
ett och ett halvt år. Projektet rörde den privata sjukvårdssektorn 
som hon själv är mycket intresserad av och tyckte var väldigt 
spännande att arbeta med. 

– Eftersom det rörde sig om ett intensivt projekt över en längre 
tid fick jag verkligen möjlighet att lära känna kunden och dess 
verksamhet. Baserat på den kunskapen kunde jag erbjuda ett unikt 
mervärde i min rådgivning vilket är kul.

Just variationen i arbetet är också det som gör att hon ständigt 
känner att hon utvecklas i sin roll.

– Jag utmanas av att varje ärende är unikt på sitt sätt.  
Det dyker alltid upp frågeställningar som utmanar och leder till 
personlig utveckling, säger Jessica.

För att vara en bra jurist tror hon att det är viktigt att vara 
nyfiken, arbetsvillig och att tänka utanför ramarna. Det är viktigt 
att hela tiden vara på tårna och ge kunderna lösningar de själva 
inte har kommit på.

Hon tycker att Cederquist utmärker sig som arbetsplats på 
grund av den höga kompetensen hos alla som  arbetar på byrån, 
men även kollegorna och företagskulturen som finns.

– I min vardag uppskattar jag att jag ständigt utvecklas och har 
kul medan jag gör det. De flesta advokatbyråer anger att de har högt 
i tak och en platt organisation. Cederquist är så nära detta du 
kommer i verkligheten.

Är du student och intresserad av 
att veta hur det är att arbeta på 
Cederquist?  
Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommar notarie-
program samt möjlighet att arbeta extra hos dem under 
dina studier. Beroende på hur långt du har kommit på jurist-
programmet kan du antingen arbeta som kvällsreceptionist 
eller ute i deras verksamhetsgrupper som en del av deras 
talangpool. 

På karriar.cederquist.se hittar du kontaktuppgifter och mer 
information om lediga tjänster.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE
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Maja Wettergren
delägare på Cederquist

Vem är du? 
Jag heter Maja Wettergren, bor utan-
för stan med sambo och två barn och 
älskar att läsa skönlitteratur på friti-
den. Jag kom till Cederquist 2005, efter 
fem år på Vinge där jag fokuserade på 
IT-relaterad juridik. Idag är jag delägare 
i gruppen för privat M&A och är dess-
utom ansvarig för transaktionsgrup-
pen. Nuförtiden ägnar jag mig mycket 
åt transaktionsjuridik med industriella 
kunder, så främst börsnoterade företag 
som köper upp privata bolag.

När det kommer till studierna läs-
te jag juristprogrammet i Stockholm. 
Under tiden deltog jag ganska lite i stu-
dentlivet. Jag skulle faktiskt säga att jag 
var riktigt icke-målinriktad. I gymna-
siet var jag skoltrött och duktig på att 
skolka. Sedan gjorde jag högskoleprovet 
och kom in på juristprogrammet!

Vad är din arbetsroll och vad 
innebär den?
Min roll innebär mycket finansiellt an-
svar och ett stort affärsansvar. Som del-
ägare förväntas man sälja sina egna och 
firmans tjänster mer aktivt än som bi-
trädande jurist. Ofta är man engagerad 
i tio projekt på samma gång och måste 
leda och hålla uppsikt över samtliga. 
Ens förmåga att leda och att anpassa sitt 
ledarskap är avgörande. Man behöver 

också kunna växla mellan ett fågelper-
spektiv och att gå in på detaljnivå, samt 
mellan säljrollen och att vara produ-
cent. Kapaciteten att vandra mellan 
dessa är viktig.

Vad skulle du säga känne-
tecknar din arbetsplats?
Cederquist uppfattar jag som en platt 
och icke-hierarkisk advokatbyrå med 
öppna dörrar där det är lätt att få access. 
Jag känner att det är högt i tak och fas-
cineras över antalet roliga kollegor. Man 
får möta smarta och pigga människor – 
något som är otroligt stimulerande på 
arbetsplatsen! Det finns en fördom om 
att folk på affärsjuridiska byråer är eli-
tister, men så har jag aldrig upplevt det.

Vad tycker du är tuffast på 
jobbet?
Det tuffaste är nog att hantera stress. 
Det är alltid många sidor hos dig själv 
som måste användas, ofta parallellt, vil-
ket kan ge upphov till inre konflikter.

Hur kände du kring övergång-
en från studier till arbete?
Jag tror att övergången har blivit svåra-
re idag än vad den var på min tid. Ad-
vokatyrket handlade då mycket mer om 
att skriva långa PM och vi var inte lika 
kommersiella. Det förändrades sedan 
med tiden, medan juristprogrammet 
förblivit detsamma.

Man lär sig dock på jobbet. Jurist-

programmet må kännas torrt och 
icke-kommersiellt, men efter examen 
ska man vara riktigt bra på juridik och 
juridisk metod. Det är den grund på vil-
ken du kan bygga dina nya erfarenheter 
och kompetenser. Man blir duktigare 
på att tillämpa den här kunskapen i en 
verklig miljö. Så till yrkeslivet ska man 
ta med sig en fantastisk bas och en ju-
ridisk fingertoppskänsla och förståelse.

Vilka råd skulle du vilja ge till 
juriststudenter?
Jag tror på att leva i nuet, för mycket i 
livet är ändå tillfälligheter. Fokusera 
på studierna och var inte för splittrad. 
Du behöver lära dig under utbildning-
en och underskatta inte heller betygens 
betydelse. Aktiviteter vid sidan av kan 
ibland väga upp dåliga betyg, men det 
är ändå betygen som arbetsgivaren tit-
tar på först. De visar på en vilja, ambi-
tion, förmåga att ta till sig information 
och att leverera under press, det vill 
säga många av de kvaliteter som man 
behöver på en advokatbyrå.

Känn sedan av om du gillar vad du 
håller på med och hitta ett yrke som en-
gagerar dig. Generellt bör man inte vara 
för inställd på vad man vill göra efter ex-
amen, ha i stället tillförsikt till att du hit-
tar rätt till slut. Våga lita på din förmåga!

Tänk avslutningsvis också på att det 
inte endast är arbetsgivaren som ska 
välja dig, utan att det är lika mycket du 
som ska välja arbetsgivaren.
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Lär från de bästa  
– möt delägarna
För att ge ett inifrånperspektiv på såväl affärsjuridiken 
som juristers arbetsmarknad generellt träffade iusbäraren 
delägare från tre välkända advokatbyråer: Cederquist, 
Roschier och Vinge – var och en med sina egna råd till 
den vetgiriga juriststudenten.

 Cederquist
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Lisa Hybbinette
delägare på Roschier

Kan du berätta om dig själv?
Jag heter Lisa Hybbinette, är 36 år och 
delägare i vår fastighetsgrupp. Jag har 
varit på Roschier i drygt sju år och job-
bade innan dess på en annan advokat-
byrå. Sedan första dagen har jag ägnat 
mig åt fastigheter och fastighetstrans-
aktioner.

Jag studerade på juristprogrammet i 
Umeå och kommer ursprungligen från 
Haparanda. Under studierna gillade jag 
mest skatterätt och bolagsrätt. Jag visste 
också tidigt att jag ville till en affärsjuri-
disk byrå. Däremot visste jag inte exakt 
vad jag ville specialisera mig på, men 
jag drogs till kombinationen av juridik 
och affärer.

Vad är din roll och vad gör du 
under en vanlig dag?
Jag en av två delägare i fastighetsgrup-
pen. Vad det innebär är att jag är ytterst 
ansvarig för klientärenden och att jag 
leder teamet.

Under en vanlig dag jobbar jag väl-
digt nära vårt transaktionsteam. Då 
handlar det om att hantera de projekt 
som vi har på Roschier, framför allt 
genom avtalsförhandlingar, gå igenom 
dokumentation och diskutera med 
gruppen som är involverade i due dili-
gence-processen. Det är viktigt att hålla 
kontakten med klienter, motparter och 
motpartsombud. 

Hur skulle du beskriva din 
arbetsplats?
Först och främst teamwork. Vi arbetar 
hela tiden nära kollegor såväl inom ens 
egen grupp som med de andra praktik-
grupperna på byrån. Vi är egentligen ett 
enda stort team och har dessutom ett 

tätt samarbete med våra finska kollegor 
och projekten inkluderar ofta båda kon-
toren.

För det andra skulle jag säga att Ro-
schier är en fantastisk plattform för 
att nå sin fulla potential. Personligen 
upplever jag att mina kollegor tillhör 
marknadens skickligaste jurister. Där-
utöver finns ett enormt utrymme att ut-
vecklas, det är egentligen bara en själv 
som sätter gränserna, vilket jag tycker 
är oerhört inspirerande. Man kan bli så 
utmanad som man själv vill, men blir 
aldrig utelämnad eftersom du hela tiden 
har teamet som stöttar dig.

Vad är svårast på jobbet?
Vårt arbete innebär en stor flexibili-
tet, men på samma gång är det ganska 
oförutsägbart. Vi behöver lösa kom-
plexa legala utmaningar under extrem 
press och ofta under kort tid. Det är 
det tuffaste och samtidigt det roligaste, 
när man väl lyckas prestera och kanske 
rentav överträffa förväntningarna.

Hur kändes det att lämna stu-
dierna och börja arbeta?
Jag började direkt på en stor advokat-
byrå, vilket i mångt och mycket är att 
fortsätta studierna. En stor advokatbyrå 
är en oslagbar skola för att lära sig hant-
verket. Man har utbildningen med sig, 
men lär sig arbetet på plats.
 
Vad skulle du ge för tips till ju-
riststudenter som är osäkra på 
vad de vill göra efter examen?
Det bästa som man kan göra är att för-
söka komma i kontakt med arbetsgivare 
på riktigt, såsom genom att delta i ar-
betsmarknadsdagar och event och ta 
chansen att träffa olika typer av verk-
samheter.

Vad skulle du ge för tips till 
juriststudenter som vet vad de 
vill göra men är osäkra på hur 
de kan ta sig dit?
Jag skulle börja med att se vilka möjlig-
heter det finns till exempelvis sommar-
trainee-program, uppsatspraktik och 
att jobba extra. Undersök hur du kan ta 
kontakt redan under studietiden. Sedan 
skulle jag fundera på om jag känner nå-
gon som nyligen har börjat på byrå eller 
som har varit sommartrainee, för att 
höra med den personen hur den gjorde. 
Leta i ditt eget nätverk!

Charlotte Levin
delägare på Vinge

Vem är du?
Jag heter Charlotte Levin, är född 1975 
och är delägare här på Vinge. Jag är 
specialiserad inom aktiebolagsrätt, ak-
tiemarknadsrätt, M&A och bolagsstyr-
ning. 

Jag började läsa juridik på Stock-
holms universitet 1995. När jag inledde 
studierna hade jag inga planer på att 
jobba på advokatbyrå, men sökte tidigt 
extrajobb och blev kvällsreceptionist. 
Därifrån klättrade jag och blev som-
martrainee på samma arbetsplats. Jag 
stannade som trainee under ett halvår, 
innan jag beslöt mig för att sitta ting.

Vad består ditt arbete av?
Jag är advokat sedan 2005, vilket inne-
bär att jag jobbar inom svensk rätt. När 
man säljer kvalificerade juridiska tjäns-
ter behöver man ha en god analytisk 
förmåga. Samtidigt ska man inte un-
derskatta värdet av social kompetens, 
eftersom mycket går ut på att samarbeta 
med andra människor.

Som delägare leder jag ett team med 
jurister som hjälper våra klienter med 
olika typer av uppdrag. Rollen som 
teamledare är en viktig del i mitt jobb. 
Vissa av våra klienters frågor kan vara 
mer begränsade, och kan ställas på tele-
fon och vara avklarade på några minu-

ter. Andra delar kan röra större trans-
aktioner som löper över flera år, där vi 
tittar på hur man ska undvika större 
juridiska problem och formulera håll-
bara avtal.

Som juriststudent läser man mycket 
om hur avtal bryts och hur man sedan 
processar. I uppdraget som rådgivare är 
vi istället mer intresserade av att skapa 
avtal som håller. Vårt arbete handlar 
mycket om samverkan, att bistå i avtals-
bildande och att lägga grunden för en 
bra samverkan för våra klienter.

Finns det något som du skulle 
säga utmärker din arbets-
plats?
Min arbetsplats kännetecknas av kre-
ativitet, mycket positiv energi och att 
man är snabb på bollen. Vi jobbar med 
att lösa problem snabbt och gemensamt. 
Därutöver är vi många jurister som job-
bar ihop, vilket är ovanligt på de flesta 
andra arbetsplatser. Det betyder att vi 
kan gå all-in med vår juristhumor!

Vad är det mest utmanande i 
din roll?
Mest utmanande är såklart de problem 
som våra klienter vill ha hjälp med, och 
eftersom klienterna ofta själva är juris-
ter är frågorna ofta kluriga av naturen. 
Samtidigt är det också klurigheten man 
vill åt, det gör jobbet roligt och får en 
mer motiverad.

Det som ibland kan vara svårt är att 
helt enkelt hinna med allt! Det är många 
delar som måste hanteras samtidigt.

Vilka kurser uppskattade du 
mest under juristprogrammet?
Straffrätt och statsrätt var både roligt 
och spännande att läsa, även om det 
inte nödvändigtvis är något jag skulle 
vilja jobba med. Sedan älskade jag också 
mina specialkurser: avancerad associa-
tionsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Finns det några råd du skulle 
ge till juriststudenter som inte 
vet var de vill efter examen?
Jag skulle tipsa om att försöka jobba 
lite vid sidan av studierna, gärna nå-
gonstans med juristanknytning. Tänk 
på att det finns fler ställen än bara ad-
vokatbyråer! Glöm heller inte att det 
du tycker är intressant att studera inte 
nödvändigtvis måste vara det du senare 
väljer att jobba med.

Försök även att få någon form av 
praktikplats. Man kan få praktikplats 
på myndigheter, Regeringskansliet, 
företag, banker, och så vidare. Försök 
närma dig och se hur kan man applice-
ra juridiken. Jurister finns det ju på alla 
företag och i alla branscher!

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Roschier
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Var går gränsen för  
god advokatsed?
“En advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet 
mot klienten. Advokaten skall som en oberoende råd-
givare företräda och tillvarata klientens intressen, inom 
ramen för gällande rätt och god advokatsed.” Så lyder 
första kapitlet av De vägledande reglerna om god advo-
katsed.  Men vad avses egentligen med god advokatsed 
och hur ska en advokat förhålla sig till stadgan? 

ADVOKATERS jobb är att 
både sätta klienten i fokus och 
att handla inom ramen för vad 

som är godtagbart. Men till vilket pris 
är det godtagbart för advokater att tänja 
på gränserna för klientens skull?

De vägledande reglerna om god ad-
vokatsed (VRGA) är ett grundläggande 
ramverk för advokatetiken. Där före-
skrivs bland annat hur en advokatbyrå 
ska drivas, om jäv och advokatarvode. 
Den fundamentala regleringen före-
skriver om advokatens lojala plikt gent-
emot sin klient samt att denne enbart 
ska agera för klientens bästa. 

Vidare stadgas det närmare i 8 kap. 
rättegångsbalken (RB) om regler för Ad-
vokatsamfundet där 4 § beskriver att en 
advokat ska iaktta en god advokatsed. 
Vad som är god advokatsed bestäms av 
Advokatsamfundets disciplinnämnd 
och styrelse. Utöver det som stadgas i 
första kapitlet VRGA om lojaliteten till 

sin klient ska advokaten även framdriva 
det goda rättssamhället och därmed inte 
främja orätt.  Åsidosätter en advokat sina 
plikter och uppsåtligen förfar oredligt 
leder det till uteslutning ur Advokatsam-
fundet, i enlighet med RB. 

Vad har hänt?
Sedan den franska polisen knäckt kom-
munikationstjänsten EncroChat 2020 
har två försvarsadvokater uteslutits ur 
Advokatsamfundet i år. Enligt SVT ska 
advokaterna ha under pseudonymerna 
“Kungen” och “Prinsen” bistått den kri-
minella grupperingen Vårbynätverket 
genom att läcka sekretessbelagd infor-
mation. Bägge nekar till anklagelserna 
och beslutet kommer att överklagas till 
HD. I chattloggarna från EncroChat har 
det framkommit att gängledaren för det 
kriminella nätverket skrivit till advoka-
terna: “Ni hjälper oss och vi hjälper er”, 
samt att en av advokaterna ska ha hjälpt 

till att “justera många fall”. Genom att 
ha försett information som omfattas av 
yppandeförbudet och därigenom för-
svårat brottsutredning har försvarsad-
vokaterna brutit mot advokatetiken. I 
samband med att den svenska polisen 
fått tillgång till EncroChat har även nya 
misstankar riktats mot en annan advo-
kat. Detta på grund av att advokaten ska 
ha hjälpt till att plantera bevismaterial i 
syfte att fria åtalade män för mordför-
sök. Dessa är några av de anmälningar 
som inkommit till Advokatsamfundets 
disciplinnämnd. Närmare bestämt togs 
det emot 545 anmälningar mot advoka-
ter vilket utgör en ökning på 29 procent 
jämfört med året tidigare. 

Frågan är hur långt en advokat kan gå 
för sin klient utan att äventyra tilltron 
till rättsordningen. Att många advoka-
ter anmäls kan bero på att skiljelinjen 
mellan advokatetiken och klientens in-
tresse är svår att dra. Hur långt får man 
egentligen gå för sin klient? Vad händer 
om en klient ber sin försvarare att ljuga i 
rätten, eller som i förevarande fall, förse 
sekretessbelagd information? Här råder 
en kollision som gör att det ena intresset 
kommer att åsidosättas där advokaten 
måste välja mellan att antingen riskera 
att förlora klientens förtroende eller sitt 
anseende. Lojalitetsplikten tillsammans 
med rättsskipningen utgör en känslig 
balansgång.
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Disciplinnämnden har fått stort 
tolkningsutrymme av lagstiftaren 

just av den anledningen att god advo-
katsed inte uttryckligen beskrivs i lag, 
så gränsen är oskarp gällande hur långt 
den sträcker sig. En skarp gräns kunna 
innebära ett hinder för advokater att ar-
beta för klientens intressen på bästa för-
måga. Några orsaker till att advokater 
bryter mot etiken kan vara den hårda 
konkurrensen bland försvarsadvokater 
att erhålla klienter. Genom att bygga 
ett nätverk av personer som är i behov 
av försvarsadvokater, i det här fallet 
kriminella gäng, så upprätthålls flödet 
av klienter och framför allt pengar till 
advokaterna. 

Jag finner att vissa advokater miss-
brukar sitt privilegium och förtroende 
genom att bryta mot lagen och kringgå 
den genom kryphålen som de vet exis-
terar. Advokater är trots allt välutbilda-
de och väl insatta i vilka rättsliga red-
skap som ska användas för att förklara 
sig ur problem. Därför borde det finnas 
skarpare och mer konkreta bestämmel-
ser om vad som är rätt och fel. 

Å andra sidan finns det ju underlag 
för att utesluta dem ur Advokatsamfun-
det. Kanske hänger det största proble-
met på advokaterna i sig och inte reg-
lerna? Det faktum att advokaterna blivit 
uteslutna är ett kvitto på att Advokat-
samfundet vidtar alla åtgärder för att 
upprätthålla god etik. Gränsdragnings-
problem förblir och det är upp till var 
och en att göra en bedömning utifrån 
etik och moral.

TEXT Andrea Hultgren

FOTO Unsplash

Varför nämndemän gynnar  
vårt rättssystem
Skepsisen mot nämnde-
mannasystemet är utbredd 
bland jurister. Frågan är 
dock om denna skepsis 
verkligen är rättfärdigad? 

KRITIKEN mot nämndemanna-
systemet är något som jag mött 
många gånger under juristpro-

grammet. På föreläsningar, från kursa-
re och i Juridikpodden. Samma kritik 
återkommer: Nämndemännen har för 
mycket makt och den missbrukas. 

Skräckexempel lyfts ofta fram som 
argument mot nämndemannasystemet. 
Nämndemän som tillsammans går mot 
den högutbildade domaren och dömer 
utan att ta hänsyn till lagens rekvisit. 
Nämndemän som friar för att den åta-
lade har ”rätt” bakgrund. Nämndemän 
som somnar under förhandling.  Alla 
dessa exempel kan få många att tvivla 
på systemet. Särskilt när detta i princip 
är det enda som skrivs om lekmanna-
domare i media. I verkligheten är dock 
skräckexemplen sällan förekommande. 
Personligen har jag aldrig i arbetet som 
nämndeman varit med om en situation 
som ens påmint om dessa. 

En relevant fråga är dock vilken 
funktion nämndemännen fyller i ett 
samhälle där all makt utgår från folket. 
Liksom jurysystemet syftar lekman-
nadomare till att representera folket. 
Nämndemannasystemet fungerar även 

som ett sätt för allmänheten att få in-
syn i rättsväsendets arbete och är där-
för med och bidrar till ökat förtroende 
för rättssystemet. Det ses dock av vissa 
som problematiskt att nämndemännen 
i regel är medlemmar i politiska parti-
er. Det stämmer att politiskt intresse-
rade ofta har starka åsikter kring hur 
lagstiftning bör vara utformad. Likt 
den juridiskt utbildade domaren måste 
dock nämndemännen lägga sina poli-
tiska åsikter åt sidan och endast döma 
utifrån lagen. Man behöver inte vara ut-
bildad jurist för att förstå vikten av det. 

Faktum kvarstår dock att nämnde-
män inte innehar samma utbildning 
som lagfarna domare. Scenariot där 
nämndemännen kör över domaren och 
dömer på ett sätt som inte tar hänsyn 
till aktuella rekvisit är för många juris-
ter ett starkt argument mot nämnde-
mannasystemet. Som tidigare nämnt 
är dock denna situation ovanlig. Dels 
för att domaren är noga med att argu-
mentera för sin ståndpunkt och förklara 
rekvisiten. Gällande juridiska kunska-
per innehar nämndemän till skillnad 
från medlemmar i en jury sitt uppdrag 
i flera år och tjänstgör flera gånger år-
ligen. Under denna tid får nämndemän 
lära sig om rättssystemet och expandera 
sin kunskap. 

Rättssäkerhet och förtroende för 
rättsordningen är viktigt för en fung-
erande rättsstat. Nämndemannasys-
temet bidrar till detta med tusentals 
erfarna och kunniga medborgare som 

deltar i rättstillämpningen. Undantag 
finns men är ovanliga och motarbetas 
som sig bör. Så nästa gång ni i media el-
ler ryktesvägen hör ett skräckexempel, 
tänk på de tusen andra som läser hund-
ratals sidor i handlingar, lyssnar upp-
märksamt under processen och beaktar 
lagens rekvisit. Tänk på hur värdefullt 
det jobbet är för vårt rättssystem. 

TEXT Nora Frögren
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Dom mot Vårbynätveket i 
uppmärksammat EncroChat-mål
UNDER SOMMAREN föll domen mot ett antal medlemmar i 
Vårbynätverket efter bevisning som samlats in via EncroChat. 
Men hur använder man chattarna som bevisning och hur reso-
nerar domstolen när den fäller med dessa som grund? iusbära-
rens Cornelia Gunnarsson har läst domen. 

MITT i årets junivärme med-
delade Södertörns tingsrätt en 
enormt omfattande dom i det 

uppmärksammade fallet mot ett antal 
medlemmar i olika kriminella nätverk i 
Stockholm. Av 31 tilltalade dömdes 28, 
varav 26 till fängelse. Målet byggde till 
stor del på bevisning som kommit poli-
sen tillhanda efter att fransk polis lyck-
ades hacka sig in i den hårt krypterade 
chattjänsten EncroChat, som används av 
kriminella runt om i Europa. Den mest 
uppmärksammade åtalspunkten i målet 
lär vara kidnappningsförsöket av en känd 
rappartist som skedde förra våren, och 
den inblandningen som rapparen Yasin 
påstås ha i det hela. Övriga åtalspunkter 
rör bland annat människorov, rån, för-
sök till grov utpressning, olika stadier av 
allmänfarlig ödeläggelse och olika fall av 
grova vapen och narkotikabrott. 

Domen är den längsta som jag har 
sett – en hela 454 sidor lång PDF skick-
ades till min mejladress. Endast inne-
hållsförteckningen sträcker sig över 
fyra sidor. För en straffrättsnörd med 
en fäbless för spännande rättsfall och 
populärkulturell juridik var det dock en 
högst underhållande upplevelse att läsa 
igenom domen och att få se hur Vårby-
nätverket fungerar från insidan. 

I ett särskilt intressant kapitel av domen 
resonerar domstolen kring använd-
ningen av Encrobevisning. Med hänvis-
ning till den fria bevisföringen betonas 
att man har tillåtit att chattarna läggs 
fram som bevis, trots att det inte kan 
klarläggas huruvida bevisningen har 
kommit till enligt föreskriven ordning 
och man inte har kunnat utreda dess 
ursprung helt. Tingsrätten betonar att 
det föreligger oklarheter kring det fran-
ska beslutet samt förfarandet som ledde 
till att informationen kunde inhämtas. 

Ett av de problem som försvaret har 
lyft fram angående Encrobevisningen 
är att det inte går att veta vem som har 
haft en viss telefon. Kommunikation 
förs mellan Encrotelefoner vilka alla 
har varsitt alias, men telefonerna har i 
många fall delats och cirkulerat mellan 
olika personer i nätverken. 

Tingsrätten menar dock att man med 
hjälp av chattarna och vissa meddelan-
den kan knyta ett alias och en telefon 
till en särskild tilltalad. Specifikt kan 
detta låta sig göras genom bland an-
nat de adresser, personliga förhållan-
den, utseenden, vistelseorter, etc. som 
kommuniceras via EncroChat, liksom 
samtalslistor och andra uppgifter i de 
tilltalades vanliga telefoner. Tingsrätten 

anser att det framkommer av chattarna 
vem som tilldelas vilken telefon innan 
planeringen av brottsliga gärningar.

Till exempel kan man koppla en till-
talad till ett visst alias utifrån en kon-
versation i EncroChat rörande födseln 
av en son. Dels stämmer namnet på 
sonen överens med det som nämns i 
chatten, dels stämmer födelsedatumet. 
Telefonen skickar vidare en bild på en 
manskropp som håller i barnet, i vilken 
den tilltalades tatueringar kan identi-
fieras. Detta alias får också en födelse-
dagshälsning på samma dag som den 
tilltalade har sin födelsedag. Man kan 
också knyta ett gymbesök som beskrivs 
i chatten till ett som den tilltalade har 
gjort, och som kan bekräftas av en in-
passering med gymkort. 

På det här viset har man alltså förfa-
rit för att koppla de olika tilltalade till 
EncroChat-telefoner och dess tillhöran-
de alias. Man går metodiskt igenom alla 
ledtrådar. Slutligen anser domstolen att 
det är fullständigt klarlagt vem som har 
agerat under vilka alias och därmed an-
vänt vilken Encrotelefon. 

Vad gäller brotten som beskrivs och 
planeras i chattarna har de på majori-
teten av åtalspunkterna i målet kunnat 
styrkas även med andra bevismedel 
och annan information. Till exempel 
angående människorovet av den kända 
rappartisten har man hittat bilder på 
målsäganden i Vårbynätverkets ledares 
vanliga telefon. I denna återfanns ho-
tellbokningar och positioneringar som 
tyder på att de tilltalade har iakttagit 
målsäganden på dennes hemadress, 

och det finns diverse bilder på området 
kring dennes bostad. På andra åtals-
punkter kan Encrobevisningen stödjas 
av beslag som man har gjort hos de till-
talade, bland annat av vapen, ammuni-
tion och sprängämnen. 

En åtalspunkt sticker dock ut, genom 
att den inte har kunnat styrkas med an-
nan bevisning än den information man 
har fått via EncroChat. Det rör sig om 
ett mordförsök på en person som pekas 
ut som Vårbynätverkets ledares döds-
fiende. Tingsrätten menar angående 
detta att chattarna ändå skall bedömas 
som tillförlitlig bevisning, speciellt med 
hänsyn till att målsäganden flera gånger 
tidigare varit utsatt för mordförsök av 
Vårbynätverket. Man dömer alltså på 
denna åtalspunkt med meddelanden 
från EncroChat som enda bevisning. 

I övrigt är det spännande att få en 
inblick i Vårbynätverkets organisation 

och hierarkiska struktur. Utifrån med-
delandena i EncroChat har domstolen 
kunnat utläsa att det finns en oerhört 
väletablerad hierarki inom nätverket, 
med en tydligt utpekad ledare. Efter 
honom lyder ett antal underordnande 
på olika nivåer. Av EncroChat fram-
kommer att ledaren ensam bestämmer 
och förfogar över vapen, ammunition, 
narkotika och andra brottsliga tillbehör 
som nätverket använder i sin verksam-
het, detta trots att han har befunnit sig 
i Spanien under en längre tid. Han har 
bedrivit verksamheten på plats i Stock-
holmsområdet genom en ”platschef” i 
Vårby, nämligen brodern. Under ho-
nom följer tre stycken ”mellanchefer/
kaptener” och därefter fyra stycken 
”kaptener i fält”. Längst ner i hierarkin 
finns ”soldater/utförare” vilka utmärks 
av sina unga åldrar.

När chattarna knäcktes öppnades 

ett fönster upp, en möjlighet att tjuv-
kika rakt in i de kriminella nätverkens 
verksamhet och organisation. Polisen 
och åklagaren har kunnat använda de 
kriminellas egna verktyg emot dem för 
att få dem fällda för brott som de har 
planerat och dokumenterat över chat-
tar med varandra. Frågan blir vad som 
kommer härnäst, och om nätverken 
någonsin kommer lita på en krypterad 
telefon igen. 

TEXT Cornelia Gunnarsson

BILDER Unsplash



2322

 ■  KRIMINALITET ■  KRIMINALITET

Korruption och  
hållbar utveckling
FN:s 193 länder har antagit Agenda 2030 med 17 globala 
mål för hållbar utveckling för att lösa några av världens 
problem. Men vilka är de problem som behöver lösas 
och räcker det med dessa 17 mål – eller krävs det något 
ytterligare?

DET är för att uppnå fyra mål-
sättningar som världens länder 
har antagit Agenda 2030, näm-

ligen att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor 
i världen, att främja fred och rättvisa 
och att lösa klimatkrisen. Genom de 
17 globala målen för hållbar utveckling 
hoppas världens länder på att detta ska 
bli verklighet.

Det allra första målet i Agenda 2030 
är att utrota fattigdom. Inte endast fat-
tigdom som omfattar den ekonomiska 
dimensionen utan som även innebär 
brist på frihet, inflytande, hälsa, utbild-
ning och säkerhet.

Men vad är det som krävs för att av-
skaffa denna fattigdom? Finns det några 
andra svårigheter som vi behöver kom-
ma till rätta med innan vi når målet? 
Enligt forskning betalar människor i 

fattigdom stora summor för att få till-
gång till samhällstjänster som rimligen 
ska vara gratis. Fattiga betalar närmare 
dubbelt så mycket i mutor som rika för 
samma tjänst (enligt den ideella fören-
ingen Institutet mot mutor). Detta visar 
hur frågan om antikorruption har en 
klar och stark koppling till fattigdomen 
och därmed utgör en nödvändig faktor 
att ha i åtanke vid lösande av problemet.

I syfte att signalera att just arbetet 
mot korruption är en grundförutsätt-
ning för att uppnå en hållbar utveck-
ling, lanserades det år 2019 ytterliga-
re ett mål: ingen korruption. De som 
främst drabbas av korruption är lågin-
komstländer, vilka samtidigt har svårt 
att bekämpa denna på grund av hur 
de begränsas av sina bristande resur-
ser. Själva sambandet mellan graden av 
korruption och fattigdom i ett land är 

en utmaning. Men om man lyckas be-
kämpa korruptionen kan en stor mängd 
resurser istället utnyttjas i arbetet mot 
hållbar utveckling och de olika målen.

Enligt Institutet mot mutor är de 
värst drabbade kvinnor och barn. Stu-
dier visar på tydliga samband mellan 
hög korruptionsnivå i ett land och hög 
barn- och mödradödlighet, brister vad 
gäller tillgång till hygien och sanitet 
samt minskad andel barn med skolexa-
men. Att komma till rätta med korrup-
tion kan därför bidra till vidareutbild-
ning av barn och unga, vilket i sin tur 
kan hjälpa att utveckla ett land.

Notera då hur viktigt det är att öka 
kännedomen om sambandet mellan 
korruption och hållbar utveckling! De 
17 globala målen i all ära, men ingen 
hållbar utveckling är möjlig så länge 
korruption kvarstår.

TEXT Devanshi Gandhi

FOTO Shutterstock

Populistisk lagstiftning
I Sverige har våldsspiralen inom gängkriminaliteten eska-
lerat betydligt under senare år. Nu under hösten rappor-
teras det dagligen om skjutningar runt om i landet, polis 
och rättsväsendet har tappat kontrollen.

DET är många som har reagerat 
och debatterat det ökade våldet 
i det svenska samhället. Detta 

gläder mig. Men det finns också stora 
risker med att ta beslut kring dagsaktu-
ella ämnen för att snabbt skaffa billiga 
politiska poäng. Jag vill helt enkelt und-
vika populistisk lagstiftning.

Att problemet har ignorerats så länge 
har mycket att göra med att svårighe-
terna främst koncentrerat sig till föror-
terna. Få vanliga Svenssons har berörts 
eller hört skottlossningar i sina hem-
kvarter. Det har nu spridits ut från för-
orterna och ut i landet som helhet. Flera 
oskyldiga har fått offra livet eller blivit 
allvarligt skadade. Nu reagerar folket 
och ställer krav på förändring.

Det finns flera spår att gå på för att 
motverka spiralen som vi har hamnat i. 
Jag tänkte presentera de tre större. Det 
mest klassiska är hårdare straff. Jag anser 

att det är delvis rätt väg att gå. Inte för att 
kriminella blir avskräckta av hårda straff 
utan för att kriminella inte kan begå fler 
brott när de sitter inlåsta. Sedan är ju 
Kriminalvårdens uppgift att rehabilitera, 
inte endast låsa in bakom lås och bom.

Ett viktigt spår att genomföra är att 
stoppa finansieringen av gängen, som 
till stor del sker genom narkotikaför-
säljning. Utan den inkomsten finns inte 
möjligheten till den luxuösa livsstilen 
med märkeskläder och dyra bilar. Det 
hindrar nyrekryteringen av barn som 
ser upp till de äldre gängmedlemmarna.

Ett annat spår är att stoppa smugg-
lingen av vapen in i landet. Detta är inte 
enkelt att lösa, men här bör lagstiftning-
en uppdateras så att tullen får mandat 
till att kunna motverka smugglingen.

Vidare måste lagstiftaren som alltid vid 
införandet av ny lag se till att det aktuella 
problemet studeras och analyseras, samt 

rapporteras (bland annat Brottsförebyg-
gande rådet har kompetens och möjlighet 
att närmare undersöka skjutningarna och 
hur de kan stoppas).

Något som höjts som gott exempel i 
den mediala debatten är Danmarks lag-
stiftning mot gängkriminalitet. Danmark 
har tidigare haft bekymmer med främst 
MC-gäng, men lyckats stoppa utveck-
lingen och gängkrigen. Jag är på intet sätt 
expert på dansk rätt. Att däremot se sig 
kring Norden bör man givetvis göra.

Sveriges situation 2021 liknar den som 
fanns (och fortfarande finns) i USA med 
gäng, drogförsäljning och grovt skjutva-
penvåld. Det som jag såg i hiphopvideos 
på 90-talet finns numera på riktigt i Sve-
rige. I både svenska musikvideos och ute 
i de svenska förorterna. Att skriva ned 
denna reflektion känns udda och sorgligt. 
Men vi bör inte införa lagstiftning förhas-
tat och populistiskt för att lösa detta eska-
lerande problem.

TEXT Harri Korhonen

FOTO Shutterstock
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Statligt stöd eller 
förtäckt sms-lån?
UNDER PANDEMIN har staten gått in med olika sorters stöd, 
varav ett är möjligheten till ”korttidspermittering” som är 
delvis reglerad i lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete. Lagen och dess tolkningar är dock omstridda. I 
denna artikel ges en överblick över problematiken. 

FÖRETAG har sedan mitten av 
mars 2020 kunnat ansöka om ett 
stöd vid korttidsarbete, s.k. kort-

tidspermittering. Tanken med kort-
tidsstödet var att staten skulle gå in 
och hjälpa företag som drabbats hårt 
under pandemin. Det går ut på att ar-
betsgivaren får ekonomiskt bidrag från 
staten samtidigt som anställda går ned 
i arbetstid. På sådant sätt minskar fö-
retagets personalkostnader samtidigt 
som de anställda behåller en stor del av 
sin lön. Tanken är således god men det 
är inte alltid som goda tankar leder till 
goda resultat. 

Hittills har cirka 98 000 ansökning-
ar beviljats med ett nettobeviljat belopp 
om cirka 37 miljarder kronor, enligt 
Tillväxtverkets statistik. Vägen till en 
beviljad ansökan och att sedan få be-
hålla stödbeloppet har för vissa företag 
dock varit allt annat än en dans på ro-
sor. Det kan snarare beskrivas som en 
balansgång, men ovanför ett stup, och 
på en tunn tråd. Hur man än väljer att 
beskriva det så är kontentan densam-
ma, att den som ansöker om korttids-
stöd har mycket att förlora och spelar 
ett högt spel.

Att lagändringarna som möjliggör 
denna sorts pandemistöd togs fram i 
all hast är med tanke på omständighet-
erna inget märkligt. Det som däremot 
är märkligt är hur illa regelverket och 
i vissa fall Tillväxtverkets tolkningar 
förhåller sig till proportionalitetsprin-
cipen. För även om stöd i grunden är 

ett gynnande myndighetsbeslut kan det 
sluta som en mardröm för ett företag 
som senare blir återbetalningsskyldigt 
för en del av eller hela stödbeloppet. 

En av de vanligaste anledningarna 
till att ett företag blir återbetalnings-
skyldigt är att avstämningen kommer 
in för sent. Det kan handla om en dags 
försening. Då riskerar företaget att be-
höva återbetala hela korttidsstödet, som 
vid den tiden redan kan vara förbrukat. 
För att ställa det i proportion till andra 
myndighetsförfaranden riskerar ett 
företag att betala 1 250 kronor i förse-
ningsavgift om man lämnar in deklara-
tionen inom tre månader från ordinarie 
deklarationsdatum. 

Tillväxtverket är den myndighet som 
fått i uppdrag att besluta om stödet. I 
en rad avgöranden från förvaltnings-
domstolarna har Tillväxtverket dock 
fått sina beslut upphävda och målen 
återförvisade till Tillväxtverket för nya 
prövningar. 

Under sommaren kom en uppmärk-
sammad dom från Högsta förvaltnings-
domstolen (mål nr 1649–21) som fast-
ställde att Tillväxtverket hade gjort en 
felaktig tolkning av hur jämförelsemå-
naden ska fastställas enligt lagen om 
stöd vid korttidsarbete, vilket innebär 
att vissa företag som nekats stöd fak-
tiskt kan ha haft rätt till det.  Detta har 
lett till en rad överklaganden av tidiga-
re beslut med fel jämförelsemånad och 
Tillväxtverket har även gett berörda en 
möjlighet att begära ändring av jämfö-

relsemånad direkt till dem.
Det har i åtskilliga avgöranden även 

konstaterats att Tillväxtverkets slentri-
anmässiga avslag av ansökningar eller 
återbetalningskrav p.g.a. en vinstut-
delning (eller annan värdeöverföring) 
inom företaget varit felaktiga då det har 
saknats en samlad bedömning. Förvalt-
ningsrätterna menar dock i flera domar 
att utdelningar kan, men måste inte, på-
verka bedömningen om arbetsgivaren 
har allvarliga ekonomiska svårigheter. 
Detta gäller dock endast beslut som fat-
tats under en viss period och senare lag-
ändringar stadgar ett uttryckligt förbud 
mot värdeöverföringar för att få stöd. 

Som tur är finns det ljus i slutet av 
tunneln. Den 25 maj 2021 tillkännagav 
riksdagen att regeringen skyndsamt bör 
utreda hur proportionaliteten vid av-
stämningar och återkrav av preliminärt 
stöd kan ökas (bet. 2020/21:NU30 punkt 
3 s. 16). I promemorian Fi2021/02569 
föreslås en möjlighet till ny anmälan om 
avstämning och ett nytt förfarande vid 
sen anmälan om avstämning. Förslaget 
ligger nu ute på remiss och remissin-
stanserna har till den 1 september 2021 
på sig att inkomma med sina svar. 

Förhoppningsvis kommer den even-
tuella lagändringen att leda till ett bättre 
system som uppfyller syftet och faktiskt 
hjälper företag. Frågan är sammanfatt-
ningsvis om inte det så kallade stödet 
hittills gjort mer skada än nytta för fö-
retagen. För rätt vad det är så dimper 
återbetalningskravet ned i brevlådan 
likt ett dyrt (om än räntefritt) sms-lån.

TEXT Martyna Lechowska
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Napoleons juridiska arv
Att historiska personer som haft stor betydelse för den väs-
terländska civilisationen samtidigt var krigiska och rasistis-
ka, har väl knappast undgått någon under 2020.  
Få lämnar ett så komplext arv som Napoleon Bonaparte.

HANS syndaregister ryms inte 
här. Det får räcka med att han 
återinförde slaveriet i Franska 

Västindien. Bland servicearbetare i de 
franska salongerna finns ättlingar till 
dessa slavar, vilket skapade ett delikat 
läge när 200-årsdagen av Napoleons 
död uppmärksammades denna som-
mar.

Napoleon invaderade Egypten 1798 
och ses än idag, av starka riktningar 
inom islam, som en i raden av europe-
iska korsfarare. Men det var en viktig 
skillnad. Napoleon strävade inte efter 
att bekämpa eller omvända någons tro. 
Vad han underkände hos Koranen var 
dess juridiska anspråk (sharia). Lagar 
ska stiftas av människor och inte av 
gud, var hans motto. Av liknande skäl 
vägrade han låta kröningen av sig själv 
till kejsare utföras av påven.

Frankrike har stora sociala och et-
niska klyftor, men en avancerad rätts-
stat som proklamerar likhet inför lagen. 
Denna är svår att tänka sig utan en lag-
bok från 1804 där fyra rättslärda under 
Napoleons konsulatregering styrde upp 
den vildvuxna franska juridiken. Inne-
hållet gick tillbaka till både de gamla 
romarna och deras kristna efterföljare, 
men formades efter revolutionens idéer 
om frihet, jämlikhet och broderskap. 
Code Napoleon fick stor inverkan även 
på andra stater som konstituerades eller 
fick sin nuvarande form på 1800-talet 
såsom Belgien, Nederländerna, Luxem-
burg, Schweiz, Brasilien, Argentina och 
Mexiko.

Sveriges lagar har rötter både i med-
eltidens landskapslagar och i romersk 
rätt som flöt in via katolska kyrkan. 
Nationell lag statuerades genom det 
hårdhänta enandet under Gustav Vasa 
på 1500-talet och statsapparatens 
grundande under Axel Oxenstierna på 
1600-talet. En del av det svenska grun-
djobbet var alltså redan gjort när Napo-
leon drog ut i fälttåg. 

Ändå har vi influenser från Code 
Napoleon, särskilt med 1809 års reger-
ingsform som tog viktiga steg bort från 
stånds- och skråsamhälle. I en kompa-
rativ kandidatuppsats av Caroline Half-
varsson vid Lunds universitet beskrivs 
hur där fanns ”ett löfte om att framtiden 
förändras, som ingen tidigare svensk 
författning hade inkluderat”. Denna 
grundlag, som varade till 1974, skulle 
komma att adaptera allmän rösträtt och 
viktiga framsteg för kvinnor och för 
minoriteter.

Ett förslag till en ny svensk civil-
rättskod med fransk förebild, utarbetat 
av en kommitté under hela 15 års tid 
(1811-1826) skrinlades dock efter mot-
stånd från bl.a. kung Karl XIV Johan 
och Högsta domstolen,  vilka anslöt sig 
den historiska skolan hos tyske rättsfi-
losofen Savigny. Förändringar kom mer 
gradvis i takt med samhällets moderni-
sering.

Napoleonregimens största arv till 
Sverige blev ett annat. Den nyss nämn-
de Karl XIV Johan hette Jean Baptiste 
Bernadotte och var Napoleons fältmar-
skalk, bland annat vid segern i Auster-

litz 1805. Han var mycket förmögen och 
när Sveriges kronprins dog 1810 erbjöds 
han titeln efter starkt inflytande från 
friherren Otto Mörner. Bernadotte, som 
blivit skeptisk till Napoleons äventyr-
lighet och hybris, accepterade och han 
blev kung 1818. Det svenska kungahuset 
härstammar från honom. Den franska 
republikens starkaste avtryck i Sverige 
finns i monarkin.

TEXT David Munck

BILD Shutterstock
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Utlänningslagen 2.0
EN UPPDATERAD UTLÄNNINGSLAG har trätt i kraft. Trots att 
migrationsfrågan är så politiskt laddad finns det i vart fall 
förhoppningar att den ska stå sig för en tid. David Munck 
summerar vad som hänt.

FLYKTINGKRISEN var svår 
för regeringen Löfven. Vi minns 
språkröret Åsa Romsons tårar på 

en presskonferens hösten 2015 då en 
kursändring stakades ut som avvek från 
Miljöpartiets ideal. För att begränsa 
invandringen infördes en tillfällig lag, 
SFS 2016:752, som migrationsjurister på 
ett krångligt sätt haft att tillämpa kors-
vis med 2005 års utlänningslag.

Debatten om invandring har förts i 
högsta möjliga tonläge och blivit Sveri-
ges version av kulturkriget. Ändringar i 
den tillfälliga lagen, särskilt genom den 
så kallade gymnasielagen 2018, har va-
rit kontroversiella. Migranter har mött 
osäkerhet om vad som ska gälla och 
en offentlighet där de alltmer ensidigt 
framställs som levande problem.

Det var i det läget som regeringen 
2019 tillsatte Migrationskommittén med 
kammarrättspresident Thomas Rolén 
som ordförande. Utöver en grupp juris-
ter som experter och sekreterare bestod 
kommittén av ledamöter från alla riks-
dagspartier. Syftet, som beskrivs i dess 
betänkande SOU 2020:54, var att utar-
beta en långsiktigt hållbar ordning.

Efter remissförfarande kom proposi-
tion 2020/21:191 som, trots hela 51 re-
servationer i riksdagens utskott, väsent-
ligen kunde klubbas igenom i somras. 
Sedan den 20 juli 2021 gäller inte den 

tillfälliga lagen. Istället är utlänningsla-
gen uppdaterad. Dess nya hållpunkter 
redovisas här. 

TUT blir default
Den viktigaste förändringen är att tids-
begränsat uppehållstillstånd (TUT) 
blivit huvudregel även när migranten 
erkänns ha behov av skydd (asylskäl). I 
propositionen anförs att tidigare svensk 
generositet med permanent uppehålls-
tillstånd (PUT) gick längre än EU:s 
standard och sannolikt var en anled-
ning till att så många sökte asyl i Sverige 
under flyktingkrisen.

Nu ska ett TUT i första beslutet gälla 
tre år för en flykting och 13 månader för 
en alternativt skyddsbehövande. Båda 
kan sedan få förlängt med två år i taget 
om skälen inte upphört. Liksom tidiga-
re kan den som till exempel begått ter-
rorbrott nekas asyl.

Krav för PUT
De som får vidarebosättning genom ett 
särskilt arrangemang, ofta från ett flyk-
tingläger via FN-organet UNHCR eller 
som nu från Sveriges ambassad i Afgha-
nistan, kallas kvotflyktingar. Dessa får 
även fortsättningsvis PUT från början.

Andra migranter i arbetsför ålder 
kan nu få PUT endast om de kan försör-
ja sig. Undantag görs vid särskilda skäl 

eller om personen ska vittna för inter-
nationell tribunal.

För PUT ska nu normalt krävas att 
ha haft TUT i minst tre år. Från 15 års 
ålder ställs även ett vandelskrav (”utlän-
ningens förväntade levnadssätt”). 

Därtill är propositionen positiv 
till att i en nära framtid införa kun-
skapskrav i svenska språket och sam-
hället för att få PUT. Detta ska samord-
nas med kommande förslag om skärpta 
krav för medborgarskap. 

Anknytningsperson
Att TUT är det nya normala är hårt, 
men har gett en mjukare regel i släptåg. 
Tidigare behövde den som inte är svensk 
medborgare ha PUT, eller välgrundade 
utsikter till PUT, för att godtas som an-
knytningsperson åt sin kärnfamilj som 
vill hit. Nu när det ska bli väsentligt 
svårare att få PUT, medan ambitionen 
kvarstår att leva upp till EU:s direktiv 
om familjeåterförening, ansåg regering-
en att detta krav måste mildras.

Nu godtas anknytning till en familje-
medlem som har TUT med asylskäl och 
har välgrundade utsikter att ”beviljas 
uppehållstillstånd under en längre tid”. 
Det krävs inte längre att det dinglar ett 
PUT framför den som flydde hit först.

Försörja anhöriga 
En viktig punkt i den tillfälliga lagen 
var att anknytningspersonen, utöver att 
ha en bostad med tillräcklig standard 
för det blivande antalet hushållsmed-
lemmar, måste kunna försörja både sig 
själv och de anhöriga för att dessa ens 
ska få komma hit på TUT. Normerna 



2928

 ■  LAGSTIFTNING

enligt vilka anställnings- och 
bostadskontrakt granskas kan 

framstå som trubbiga. Det hjälper 
inte att säga ”Vi kan leva på nudlar” 

eller ”Vi är vana att bo trångt”. Ej heller 
spelar det roll om anhöriga har med sig 
pengar eller företag från hemlandet. 

Dessa försörjningskrav är inte längre 
tillfälliga, utan ingår sedan den 20 juli 
i utlänningslagen. De gäller dock inte 
i alla situationer. De ställs på anknyt-
ningspersonen endast första gången en 
viss anhörig ska få TUT. De ställs inte 
alls när ett Sverigefött barn söker på 
anknytning till förälder som det redan 
bor hos, när anknytningspersonen själv 
är ett barn, eller när en svensk eller EU/
EES-medborgare är anknytningsper-
son till sin sökande make/sambo med 
vilken hen levt under en längre tid. Sist-
nämnda dispens gäller till följd av Brex-
it inte brittiska anknytningspersoner, 
men är utvidgat till schweiziska. Om 
det finns någon Sverigebosatt schweiza-
re som är fattig eller trångbodd får den-
ne alltså ta hit sin man eller fru ändå.

Har anknytningspersonen fått stan-
na av asylskäl finns ett annat, villkorat 
undantag som kickar in om det gått 
högst tre månader mellan att denne fick 
uppehållstillstånd (eller anlände som 
kvotflykting) och att anhöriga söker. 
Då ställs försörjningskrav för TUT en-

dast ifall familjen kunde ha återförenats 
i ett icke-EU-land där de har särskild 
anknytning, eller om det inte står klart 
att relationen är väl etablerad.

Slutligen får undantag från försörj-
ningskraven medges helt eller delvis om 
det finns särskilda skäl.

Ömmande omständigheter
Före 20 juli fanns möjlighet att bevilja 
uppehållstillstånd till barn vid ”särskilt 
ömmande omständigheter” och vuxna 
vid ”synnerligen ömmande omständig-
heter”. Det sistnämnda nålsögat har 
nu vidgats till ”särskilt ömmande” för 
vuxna som under tid med TUT fått en 
särskild anknytning till Sverige. Också 
det är en uppmjukning för att balansera 
hårdheten i att TUT blivit default. Den 
som får stanna av ömmande skäl jäm-
ställs med alternativt skyddsbehövande 
i fråga om uppehållstillståndets längd 
och rätten att vara anknytningsperson.

Inga övriga skyddsbehövande 
Som skyddsbehövande kategorier finns 
flyktingar och alternativt skyddsbe-
hövande. En flykting ska ha välgrun-
dad fruktan för förföljelse för sådant 
som nationalitet, politisk uppfattning, 
kön eller sexuell läggning.  Alternativt 
skyddsbehövande är den som löper risk 
för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller 

annan omänsklig behandling, eller för 
urskillningslöst våld i en väpnad kon-
flikt.

Båda dessa skyddsgrunder (vilka 
brister om Migrationsverket kan påvisa 
internflykt till annan del av hemlandet 
som en rimlig möjlighet) följer ur Eu-
roparätten. Flyktingstatus har en sär-
skild dignitet med ursprung i FN:s Ge-
nèvekonvention från 1951, vilket nu får 
större praktisk betydelse genom skill-
naden i längd på första TUT-beslutet. 
Den som vill upphöjas till flykting kan 
söka statusförklaring. En vanlig grupp i 
sådana ärenden har varit syrier som fått 
asyl under kriget.

Svensk migrationsrätt hade en tred-
je kategori, ”övriga skyddsbehövande”, 
vilken nu avskaffats. Detta antas i förar-
betena få marginell betydelse. År 2015 
omfattade kategorin endast 229 bevil-
janden, som främst gällde migration 
från lågintensiva väpnade konflikter i 
till exempel Somalia. Eftersom en an-
nan möjlig grund för övrig skyddsbe-
hövande var miljökatastrof, kan man 
dock tänka sig att flera skulle beröras i 
framtiden.

TEXT David Munck
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Våldtäkt på distans?
Hovrätten för Övre Norrland har fastställt en tingsrätts 
dom mot en 30-årig man för våldtäkt mot barn, samt 
barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexu-
ell posering, till fängelse i 2 år och 6 månader. Han ska 
också betala skadestånd på 125 000 kr till flickan, som 
var elva år vid brottstidpunkten. Polisen kom mannen på 
spåren genom barnporr som spreds via appen Discord. 
Våldtäktsbrottet var av ovanligt slag då mannen inte be-
fann sig i samma rum som flickan. Dock finner hovrät-

ten styrkt att han under en videochatt med flickan fick 
henne att stoppa in en penna och en ficklampa i under-
livet framför kameran. Hovrätten delar tingsrättens bild 
att han inte uppträdde som ”passiv voyeur” utan var ”ak-
tivt drivande” i det som skedde, samt att vaginal pene-
trering av ett så litet barn utgör våldtäkt oavsett graden 
av tvång. Mannen har överklagat. Högsta domstolen har 
beviljat prövningstillstånd avseende frågan om våldtäkt 
kan ske på distans.

Intern e-post ej allmän 
handling
Syndikalisternas fackförbund (SAC), vars sektion 
på campus (Frescati LS) även organiserar stu-
denter, förlorade i Arbetsdomstolen ett mål mot 
Stockholms universitet (SU). Konflikten gällde två 
adjunkter inom humaniora som inte längre fick 
använda arbetstid till forskning och kompetensut-
veckling. I kölvattnet av arbetstvisten begärde en 
person ut alla SU:s handlingar i ärendet. Denne fick 
ut en del, dock inte mejl mellan prefekten och andra 
befattningshavare på SU, och ej heller bilagor till 
dessa mejl. Begäraren klagade till kammarrätten i 
Stockholm, som avslog talan. Kammarrätten ansåg 
med stöd av rättsfallet HFD 2013 ref. 86 att de be-
gärda mejlen, samt filer bifogade till dessa, varken 
var inkomna eller upprättade hos myndigheten. De 
utgjorde därför inte allmän handling inom ramen 
för begäran. SU har numera medgett utlämning av 
bilagorna eftersom dessa blivit allmänna handling-
ar på annat sätt.

JO kritiserar påtvingad 
demonstration 
En skola i Umeå hade temavecka för årskurs 1–5 
om klimat och hållbarhet. Veckan avslutades med 
att eleverna tågade med plakat till Skulpturparken; 
en demonstration med kopplingar till rörelsen Fri-
days for Future som växt fram ur Greta Thunbergs 
protester. Skolpersonal mejlade politiker att ”Fre-
dagens manifestation blir en avslutning på veckans 
arbete samt en tydlig signal till er politiker att age-
ra FÖR klimatet”.

En skola i Växjö hade temavecka om alla männ-
iskors lika värde. Den pågick samtidigt som Pride 
och avslutades med en samling på skolgården där 
elever viftade med regnbågsflaggor och skramlade 
med maracas.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar båda 
rektorerna utifrån att, enligt 2 kap. 2 § regerings-
formen, ingen får av det allmänna tvingas att delta 
i sammankomst för opinionsbildning, demonstra-
tion eller annan meningsyttring. Kritiken är skar-
pare i Umeå-fallet där närvaron var obligatorisk. 
Så var det inte i Växjö, men eleverna informerades 
inte om att samlingen – som hade nära samband 
med den skolpliktiga temaveckan – var frivillig. 
Och fastän det inte var klarlagt att Växjö-eventet 
avsågs vara en demonstration, kunde det enligt JO 
lätt uppfattas så. JO betonar att undervisning om 
såväl klimat och hållbarhet som värderingsfrågor i 
sig ingår i skolans uppgifter.

TEXT  David Munck
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”Det finns många bra  
och roliga jobb som man  
inte tänker på”
Som juriststudent möts man 
ofta av den uppsjö av by-
råer som söker efter anställ-
da. Det är däremot inte alls 
lika välbekant att det finns 
stora möjligheter att jobba 
med arbetsrätt i en orga-
nisation. Det vill Petra En-
malm och Ingrid Benzinger 
råda bot på.

BÅDE Ingrid Benzinger och 
Petra Enmalm arbetar till var-
dags med arbetsrätt och för-

handlingar hos Transportföretagen, en 
bransch- och arbetsgivarorganisation 
inom Svenskt Näringsliv. De vill slå ett 
slag för just denna typ av arbete och de 
många fördelar som det innebär, bland 
annat i form av variation: 

– Det som är så roligt med juristyrket 
är att det finns en bredd och det är vad 
vi vill visa upp, säger Ingrid Benzinger. 

Hon minns sitt första möte med ar-
betsmarknaden efter att hon tagit sin 
examen vid Uppsala universitet: 

– Det är skrämmande för alla oav-
sett vad man har pluggat tänker jag, att 
komma ut i arbetslivet. Som juriststu-
dent möts man oftast av några typer av 
jobb att söka och det är byråjobben eller 
tingsmeritering.

Petra Enmalm studerade till jurist 

vid Örebro universitet och även hon 
minns ”karriärångesten”:

– Jag upplevde att många var lite 
osäkra inför vad de skulle söka som 
första jobb, det kan kännas ganska av-
görande för vad man kan bli och göra 
senare. Det finns också väldigt många 
bra och roliga jobb som man kanske 
inte ens tänker på som student.

– En av fördelarna med att arbeta vid 
en organisation är möjligheten att arbe-
ta med intressanta frågor och samtidigt 
ha balans mellan arbetsliv och fritid, 
menar Petra Enmalm. 

– Sedan kan jag också känna att 
det är en fördel att man har en politisk 
närvaro, man får vara med och påver-
ka hur arbetsrätten utformas. För egen 
del tycker jag också att det är intressant 
att jag får jobba nära människor och 
mänskliga problem – relationer fast i en 
juridisk kontext.

Både Ingrid Benzinger och Petra 
Enmalm menar att just Svenskt 
Näringsliv är en bra plattform för 
jurister: 

– Om man är intresserad av ci-
vilrätt med en tydlig människo- 
och samhällskoppling finns det 
fantastiska jobb. Transportföreta-
gen en riktigt rolig arbetsplats, här 
finns människor i alla åldrar. Sedan 
är det så klart en fördel att vara en 
del av Svenskt Näringslivs organisation 
där en stor del av expertisen inom ar-
betsrätt sitter, säger Ingrid Benzinger. 

– Att du arbetar inom Svenskt Nä-

ringslivs-sfären innebär också att det 
finns gott om chanser att klättra om 
man vill det. Vilken organisation du än 
jobbar inom finns det nya möjligheter 
att fortsätta utvecklas, avslutar Petra 
Enmalm. 
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Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning  
och att finnas vid klientens sida genom hela affären. Vi är övertygade 
om att vår expertis även kan och ska bidra till att skapa positiv förändring  
i näringslivet och i samhället i stort. Vi strävar ständigt efter att utveckla  
och hitta nya sätt att göra skillnad i ett större perspektiv. Med affärsjuridiken  
som verktyg kan vi tillsammans leda vägen till det bättre.


