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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

ATT säga att sommaren 2020 
inte blivit som man tänkt 
sig är att förringa den käns-

la av osäkerhet som legat i luften se-
dan WHO deklarerade att covid-19 
är en pandemi. Världen har allt se-
dan dess hållit andan i väntan på 
en nyhet som låter oss pusta ut och 
återgå till det som en gång varit. Till 
en tid då man kunde ta varandra i 
hand, åka i samma hiss och handla 
utan plexiglasväggar. Till en tid då 
man inte vaknade upp till nyhets-
notiser om antalet dödsoffer och 
förtvivlande berättelser om äldre i 
ensamhet och arbetslösa unga som 
tvingas till gatan. 

Trots att världen fortsätter kip-
pa efter luft har den inte stannat. 
George Floyds död i Minneapolis 
i USA den 25 maj drev ett isolerat 
samhälle ut på gatorna. I London, 
Paris och Stockholm bröt unga sig 
ur karantänen för att protestera mot 
Floyds orättfärdiga död. Instagram-
flödet blev svart och plötsligt hand-
lade nyheterna om president Donald 
Trumps rädsla för antirasistiska rö-
relser. Den systematiska rasismen 
och polisbrutaliteten mot svarta är 
ett strukturellt samhällsproblem. 

Det är inte en fråga för minoriteten 
att lösa, det är ett ansvar som vi alla 
bär.

Ansvar är ett tema i detta num-
mer av iusbäraren. Redaktionen 
har intervjuat olika jurister som 
konstaterar att juristkåren har ett 
särskilt ansvar. Det handlar om att 
tillgängliggöra, sprida och förmedla 
juridiken för de som inte har till-
gång till den, förklarar Dona Hari-
ri i sin intervju. Vilket bekräftas av 
Fredrik Bergman, chef för Centrum 
för rättvisa, som menar på att olika 
förutsättningar i livet påverkar möj-
ligheten att tillvarata sin rätt. Inter-
vjuerna har fått mig som blivande 
jurist att fundera på min roll i sam-
hället och hur jag kan ta mitt ansvar. 
Jag hoppas att ni läsare, förutom att 
finna det intressant, också får er en 
tankeställare – vad är din 
roll? Och hur kan du ta 
ditt ansvar?
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordföranden har ordet
SOMMAREN går mot sitt slut 

och kvällarna blir aningen kyli-
gare. Det börjar närma sig skol-

start. Efter månader av sol och bad är 
det dags. Du har äntligen kommit in på 
juristprogrammet som du drömt om så 
länge, eller så är du en rutinerad student 
som ska påbörja ytterligare en termin 
på väg mot ett av samhällets viktigaste 
yrken. 

Våren präglades starkt av Covid-19 
och även om denna krönika inte ska 
tillägnas detta virus helt så är några ord 
på sin plats. Juridicum har beslutat att 
undervisning som huvudregel sker på 
distans första perioden av terminen. 
Som ny student kan detta verka läskigt: 
Hur ska jag nu lära känna nya kompi-
sar? Hur ska jag veta om juristprogram-
met är nåt för mig om jag inte ens får 
befinna mig på universitetet? Är det ens 
värt att flytta till Stockholm om all un-
dervisning sker på distans?

Av erfarenhet vill vi säga att det 
kommer att lösa sig. Fadderiet på Juri-
diska Föreningen finns till för just detta 
och jobbar för att ge er nya studenter ett 
sammanhang genom både digitala och 
fysiska aktiviteter, såklart med smitt-
spridningen i åtanke. Biblioteket hål-
ler öppet och även Juristernas Hus på 
Frescativägen 16 är öppet mellan 12-13 
vardagar om man vill komma och hälsa 
på nya människor (handsprit finns och 
tryggt avstånd uppmanas såklart). Kort 
sagt, gemenskapen kommer att finnas 
där och även om vi måste vara extra 
försiktiga och tänkta till två gånger så 
finns Juridiska Föreningen här för dig, 
både som gammal eller ny student, och 
vi är övertygade om att den tiden när vi 
återigen kan skåla i pokaler inte är allt-
för långt borta.

Att flytta till Stockholm handlar om 
så mycket mer än studierna. En ny stad, 

ny miljö. Att 
bekanta sig 
med vår hu-
vudstad, med 
allt den har att 
erbjuda även 
under rådande 
restriktioner 
kommer vara 
en fantastisk 
utgångspunkt 
då restriktio-
nerna succes-
sivt lättas och 
saker återigen 
återgår till mer 
normala om-
ständigheter. 
Många blir 
vi som även 
efter studierna stannar i Stockholm då 
det utan tvekan är den stad som erbjud-
er flest möjligheter som jurist, så att 
stifta bekantskap med ditt nya hem, om 
än för fyra och ett halvt år eller fler, är 
något vi varmt rekommenderar. Jurstud 
drömde. Staden väntade.

Till sist tänkte vi ta möjligheten att 
presentera de olika kommittéer som 
finns för dig i Juridiska Föreningen och 
som trots vårens utmaningar fortsätter 
sin verksamhet - att planera och verka 
för att din studietid ska vara så bra som 
möjligt. Som vi redan nämnt kommer 
Fadderiet välkomna er nya studenter 
genom vår anpassade inspark. Idrotts-
kommittén kommer under hösten fort-
sätta sin verksamhet, då de bättre kan 
tillgodose de restriktioner som råder, 
varför de erbjuder en både nyttig och 
rolig möjlighet att stifta nya bekant-
skaper. Marknadskommittén fortsätter 
att driva arbetet med våra arbetsmark-
nadsdagar, Juristdagarna, som kommer 
utformas i digital form under hösten. Vi 

är övertygade om att ni fortfarande ska 
kunna få bra kontakt med arbetslivet 
även under rådande omständigheter. 
Klubb- och Underhållningsmästerierna 
har fått stå tillbaka något under våren, 
men vi är hoppfulla att de ska kunna 
börja erbjuda mer verksamhet i och 
med att restriktionerna lättas. Håll ut-
kik i våra sociala kanaler för att få upp-
dateringar om detta. 

Så återigen, grattis till dig, kära ju-
riststudent, och välkommen till vad vi 
hoppas kommer bli bland den roligaste 
och mest lärorika tiden i ditt liv. Väl-
kommen till Juridiska Föreningen! 

TEXT Caroline Sköld & Nicolas Kitzler
FOTO Sonya Wennerström

JF:s ordförande Caroline Sköld och vice ordförande Nicolas Kitzler

LÄS MER PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR

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?
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 ■ KRÖNIKA

”Var kommer du ifrån?”
Under sommaren kom dis-
kussionen upp om frågan 
”Var kommer du ifrån?”, 
är okej att fråga eller ej på 
sociala medier.

MÅNGA verkar göra karriär/
jaga klick/jaga likes på soci-
ala medier med att medvetet 

missförstå frågan. Vilket förvisso är 
snarare typiskt för sociala medier än ett 
verkligt samtal. Jag, som andra genera-
tionens invandrare får sällan frågan av 
andra nordbor då det är enkelt att gissa 
mitt påbrå, baserat på mitt namn. Men 
får frågan ofta från invandrare jag träf-
far för första gången. Nya vänner eller 
kollegor. Har till och med fått följdfrå-
gan om jag är britt, då de finns en prins 
med liknande namn. Tar definitivt inte 
illa vid, utan uppskattar frågan och gil-
lar generellt personer som är nyfikna på 
mig och min bakgrund. Berättar stolt 
om min bakgrund och frågar nyfiket 
ofta samma fråga tillbaka. En samtals-
öppnare helt enkelt.

Att kalla själva frågan för rasistisk är 
bara fel. De personerna som faktiskt är 

rasistiska ignorerar invandrare när de 
stöter på dom. Eller ställer helt andra 
frågor, som är långt mycket otrevligare. 
Själv ställer jag frågan ofta som sagt, till 
personer med alla bakgrunder, invand-
rare såsom svenskar då jag är hemsk på 
att identifiera dialekter (utom de uppen-
bara skånskan, göteborgskan och norr-
ländskan, ett klart Stockholmsproblem 
att inte kunna fler dialekter). Ingen har 
tagit illa vid utan tagit det som en gest 
av nyfikenhet av mig. Självklart går det 
inte bygga ett case med endast egenupp-
levda händelser, men har aldrig stött på 
någon som berättat om hur illa de tog 
vid sig av att få denna fråga.

Syftet med integration är att få flera 
att samtala med varandra. Det skapar 
integration och förståelse för olika kul-
turer. Det upplyser invandrare om allt 
det bra som finns i det svenska samhäl-
let. Demokrati, rättigheter och skyldig-
heter. Samt bjuder in till förståelse för 
den svenska kulturen och den invand-
rades kultur. Skillnader och likheter. 
Vad är då det farliga med att uppröras 
kring frågan och vara emot att den frå-
gan ställs? Framförallt att förstöra inte-
grationsdebatten och urvattna begrep-
pet rasism. Att skambelägga artighet 
och nyfikenhet genom att skrämma upp 

vanliga svenskar med vad man får och 
inte får fråga, är såklart galet. Verkligen 
inte det integrationen i Sverige behöver 
i dagsläget.

Tyvärr är skambeläggningen av frå-
gan något som endast görs av enskilda 
krönikörer i dess texter och sociala me-
dier. Som någon form av att visa förstå-
else och respekt för andra. Effekten är 
som ovan nämnt det motsatta. Vi övriga 
normala människor (oavsett bakgrund) 
kommer fortsätta vara nyfikna och ha 
en vilja att lära känna nya personer och 
deras historia. Då är “Var kommer du 
ifrån?” en naturlig del av samtalet. Po-
ängen är att vi måste samtala mer med 
varandra, inte mindre. Inte bygga upp 
murar och förbjuda frågor. Samman-
fattningsvis skulle jag kunna avsluta 
med att konstatare att det gäller att upp-
röras över rätt saker, detta är definitivt 
inte en sak att bli upprörd i Sverige 2020.

TEXT Harri Korhonen
ILLUSTRATION  
Shutterstock

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Vill du arbeta på en modern advokatbyrå? På Cederquist 
arbetar vi värderingsstyrt för att skapa en jämlik och 
inspirerande arbetsplats. 

Det senaste steget i vår utveckling är ett antal digitala 
verktyg som gör vårt arbete både effektivare och mer 
inspirerande. Ett exempel är B.E.N.G.T. – vår AI-satsning 
som hjälper till att hantera och analysera de stora data-
mängder som behöver hanteras vid exempelvis en due 
diligence. Det som tidigare var ett långdraget och ett 
ganska omständigt arbete blir plötsligt gjort på ett helt 
nytt sätt. Så att du kan lägga mer tid på mer utmanande och 
intressanta delar av advokatyrket. Är du driven, smart och 
nyfiken på Cederquist och våra karriärmöjligheter?  
Läs mer på cederquist.se/karriar

Ta chansen 
att få en  
riktigt stel 
kollega.
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ersk hora som tuggade tuggummi. Hon 
hade tydligen blivit knullad hela efter-
middagen, men jag ville ha girlfriend 
experience. Jag tog henne bakifrån så 
hårt jag kunde och fick bara några stö-
nanden på rutin.”   2. ”Hon blödde ner 
min handduk och mina sängkläder. Det 
var äckligt. Hon bad om ursäkt och sa 
att hon inte haft mens på länge.”

Liknande är lättfunnet på svens-
ka i Flashback-trådar som ”Vilket blir 
det nya sexparadiset efter Thailand?”. 
Att vissa köper utomlands vad de inte 
får hemma kan tas till argument både 
för och mot lagen. The Guardian rap-
porterar (2 mars 2019) från filippinska 
Angeles City, hem för många ensam-
ma mammor till barn som tillkommit 
i sexköp. De börjar bli vuxna och söka 
sitt ursprung. Två 18-åriga tvillingar in-
tervjuas: ”Tänker han någonsin på oss 
som sina barn? Varför försöker han inte 
kontakta oss? Vi längtar efter en far.”

Sexköp förekommer i olika sociala 
skikt. Det kan vara rent slaveri, bl.a. do-
kumenterat av Vera Efron i Såld. Nata-
sja, som berättar storyn, möter en mora-
lisk resning hos den ensamme köparen 
Leif. Männen som håller henne fången 
föraktar även honom. Han börjar se Na-
tasja som människa och hjälper polisen 
att spränga bordellen i Stockholm.

I den starka och detaljerade boken 
You’ll never make love in this town again 
visar tre ex-callgirls från Hollywood 
hur även lyxprostituerade far illa. Deras 
köpare har pengar att dirigera scenerna 
och leva ut alla sina fetischer. Med tiden 
kräver de allt grövre våld för att tända. 
Liza Greer beskriver hur hon ända från 
debuten levde i ett töcken av droger: 
”Jag sparkade och skrek för att de skulle 
sluta. Jag hallucinerade från syran och 
hans kuk såg ut som en väldig orm”. 

Hon är tacksam att hon överlevt där så 
många andra kvinnor gått under, och 
försöker förlåta sig själv för allt hon lät 
göras med sin kropp.

”Vår utgångspunkt är att vi inte ska 
ha någon sexhandel i Sverige”, säger jus-
titieminister Morgan Johansson. Detta 
framstår som omöjligt i vår livstid om 
vi inte vill ha drakonisk övervakning. 
Men är det allt eller inget?

Efter pandemin står många unga 
vuxna utan jobb och har en materiell 
standard långt under hur ett lyckat liv 
målas upp. Att sälja sex är då ett val som 
kan locka, men som många kommer 
ångra senare i livet. Genom att förbudet 
hämmar efterfrågan kan färre tjejer 
och killar väntas börja sälja än vad 
som annars vore fallet. Det räcker 
för att försvara sexköpslagen. Mer 
än så kan vi inte få genom lagstift-
ning. Värderingar och attityder 
tar generationer att förändra. 
Frågorna vi måste ställa oss är: 
Vilken människosyn vill vi ska 
råda och hur kan denna bäst 
uppnås?

TEXT Martyna Lechowska  
och David Munck 

FOTO Shutterstock
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 ■ SEXKÖPSLAGEN  ■ SEXKÖPSLAGEN

DEN SVENSKA SEXKÖPSLAGEN, som trädde ikraft 1999, har 
debatterats flitigt under sommaren. Martyna Lechowska 
och David Munck anser att denna lag bör bestå.

SVERIGE var första landet i 
världen att kriminalisera köp av, 
men inte säljande av, sex. Ofta 

talas om ”Nordic model” då även Norge 
och Island var tidiga med detta. Däref-
ter har Kanada, Nordirland, Frankrike, 
Irland och senast Israel följt efter.

Enligt 6 kap. 11 § brottsbalken döms 
den till böter eller fängelse i högst ett 
år, som skaffar sig tillfällig sexuell för-
bindelse mot ersättning ”i annat fall 
än som avses förut i detta kapitel”. Den 
sistnämnda stumpen signalerar att vär-
re brott kan inrymmas, vilket blev ak-
tuellt när Paolo Roberto sa att han köpt 
sex av ”säkert nån som är dittvingad” 
(TV4, 15 maj). Efter hans bekännelse 
kommenterade advokat Ingela Hessius 
att det kan vara oaktsam våldtäkt. 

Påföljden för endast sexköp blir i 
praktiken böter, vilket har fördelar. 
Enligt straffrättsforskaren Dennis Mar-
tinsson är det upptäcktsrisken som av-
skräcker mest. Polis och rättsväsende 
ska utreda eventuell trafficking men be-
höver inte förhöra varje köpare. Dessa 
godkänner oftast strafföreläggande, så-
som Roberto och nio andra gjorde vid 
tillfället. Strax efter att den razzian blev 
en snackis föreslog dock regeringen till 
sittande sexualbrottsutredningen att ta 
bort böter från straffskalan, så att straf-
fet blir fängelse.

Sexköpslagen bygger på kunskap som 
går tillbaka till SOU (1981:71), Prostitu-
tionen i Sverige. Intervjuade kvinnor i 
prostitution vittnade om kroppsliga och 
psykiska skador, isolering från släkt, 
vänner och övriga samhället samt stor 

utsatthet för våld och droger. De antogs 
behöva utvägar, inte straffas ytterligare. 
Presumtiva köpare kan lättare välja att 
avstå. Lagen avsågs få avskräckande och 
normbildande effekt. Man ville också 
komma åt annan brottslighet som ofta 
finns kring prostitutionen, såsom män-
niskohandel.

Nio år efter sexköpslagens införande 
undersöktes dess effekter av Jari Ku-
osmanen, professor i socialt arbete vid 
Göteborgs universitet, genom frågor 
till 2 500 slumpmässigt utvalda med 
svenskt personnummer. Drygt 1 100 
svarade. Av dessa svarade 7,6 % av män-
nen och endast en kvinna att de någon 
gång köpt sex. I forskning av professor 
Sven-Axel Månsson 1996 svarade 13 % 
av männen ja på samma fråga. Trots 
högt bortfall och andra felkällor indi-
keras en förändring.

Forskarna Gisela Priebe och Carl 
Göran Svedin på Linköpings universi-
tet genomförde 2011 med SIFO:s hjälp 
en webbenkät som besvarades av 5 071 
personer (av 9 999 tillfrågade). Andelen 
män som svarade att de köpt sex var 
10,2 %, alltså lite högre än hos Kuos-
manen. Även här utgjorde kvinnor en 
försumbar del av ja-svararna. Om dessa 
bryts ner i ålder istället för kön var de 
0,9 % i gruppen 18-24 år, 2,4 % i 25-34 
år, 4,9 % i 35-49 år och 7,3 % i 50-65 år. 
Siffrorna indikerar att bland svenskar 
som blev vuxna i det nya millenniet när 
lagen fanns på plats var det ytterst få 
som köpte sex. Även beaktat att de äldre 
haft mer pengar och tid på sig att göra 
detta, märks en generationell utveck-

ling. Fastän vi inte vet hur bestående 
effekten är, och ”Sverigebilden” nu är 
allmänt tilltufsad, anser vi dessa fynd 
vara glädjande.

Några EU-länder har gått motsatt 
väg. Redan 2004 medgav Amsterdams 
borgmästare Job Cohen att ”företa-
gandet” blivit stora syndikat med traf-
ficking och droger. Tysklands modell 
utvärderas av Manuela Schon i Femi-
nist Current (maj 2016). Av upp till en 
miljon sexsäljare har ett fåtal registrerat 
sig för skatt och sociala förmåner. Hells 
Angels kontrollerar red light-distrikt 
i Hamburg och Frankfurt. Det är nor-
malt att unga män firar studenten på 
bordell, och ingen big deal att 16-åriga 
pojkar köper sex. Öppnandet av lågpris-
bordellen Pussy Club i Stuttgart, då mer 
än tusen män köade, fick rubriker i bl.a. 
Der Spiegel. I gryningen hade ett flertal 
kvinnor kollapsat av utmattning, smär-
tor och infektioner.

Mellan den tyska och den nordiska 
modellen finns olika grader av avkri-
minalisering. Då är hallickar inte legala 
arbetsgivare, men staten lämnar köpare 
och säljare ifred. Det påstås respektera 
säljarnas val. Men vilken respekt får 
de av männen som köper? Enligt en 
USA-studie (Melissa Farley m fl 2004), 
som intervjuade 854 prostituerade i nio 
länder där sexköp var tillåtet, hade 71 
% utsatts för fysiskt våld av kunder och 
63 % för sexuellt tvång som inte ingick 
i köpet. Hela 89 % skulle sluta sälja sex 
om de såg en utväg och 68 % uppfyllde 
diagnosen PTSD.

Köparnas kvinnosyn framträder 
också i recensioner. Den brittiska orga-
nisationen Nordic Model Now har stud-
erat sajten Punternet. Från summering-
en Myth: Punters respect the women they 
buy får två exempel räcka. 1. ”En ung-

Till sexköpslagens försvar
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 ■ BOKRECENSION

Läckbergs hämningslösa hämnerska

DEN svällande genren ”Nordic 
noir” sträcker sig från Sjöwall 
& Wahlöös 70-talstypiska so-

cialrealism, via Millenniumsviten av 
Stieg Larsson och in i de jet set-miljö-
er Camilla Läckberg numera skildrar. 
Gemensamt är ett rakt språk och en 
huvudperson som har ett komplext mo-
raliskt patos efter att ha mött mer än 
sin beskärda del av välfärdssamhällets 
skuggsidor. 

Vingar av silver har allt detta och 
är andra boken om Faye, som liksom 
Läckberg själv är en driven affärskvin-
na. Ändå kan inga paralleller intolkas 
med författarens liv. Faye växer upp i 
misshandel och övergrepp. Läckberg 
har berättat om sin fina relation till sin 
far och hur han främjade hennes intres-
se för böcker. 

Men hon har sett vad hon benämner 
den ”stockholmska societeten” och den 
verkar inte vacker. Alice, som likt Faye 
varit lyxhustru och ger igen mot sitt ex, 
säger: ”De enda jag umgås med är mina 
skilsmässoadvokater”. Det fick mig att 
stanna i läsningen. 

Fastän boken annars griper mig bara 
på slutet, som är spännande, tror jag 
mig ana varför Faye-serien är populär 
hos kvinnor. Så väldigt många har ut-
satts för eller bevittnat mäns våld; sexu-
ellt eller annat. Men tvärtemot vad som 
ofta påstås finns ingen utbredd vilja att 
identifiera sig som offer. En roman med 
sådant anslag skulle inte alls sälja lika 
bra. En hämningslös hämnerskas även-
tyr är mycket mer stimulerande.

Jämfört med pengar och varumär-
ken väger sociala band lätt i den värld 
som skildras. Små grodorna sjungs 
inte i bygden, utan efter en transak-
tion i Madrid dit Faye rest med sin nya 
dejt David Schiller som har ”azurblå 
ögon”. Hon har låtit checka honom i 
kreditupplysningen samt före flighten 
googlat fram en butik på plats som säl-

jer sill och nubbe, ”Eftersom jag tog dig 
från midsommar fick jag ta midsommar 
till dig”. I romansen till gatumusikan-
ternas ”förtrollande toner” vid Puerta 
del Sol tycks enda smolket vara att Jo-
hanna, mor till Davids barn, ringer och 
stör.  

Medan Johanna framstår som sym-
patisk är männen, och pojkarna, full-
blodiga svin. Jag har inga problem med 
att Läckberg inte ställer sig uppgiften 
att förstå hur skurkarna blivit vad de är. 
Det brukade väl ingen begära när spän-
ningsromaner mest skrevs av män? 

Boken saknar den drastiska disk-
bänkshumorn hos Fay Weldon vars 
klassiker En hondjävuls liv och lustar är 
en förebild Läckberg hyllar genom sin 
huvudpersons namn. En annan kritik 
är bristande psykologisk trovärdighet, 
vilket framförs av bokbloggaren Fru 
Zen: ”Faye som ung är helt klart psyko-
patisk och det är en personlighetsstör-
ning som inte försvinner för att sedan 
blomma upp igen… Även det till synes 
irrationella har sin egen logik och i så 
fall måste det synas i berättelsen.”

I fiktionen kan man dock ta sig fri-
heter, särskilt om den säljer i miljoner. 
Och det finns logik i Fayes dialog. ”Jag 
har lärt mig min läxa. Jag kommer ald-
rig att lämna ifrån mig makten igen. 
Aldrig vara sårbar”.

Men i att vara mänsklig ingår att 
vara sårbar. Tänk om ett bejakande av 
det kunde sätta fantasin i rörelse på ett 
så kraftfullt sätt att det skulle översköl-
ja vår tids mekaniska beskyllningar om 
att vara ”snöflinga” eller offer? Då kan 
nya former av litteratur komma att kon-
kurrera med ”Nordic noir”.

TEXT David Munck 

FOTO Magnus Ragnvid

BOKOMSLAG Forum

Camilla Läckberg
Vingar av silver
Forum 2020
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 ■ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI

”Vi letar efter fall där en 
myndighet överträtt en individs  
fri- och rättigheter”
FREDRIK BERGMAN är chef för Centrum för rättvisa (CFR), 
som han först kom i kontakt med under sina juridikstudier i 
Uppsala. iusbäraren har i detta nummer träffat honom för 
en intervju. 

DET är en varm sommarefter-
middag och jag sitter inne på 
mitt rum, framför mitt skriv-

bord, redo att logga in på Zoom. Fred-
rik Bergman poppar upp på min skärm, 
han sitter i sitt kök. Fredrik berättar att 
han har jobbat hemifrån och jag tänker 
att det är synd att omständigheterna 
är som de är. Hade vi haft intervjun 
några månader tidigare hade den skett 
på Centrum för rättvisas kontor vid 
Skeppsbron i Gamla stan.  

Under höstterminen 2005 läste 
Fredrik fördjupningskursen progres-
siv process med professor Per Henrik 
Lindblom. Kursen handlade mycket om 
enskildas tillgång till rättvisa i prakti-
ken (Access to Justice). Lindblom hade 
bjudit in grundaren av den då nystarta-
de organisationen, Gunnar Strömmer, 
idag partisekreterare för Moderaterna. 
Strömmer föreläste om CFR och berät-
tade att idén för organisationen hade 
sin grund i den svarta medborgarrätts-
rörelsen i USA. Han förklarade att på 
grund av USA:s apartheidsystem fick 
inte svarta medborgare genomslag för 
sina politiska och demokratiska intres-

sen. Man började därför mobilisera sig 
och använda juridiska processer för att 
stärka enskildas rättigheter. Rörelsen 
ledde bland annat till den uppmärk-
sammade domen Brown v. Board of 
Education (1954), där den amerikan-
ska högsta domstolen fastslog att seg-
regering mellan svarta och vita i skolor 
stod i strid med grundlagen. Strömmer 
menade att poängen med CFR var just 
denna, att ta an sig fall som skulle bli 
prejudikat och på så sätt stärka rättssä-
kerheten i samhället.  

– Jag tyckte detta var hur spännande 
som helst och insåg att det var det jag 
ville göra. Jag var intresserad av mänsk-
liga rättigheter redan när jag började läsa 
juridik och därför blev det naturligt att 
göra uppsatspraktik hos CFR. Men efter 
det halkade jag lite på ett bananskal. Jag 
arbetade på Linklaters efter examen, ef-
ter det satt jag ting vid Stockholms tings-
rätt och tog sedan domarbanan vid Svea 
hovrätt. Några år senare åkte jag till USA 
för att läsa på Harvard Law School. Det 
var där jag träffade min sambo, som är 
jurist från Australien. Vi valde sedan att 
flytta till Sverige och då började jag arbe-

ta för CFR som chefsjurist. Två år senare 
blev jag chef för verksamheten.

När organisationen startade år 2002 
var det bara Gunnar Strömmer och 
uppsatspraktikanter som arbetade där. 
Idag består Centrum för rättvisa av 
elva jurister och en assistent. Arbetet 
som verksamhetens medarbetare utför 
är gratis för de enskilda som organisa-
tionen representerar. Fredrik förklarar 
att organisationens utgångspunkt är att 
man i grundlagen har fri- och rättighe-
ter och att oavsett vem man är har man 
rätt till dessa, men att i praktiken är 
systemet ojämlikt eftersom det oftast är 
minoriteter eller resurssvaga människor 
som drabbas. 

– Dessa människor har svårt att till-
varata sina rättigheter. Det är därför en 
förutsättning för verksamheten att hjäl-
pa människor genom att representera 
dem utan att ta betalt för det. Förutom att 
organisationen inte tar betalt för arbetet 
så står vi även risken för motpartens rät-
tegångskostnader vid förlust. Hur går det 
då ihop rent ekonomiskt? Verksamheten 
bygger helt på gåvor och bidrag från från 
enskilda. Vi tar inte emot några gåvor 
från intresseorganisationer, politiska 
partier, offentliga bidrag eller någon typ 
av verksamhet som kan äventyra vårt 
oberoende. Vi samlar in ungefär tio mil-
joner kronor per år och hälften av dessa 
kommer från större givare, filantroper, 
som vill dela med sig till samhället. 

13
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 ■ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI  ■ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI

Fredrik förklarar att organi-
sationen varje år driver cirka 
15-20 fall och att juristerna job-
bar med dessa fall i team om tre 

till fyra stycken på motsvarande 
sätt som på en advokatbyrå. Fallen 

kommer till verksamheten på olika 
sätt. I en del fall vänder sig enskilda till 
CFR genom att anmäla sina fall på de-
ras hemsida eller skriva brev, i andra fall 
kartlägger och identifierar juristerna 
problemområden där fall kan drivas ge-
nom verksamhetens systematiska fall-
research. I sådana fall kontaktar verk-
samheten personen, som oftast själv 
har försökt tillvarata sin rätt på olika 
sätt, till exempelvis genom att ha gjort 
en JO-anmälan eller vänt sig till JK för 
skadestånd. 

– Vi kontaktar alltså ofta personer 
som redan visat att de vill driva sina 
ärenden och det ligger mycket research 
bakom de fallen vi åtar oss. Det vi letar 
efter är principiellt viktiga fall där t.ex. 
en myndighet har fattat ett beslut som 
överträder en enskilds grundläggande 
fri- och rättigheter. Det är det som är 
skillnaden från en vanlig advokatbyrå, 
där man får en klient och tillvaratar 
endast klientens intressen. Vi försöker 
tänka på den större bilden och ta an oss 
fall som kan bli prejudikatmål. Det är 
så vi använder våra resurser på det mest 
effektiva sättet, eftersom vi driver mål 
som kan hjälpa många fler i liknande si-
tuationer. Men det tar tid att driva pre-
judikatmål. Därför är det viktigt för oss 
att känna att den personen vi företräder 
har uthålligheten som krävs och verkli-
gen vill driva sitt fall hela vägen till de 
högsta domstolarna. 

Ett aktuellt mål som nyligen av-
gjorts i Stockholms tingsrätt är fallet 
om Samir Sabri. Han dömdes för mord 
på sin styvmor 1986 när han var 15 år 
gammal. Samir berättade sedan att det 
var det hans pappa som mördade hans 
styvmor och hotade med att döda Sa-
mir och hans lillebror om Samir inte 
tog på sig skulden. Samir gjorde därför 
just det och dömdes sedan på grund av 
sitt erkännande. Han satt sedan frihets-

berövad i ungefär två år och har sedan 
dess levt med morddomen. År 2016 blev 
han dock beviljad resning och frikän-
des. Samir begärde då ersättning för 
den tiden han satt felaktigt frihetsbe-
rövad men Justitiekanslern menade att 
han inte har rätt till ersättning eftersom 
att skadeståndet var preskriberat. Den 
skadegörande handlingen var ju fri-
hetsberövandet som skedde på 1980-ta-
let och för sådana skadestånd finns en 
tioårig preskriptionstid. 

– Det som drog oss till fallet var just 
att det var så ovanligt. Ett barn döms 
felaktigt för mord och nekas sedan ska-
destånd. Vi har tidigare drivit ett pre-
skriptionsfall i Högsta domstolen (HD) 
för en enskild som felaktigt blev av med 
sitt medborgarskap och sedan nekad 
skadestånd. HD dömde i vår klients fa-
vör och konstaterade att man inte kun-
de tillämpa preskriptionsreglerna så 
strikt som staten ville göra (”Medbor-
garskapet II” NJA 2018 s. 103). År 2018 
kom också en annan dom från HD som 
fastslog att den tioåriga preskriptionsti-
den var huvudregeln men att man kan 
tänka sig undantag i de fall en person 
felaktigt döms och sedan frikänns ef-
ter resning (NJA 2018 s. 793). Högsta 
domstolen öppnade alltså upp för den 
situationen som vi hade framför oss och 
det blev därför en tydlig prejudikatfråga 
som vi ville driva.

Domen från tingsrätten kom den 24 
juni i år varpå Samirs begäran om ska-
destånd avslogs. Centrum för rättvisa 
fick dock framgång i preskriptionsfrå-
gan då tingsrätten bedömde att man 
kunde göra ett undantag från huvud-
regeln om tioårig preskription i just 
denna speciella situation. Tingsrätten 
hade motiverat denna utgång i enlighet 
med HD:s dom från 2018. Däremot höll 
tingsrätten med statens andrahand-
syrkande om att Samirs rätt till ersätt-
ning gått förlorat på grund av hans er-
kännande. 

– Tingsrätten gjorde en väldigt 
strikt bedömning och menade att det 
var Samir som måste bära det yttersta 
ansvaret för sitt erkännande, trots att 

det skedde när han var barn och under 
hot. Vi kommer att överklaga tings-
rättens dom. Frågan vi driver då är en 
som aldrig tidigare prövats, nämligen 
om Samirs erkännande bör utesluta rätt 
till ersättning. Staten grundar sitt yrk-
ande på bestämmelsen om att rätt till 
ersättning går förlorad om man uppsåt-
ligen har föranlett frihetsberövandet. 
Vi menar att det är en öppen fråga om 
hur man ska tolka den bestämmelsen 
eftersom den aldrig tidigare prövats i 
HD. Vad innebär det att uppsåtligen ha 
föranlett ett frihetsberövande? Visst, 
Samir erkände och han gjorde det upp-
såtligen, men har det föranlett frihets-
berövandet? Är det erkännandet som 
lett till att han dömdes? Vi menar att 
det är staten som bör bara det yttersta 
ansvaret eftersom han dömdes felaktigt 
och på otillräcklig bevisning. Det som 
föranlett frihetsberövandet är alltså den 
felaktiga domen.

Det är tydligt att Fredrik brinner för 
Centrum för rättvisa och deras arbete. 
Han förklarar för mig att när han läs-
te juridik tänkte han på hur juridiken 
ofta används som ett maktverktyg mot 
enskilda. Att man som juriststudent 
ibland formas till att bli en myndighets-
person som enbart tillämpar lagen. Han 
menar dock att juridiken bör användas 
som ett verktyg för att kunna hjälpa 
människor på ett meningsfullt sätt, ex-
empelvis genom att stärka enskilda och 
försvara deras rättigheter mot felaktig 
myndighetsutövning.  

TEXT Sara Passandideh

FOTO Stefan Tell

OM CENTRUM FÖR RÄTTVISA
Centrum för rättvisa är en ideell 
och oberoende stiftelse som har 
till ändamål att värna individens 
grundläggande fri- och rättighe-
ter samt slå vakt om rättsstatens 
principer. Verksamheten går ut 
på att kostnadsfritt ställa upp 
som juridiskt ombud för enskilda 
i principiellt viktiga rättsfall mot 

staten och kommunerna. Stiftel-
sen bildades 2002 och har hjälpt 
hundratals människor att få 
tillgång till rättvisa, samt vunnit 
19 fall i de högsta juridiska instan-
serna. Verksamheten görs möjlig 
genom gåvor från enskilda.
Centrum för rättvisa har ett stu-
dentprogram som bl.a. innebär 

att verksamheten tar emot fyra 
uppsatspraktikanter varje termin, 
två sommarnotarier varje som-
mar, anordnar en årlig student-
konferens om fri- och rättigheter 
samt delar ut stipendium för bäs-
ta uppsats i konstitutionell rätt. 
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 ■ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH DEMOKRATI

”Juridik är en 
samhällsklassfråga”
DONA HARIRI, jurist och har 
skrivit boken ”Fatta Lagen! 
Från hatbrott till snatteri 
och svartjobb”.  Här berät-
tar hon för iusbäraren om 
sin bakgrund och hur den 
format henne till den akti-
vist hon är idag. 

NÄR iusbäraren ringer Dona 
befinner hon sig hemma i sin 
gamla hemstad i Jönköping. 

Hon inleder med att berätta att våren 
har varit lugn jobbmässigt och att hon 
har fått en förfrågan om att hålla ett 
projekt i sin hemstad under sommaren. 

– Projektet handlar om att skapa en 
meningsfull vardag i vissa prioriterade 
områden i Jönköping nu när många är 
hemma och inte reser bort under som-
maren. Det kommer bestå av aktiviteter 
och insatser från olika aktörer. Det är 
alltifrån barn- och ungdomsaktiviteter 
till jobb- och entreprenörskap coaching 
för vuxna. Det är högt och lågt. Jag har 
fått med mig ett bagage från mina pro-
jekt i Stockholm som är användbart i 
detta projekt då vi jobbar med frågor 
om demokrati och mänskliga rättighe-
ter. 

Demokrati- och mänskliga rättig-
hetsfrågor är huvudfrågor i Donas arbe-
te, vilket tydligt framkommer i hennes 
bok Fatta Lagen. Dona menar att boken 
inte är ett eget kapitel i hennes arbete, 
utan att den föll sig väldigt naturlig 

att skriva då den utgör en del i det hon 
redan har gjort och fortsatt gör. Fatta 
Lagen handlar om att tillgängliggöra 
juridik och bygga en bro mellan med-
borgare och rättsstaten. 

– Boken kommer dels av ett väldigt 
tydligt behov av lättare, mer tillgäng-
lig och nära juridik och dels för att det 
finns oerhört mycket felaktig informa-
tion som är skadlig. Jag vill även för-
medla att juridik är mycket mer än tvis-
ter. Juridiken är livet, det är alltifrån ett 
köp av SL-kort till att posta ett inlägg på 
sociala medier. 

Dona menar att juridik är en sam-
hällsklass fråga; beroende på vad man 
heter, vilka förutsättningar man har 
och var man bor har man mer eller 
mindre koll på sina rättigheter och skyl-
digheter.

– Juridik är makt och kan som makt-
medel vara problematiskt. Juridiken är 
till för oss alla och alla. Juristen be-
höver vara något någon som också 
arbetar förebyggande, innan något 
väl har hänt. Vara en samhällsaktör, 
en aktivist och en som vågar ifråge-
sätta och förändra. Det finns andra 
rum är rättssalen.

Utöver att Dona skrivit Fatta Lagen 
och gett ut den så gör hon precis det 
som boken förespråkar, det vill säga till-
gängliggör juridik, fast i andra format. 
Sedan 2007 håller hon i föreläsningar, 
modererar och deltar i samtal kring de-
mokrati, mänskliga rättigheter, mång-
fald, jämlikhet och jämställdhet. Det 
kan vara på TV, en scen, på radio eller 
i samtalsrum på bibliotek. Hon menar 

att hennes driv kommer ifrån hennes 
bakgrund.

– Jag bestämde mig för att bli jurist 
när jag var barn. Jag hade en bild av ju-
ristyrket som den porträtteras i ameri-
kansk film. Jag förstod ganska tidigt att 
jag skilde mig från andra, att jag växte 
upp i ett marginaliserat område och jag 
var insatt i flykten, den mina föräldrar 
kom ifrån. Därför bestämde jag mig för 
att bli jurist för att ”ta makten”, för att 
jag hade förstått att om man hade koll 
på sina rättigheter så skulle man klara 
sig. När jag kom in på juristutbildning-
en var mitt mission att ta hem juridiken. 

Donas karriär har dock, som många 
andras, inte varit en dans på rosor. Hon 
upplevde många motgångar och fick en 
hel del kritik för sitt arbete. 

– Det var problematiskt att inte vara 
en traditionell jurist.  En jurist som 
var aktivist var inte lika accepterad 
inom juristkåren. När jag började med 
juridisk rådgivning blev jag oerhört 
ifrågasatt för att jag gav gratis juridisk 
rådgivning i socioekonomiskt utsatta 
områden. Men med åren har det blivit 
allt mer normaliserat och till och med 
meriterande att ge gratis rådgivning. 
Att jag blev nominerad till årets jurist 
förra året bevisar på att jag börjar bli ac-
cepterad av min egen kår.

TEXT Sara Passandideh & Firel Danho 

FOTO Kajsa Göransson

FAKTA
Namn: Dona Hariri
Ålder: 31 år
Bor: Södermalm
Yrke: Jurist, föreläsare, moderator & författare 
Intressen: Powerwalks och att lyssna på dokumentärer
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 ■ BARNRÄTT  ■ BARNRÄTT

BARNKONVENTIONEN blev svensk lag den 1 januari 2020. 
iusbäraren har med anledning härav träffat Pernilla Levi-
ner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

PERNILLA har varit professor 
i offentlig rätt vid Stockholms 
universitet sedan februari 2020. 

Hennes forskning ligger inom ämnet 
socialrätt och fokuserar på barn, barns 
villkor och rättigheter, relationen mel-
lan staten och familjer med barn, om-
händertagande av barn (LVU), frågor 
om socialtjänstens ansvar för att skydda 
barn som far illa. Hon är föreståndare 
för Barnrättscentrum som är en fors-
karmiljö vid Juridiska fakulteten. Cen-
tret är en plattform för forskare från oli-
ka rättsområden som sysslar med barns 
rättigheter och livsvillkor, men också 
forskare från andra vetenskapliga fält. 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) har varit en cen-

tral i Pernillas forskning, men också för 
verksamheten vid Barnrättscentrum. 
Den antogs FN:s generalförsamling 
1989, ratificerades av Sverige 1990 och 
är nu 30 år senare inkorporerad i svensk 
lag.

– Sverige har varit folkrättsligt bun-
det av barnkonventionen sedan 1990. 
Tack vare att barns ställning i samhället 
har stärkts har man insett att konven-
tionens rättsliga ställning också måste 
stärkas. Det officiella skälet till att göra 
konventionen till lag var att man ville 
att barns rättigheter skulle få en större 
tyngd.

Det råder dock en viss skepsis mot 
inkorporeringen. Kritiker menar att 
den omgärdas av för mycket otydlighe-

ter, framförallt för att man inte förtydli-
gat hur konventionen de facto ska stärka 
barns rättigheter. 

Är det då fråga om en symbollagstift-
ning? Pernilla svarar:

– Det finns en risk för att konventio-
nens inkorporering enbart utgör sym-
bollagstiftning. 

– Det finns otydligheter med inkor-
poreringen men jag tror att den ändå 
har stor potential att göra skillnad. När 
politikerna stiftar lag brukar de oftast 
vara tydliga med hur den nya lagen ska 
tillämpas och vad konsekvenserna av 
den ska vara. Här har man dock varit 
otydlig, vilket leder till ett ökat tryck 
på domstolarna. Det är alltså upp till 
oss jurister att fundera på hur man ska 
se på inkorporeringen. Den juridiska 
metoden och juridikens roll får därmed 
ökad betydelse. 

Pernilla lyfter fram att en positiv 
aspekt med att göra barnkonventionen 

till lag är att den numera kommer bli 
föremål för tolkning på ett helt annat 
sätt än tidigare. Innan tolkades den för-
dragskonformt av domstolar och myn-
digheter. Med fördragskonform tolk-
ning avses att rättstillämparen ska tolka 
svenska interna rättsregler på ett sätt så 
att de blir förenliga med konventionen. 
Men nu har konventionen samma ställ-
ning som svensk lag, vilket innebär att 
den måste tolkas och tillämpas direkt av 
domare och andra tjänstemän. 

– En sådan direkt tillämpning av 
konventionen kan komma att leda till 
att den får starkare ställning. Samtidigt 
måste man tänka på att konstruktionen 
av konventionen är målinriktad och 
inte formulerad som beslutsparagrafer. 
Konstruktionen gör så att det ändå blir 
någon slags fördragskonform tolkning, 
vilket öppnar upp för att den vid rätts-
tillämpningen måste vägas in på ett tyd-
ligare sätt. 

Pernilla menar att det kommer bli en 
spännande tid framöver. Hur kommer 
exempelvis konventionen att användas 
av barn och unga som vill kräva sina 
rättigheter? 

– Det är ännu för tidigt att säga om 
inkorporeringen har gjort någon skill-
nad. Det har inte kommit något prejudi-
kat som på ett substantiellt sätt har reso-
nerat kring betydelsen av konventionen 
som svensk lag. Inkorporeringen kan 
dock komma att innebära ett viktigt ar-
gument i samhällsdebatten och trots att 
det är otydligt på vilket sätt konventio-
nen kommer att stärka barns rättigheter 
måste man inse att en barns rättigheter 
kan förstärkas på andra sätt än genom 
lagstiftning. Man pratar också ibland 
om ”the conversational function of re-
form”, alltså att bara det faktum att man 
pratar om att barns rättigheter ska stär-
kas kan innebära en förändring genom 
att barns livsvillkor uppmärksammas.  

Att exempelvis iusbäraren och andra 
tidskrifter och media uppmärksammar 
barnkonventionen och barns rättighe-
ter kan leda till större medvetenhet hos 
juriststudenter och andra, vilket i för-
längningen kan få betydelse både i de-
batten och i rättstillämpningen.  

TEXT Sara Passandideh

FOTO Privat

”Det är upp till oss jurister 
att fundera på hur man ska 
se på inkorporeringen” 
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Nils Holgerssons 
underbara resa genom 
barnrättssverige
”INGEN MASK, INGET FRÖ I VINDEN rustas svagare mot 
livets farlighet, ingen fågelunge utlämnas mer hjälplös åt 
de starkas varlighet” så skriver Karin Boye om barnet. Att 
omfamna det värnlösa barnet, ge trygghet och kärlek,  
är den ändlösa kampen för varje barns rätt.

ALLTEFTERSOM forskning-
en inom bland annat psyko-
logi och pediatrik framskridit 

och förståelsen för barns psykiska och 
fysiska utveckling och behov fördju-
pats så har även olika former av social 
skyddslagstiftning tagits fram som ga-
rant för en god och trygg barndom. Vad 
som emellertid skiljer barnrätten från 
andra rättsområden -såsom exempelvis 
avtalsrätt, skadeståndsrätt eller straff-
rätt- är att medan nämnda rättsområ-
den till vissa delar bygger på uråldri-
ga rättstraditioner och sedvanor från 
bland annat romersk rätt, så är barn-
rätten ett förhållandevis ungt rättsom-
råde. Det var först i slutet på 1800-talet 
och början av 1900-talet som de allra 
första lagarna om barn stiftades i Sve-
rige. Bland de många viktiga milstol-
par i barnrättens framväxt finner man 
dels 1902 års barnavårdslagstiftning, 
dels 1979 års agaförbud vilken Sverige 
var först i världen med. Agaförbudet i 6 
kap 1 § Föräldrabalken (FB) innebar ett 
förbud mot alla former av aga, våld och 
kränkande behandling av barn. Barn-
rätten fortsatte att utvecklas och idag 
består rättsområdet av ett omfattande 
och komplext regelverk där frågor om 
allt ifrån föräldraskap, vårdnad och bo-
ende till umgänge, surrogatmödraskap, 

skola och mycket mer behandlas. Vida-
re stärktes barnrättens ställning genom 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) vilken antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 novem-
ber 1989. Sverige var bland de första 
länderna att ratificera Barnkonventio-
nen som trädde i kraft den 2 september 
1990. Den 1 januari 2020 blev konven-
tionen svensk lag.

En rättsprincip som spänner över 
hela barnrättsområdet och samtidigt 
på sätt och vis kan sägas utgöra barn-
rättens innersta kärna är principen om 
barnets bästa. Principen återfinns i flera 
olika delar av den svenska rättsordning-
en, exempelvis 6 kap 2a § FB, 1 kap 2 § 
Socialtjänstlagen (SoL), 1 kap 10 § Skol-
lagen. Principen är även en av Barnkon-
ventionens grundprinciper och stipule-
ras i artikel tre. Härutöver tjänar även 
barnets bästa som allmän rättsprincip.   

De flesta barn växer upp omsluten av 
trygghet och kärlek; en miljö där deras 
behov tillgodoses och deras rättighe-
ter tillvaratas. Emellertid är detta inte 
verkligheten för alla barn. Enligt Räd-
da barnen uppskattas omkring 200 000 
barn leva med våld i sin vardag och sta-
tistik från SCB visar att 33 800 barn fick 
vård med stöd av SoL eller Lag om vård 
av unga (LVU) under år 2018. Av dessa 

barn var 23  100 familjehemsplacerade. 
De bakomliggande orsakerna till vård 
enligt SoL eller LVU kan vara många 
och varierande men ofta finns det våld, 
missbruk eller andra liknande missför-
hållanden i bakgrunden. Eftersom barn, 
i synnerhet små barn, saknar förmågan 
att själva formulera sina behov och ut-
kräva sina rättigheter är fullt åtnjutan-
de av deras rättigheter avhängig vuxnas 
och ytterst statens förmåga att försvara 
och tillvarata dessa rättigheter å bar-
nets vägnar. Denna beroendeställning 
innebär att barns rättighetsskydd aldrig 
blir starkare än vad vuxna och sociala 
myndigheter i barnets närhet tillåter 
det att bli. Särskilt förödande effekter 
får det när de vars uppgift är att skydda 
och vårda barnet, oftast föräldrarna, är 
de som istället utsätter barnet för våld 
och försummelse. Ett barns kärlek och 
lojalitet till dess föräldrar är kanske 
bland det finaste som finns, men snabbt 
förvandlas denna kärlek och lojalitet 
till en munkavel på alla barn och unga 
som utsätts för våld i hemmet. Oavsett 
förälderns våld eller försummelse så 
handlar det om just barnets familj och 
på intet sätt vill barnet splittra familjen 
eller förstöra något. Effekten härav blir 
allt för ofta tystnad och självklander där 
våldets dånande oväsen sällan letar sig 
ut genom springorna i hemmets väggar. 

Det är en föränderlig tid vi lever i och 
många av de tidigare förhärskande upp-
fattningarna i samhället har stegvis fått 
vika åt sidan till förmån för nya värde-
ringar och moraluppfattningar.  Det är 
dessa förändringar som omdanat sam-
hället och narrativet. Vid det här laget 
kan det konstateras att barnrättens in-

steg i den privata och offentliga sfären 
fullkomligt målat om kartan och synen 
på barn. Från att tala om barn i termer 
av något som ska ”tuktas” och ”veta hut” 
har vi gått till att tala om barn som rät-
tighetshavare. Narrativet uppställer vik-
tiga premisser för hur samhället på bästa 
sätt ska angöra spörsmål härrörande 
barn, i synnerhet i fråga om barn som 
lever i miljöer av våld eller andra miss-
förhållanden. Istället för att betrakta 
barn såsom betungande och samhälls-
bekostande figurer så skiftas perspekti-
ven till att betrakta barn som fullvärdiga 
rättssubjekt med rättigheter; barn blir 

rättighetsbärare istället för 
problembärare.

När man talar om barn-
rätt finns en ytterst viktig 
distinktion värd att notera: 
skillnaden mellan barnper-
spektiv och barns perspektiv. 
Barnperspektiv handlar om 
att föräldrar, sociala myndig-
heter, vårdnadshavare, skola 
och andra samhällsaktörer 
”tar på sig glasögon” genom 
vilka de försöker se en situ-
ation eller en fråga utifrån 
vad de tror barnet upplever 
och vad de anser vara bäst för 
barnet. Barns perspektiv å an-
dra sidan är alltid deras eget, 
det vill säga barns perspektiv 
kan ingen annan än barnet 
själv definiera. I detta avseen-
de är det fråga om vad barnet 
själv känner, tänker, vill och 
upplever. De olika perspekti-
ven uttrycks i olika delar av 
lagstiftningen. Exempel där 

barnperspektiv appliceras är i frågor 
om barnets bästa enligt 6 kap 2a § FB, 
artikel 3 Barnkonventionen, och 1 kap 
2 § SoL. Vad avser barns perspektiv kan 
dessa sägas komma till utryck genom 
begrepp som barnets vilja i exempelvis 
6 kap 2a § st. 3 FB och artikel 12 Barn-
konventionen. Den uppmärksamme 
läsaren inser ganska snart att perspek-
tiven inte verkar avskurna från varan-
dra utan samverkar i allra högsta grad. 
Den objektiva bedömningen av barnets 
bästa, där barnperspektiv appliceras, 
präglas givetvis i möjlig mån när barns 
perspektiv inhämtas genom exempelvis 

samtal och umgänge med barn varvid 
de ger uttryck för sina subjektiva käns-
lor, tankar, viljor och upplevelser. 

Barnrätten fortsätter att utvecklas 
och i skrivande stund ligger ett vik-
tigt förslag på regeringens bord. För-
slaget behandlar införandet av en ny 
straffrättsbestämmelse, barnfridsbrott. 
Straffbestämmelsen skulle i korthet 
innebära att barn som bevittnar våld 
mot närstående utifrån ett straffrätts-
ligt hänseende skall behandlas som 
målsägande. Idag betraktas barn som 
bevittnar närståendevåld varken som 
brottsoffer eller målsägande utan istäl-
let hamnar barnet i skuggan trots vet-
skapen om de omfattande skadeverk-
ningar våldsbevittnandet innebär. En 
återkommande paroll i debatten kring 
barnfridsbrottet har varit ”Barn bevitt-
nar inte våld, de upplever våld”. Försla-
get, som bland annat stöds av Advokat-
samfundet och UNICEF, är ytterligare 
ett steg i kampen för barns rätt till en 
barndom fri från våld.

Barndomen är kapitlet i vår livsbe-
rättelse där författaren inte är vi själva, 
istället vid pennan alla människor i vår 
barndoms närhet. Så låt den första delen 
av vår livsberättelse bli en vacker saga 
för alla barn i Sverige och världen. 

TEXT Andreas Zheng Svensson

FOTO Nicole Rastegar

Andreas Zheng Svensson
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Tre snabba med 
byråerna
INFÖR ÅRETS ARBETSMARKNADSDAGAR för juriststudenter, 
Juristdagarna, har iusbäraren valt att ställa tre snabba 
frågor till juristerna på olika advokatbyråer. 

FREDRIK OSVALD, ASSOCIATE, 
HAMMARSKIÖLD & CO

Varför valde du att 
arbeta på Hammar-

skiöld?
Jag skulle säga att fram-

förallt två saker påver-
kade mitt val. För det 
första var jag väldigt 
osäker på vilket om-
råde inom affärsju-

ridik jag ville arbeta 
med. Jag ville därför 

hitta en byrå där man 
både fick och uppmuntra-

des att testa på olika verksam-
hetsområden och där man också 

själv fick ett stort mått av frihet att be-
stämma sin inriktning. För det andra 
var det viktigt för mig att arbetsplatsen 
skulle kännas personlig, det vill där 
man inte endast upplever sig vara en 
kugge i maskineriet och där man snabbt 
känner att man blir involverad både i 
det direkta klientarbetet men också i 
interna verksamhetsfrågor. Utifrån vad 
jag  hade hört om Hammarskiöld och 
det intryck jag fick på intervjun kändes 
det som att Hammarskiöld skulle passa 
perfekt, och det visade sig vara sant!

Vad är det bästa med ditt yrke?
Att arbetsuppgifterna är stimuleran-
de och varierande samt de fantastiska 
kollegorna. Den uttjatade klyschan att 
ingen dag är den andre lik kanske är 
överdriven, men variationen på arbets-
uppgifterna är hög och ärendena är inte 
sällan komplexa. Den kombinationen 
gör att arbetet blir både roligt och sti-
mulerande samt att den personliga ut-
vecklingskurvan är brant, vilket i sig är 
väldigt givande. Utöver detta har vi det 
väldigt kul tillsammans på Hammar-
skiöld. Vi är ett tight gäng som gillar att 
umgås både i och utanför arbetet.

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent? 
Ett väldigt klassiskt råd som jag åtminsto-
ne försökte följa är att inte stressa upp sig.

LINUS LARSÉN, BITRÄDANDE 
JURIST, ADVOKATFIRMAN 
DELPHI

Varför valde du att ar-
beta på Delphi? 
Det var en lycklig tillfällighet. 
Direkt efter att jag tog examen 

var jag på ambassadpraktik i Molda-
vien. Medan jag var där kikade jag runt 
på lediga tjänster till när jag kom hem 
till Sverige igen och det visade sig att 
Delphi sökte biträdande jurister. Jag 
kände direkt att det var en tjänst jag 
bara måste söka. Jag hade under slutet 
av juristprogrammet inriktat mig lite 
mot IT/tech-juridik och hade då kom-
mit i kontakt med Delphi som jag visste 
var en Sveriges bästa byråer på området. 
Jag hade också under kontakten under 
utbildningen fått ett väldigt bra intryck 
av medarbetarna på Delphi  som jag 
tyckte verkade sjukt trevliga.

Vad är det bästa med ditt yrke? 
Det är att det visade sig stämma att kol-
legorna var sjukt trevliga! Men själv-
klart också att jag jobbar med ett väldigt 
spännande och dynamiskt rättsområde 
som hela tiden utvecklas. Jag har ock-
så fått möjligheten att inrikta mig mot 
frågor som jag själv tycker är särskilt in-
tressanta, t.ex. frågor runt artificiell in-

telligens/AI, och även fått möjlighet att 
vara med och starta igång roliga projekt 
såsom en ny tech-blogg på byrån (Del-
phi Tech Blog - spana gärna in), något 
som känns jättekul!

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent?
Att jag satsat mer på att hitta verktyg för 
att prokrastinera lite mindre. Det hade 
blivit många mindre stressiga deadlines 
och mer njutande av ledig tid. Det kan 
också vara mycket snack och föreställ-
ningar om juristvärlden under utbild-
ningen som enligt mig kanske inte alltid 
är helt verklighetsförankrat. Det är bra 
att lyssna lite mindre på sånt prat och lite 
mer på sitt hjärta runt vad man vill och 
tycker är kul samt ha ett öppet sinne!

STINA ERIKSSON, 
ASSOCIATE, 
MANNHEIMER 
SWARTLING

 
Varför valde du 
att arbeta på 
MSA?

Under studietiden fick 
möjlighet att arbeta på 

Mannheimer Swartling, dels 
som legal trainee, dels som som-

martrainee under sex veckor. Jag fick 
tidigt ett gott intryck av byrån, fram-
förallt av den kollegiala stämningen 

och lagandan. För mig var det viktigt 
att söka mig till en arbetsplats med 
personlig stämning, där man har stor 
möjlighet att utvecklas och där man ges 
möjlighet att bekanta sig med många 
olika juridiska områden. Mannheimer 
Swartling är en sådan arbetsplats.

 
Vad är det bästa med ditt yrke?
Det bästa med yrket är utan tvekan att 
man lär sig någonting nytt varje dag 
och att man får arbeta tillsammans 
med trevliga och kompetenta kollegor. 
Fördelen med att jobba på en stor och 
välrenommerad byrå är att man dagli-
gen får arbeta med spännande klienter 
och komplexa frågor.

 
Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent? 
När jag studerade fick jag rådet att inte 
ha för bråttom med att ta examen och 
att inte stressa för mycket över betyg. 
Trots rådet lade jag mycket tankekraft 
på betyg och tog examen på utsatt tid. 
I efterhand inser jag att mycket av stres-
sen var obefogad och jag önskar ibland 
att jag hade passat på att njuta mer av 
studietiden. Skulle jag ge ett råd till ju-
riststudenter skulle det därför vara att 
inte stressa för mycket över betyg. Bättre 
att passa på att skapa ett brett kontakt-
nät och att testa olika jobb under studie-
tiden. Man ska inte heller underskatta 
värdet av andra arbetslivserfarenheter 
som inte nödvändigtvis rör juridik.

GUSTAF WIKLUND, ASSOCIATE, 
WHITE & CASE

 
Varför valde du att arbeta 
på White & Case?
White & Case erbjuder en 
i mitt tycke tilltalande 
kombination av kva-
litet och kvantitet. 
Precis som när jag 
sökte mig hit inne-
har vi idag ledan-
de positioner på att 
stort antal markna-
der, vilket för med sig 
särskilt goda möjlighe-
ter i termer av professionell 
och personlig utveckling. Det 
finns naturligtvis fler internationel-
la advokatbyråer och även inhemska 
byråer med ett starkt varumärke, men 
White & Case utmärker sig genom att 
prestera väl i båda avseenden.

 
Vad är det bästa med ditt yrke?
Variationen, utvecklingsmöjligheterna 
och tillfredsställelsen av ett väl utfört 
arbete. I rollen som associate på White 
& Case kommer man ständigt i kontakt 
med människor från olika kulturer och 
i olika roller, liksom företag med olika 
verksamhet. Kapitalmarknadstransak-
tioner ställer till sin karaktär höga krav 
på analytisk förmåga och arbetskapaci-
tet – ofta under utdragna tidsperioder. 
Tillfredsställelsen av att under sådana 
omständigheter ha gjort ett bra jobb är 
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nog många gånger större än den 
eufori som kan infinna sig ex-
empelvis vid examen.

 
Vad är ett råd du önskar 

att du följt som juriststudent? 
Ett allmänt tips är att komplettera juri-
dikstudierna med kurser i andra ämnen 
eller arbete inom områden som man 
intresserar sig för – det kan både ge en 
bättre förståelse för juridiken och på ett 
tidigt stadium ge insikt om vilken in-
riktning man bör eller – kanske ännu 
viktigare – inte bör ägna sig åt.

JOSEFINE JONSSON TEPAVAC, 
ASSOCIATE, GERNANDT & 
DANIELSSON

Varför valde du att arbeta på 
Gernandt & Danielsson? 
Jag började på G&D redan som student 
och hann vara både kvällssekreterare, 
research trainee och summer trainee 
innan jag tog examen. Därefter kändes 
det självklart att fortsätta här eftersom 
jag trivdes så bra. Framförallt tilltalades 
jag av att få arbeta med kollegor som är 
ledande inom sina respektive områden. 
Deras kompetens speglar sig dessutom 

tydligt i min egen inlärningskurva, 
vilket såklart är extra roligt. 

Jag trivs också bra med att 
få arbeta med den höga 

grad av frihet som ar-
betet här tillåter. 

Vad är det bästa 
med ditt yrke?
Att få vara med på 
så mycket! Jag jobbar 

med stora, spännande 
transaktioner, och re-

dan som Trainee fick jag ta 
stort ansvar i mina uppdrag. 

Den kombinationen känns unik för 
G&D. Sen är den sociala gemenskapen 
en klar fördel. Byrån är ändå så pass 
liten att det går att knyta personliga 

kontakter med alla. Den platta organi-
sationsstrukturen gör även att det är lätt 
att skapa ett starkt nätverk av mer seni-
ora jurister som jag kan bolla med om 
jag skulle köra fast. 

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent?
Trots att det sagts förut vill jag passa på 
att säga det igen; stressa inte så mycket! 
Det är självklart viktigt att anstränga 
sig, men med det sagt är det ändå vik-
tigt att sätta upp tydliga gränser och se 
till att ha kul under studierna. 

ELIN OSBECK, ASSOCIATE, 
ROSCHIER

Varför valde du att arbeta på 
Roschier?
Jag visste att jag ville arbeta med arbets-
rätt. Efter att ha stött på Jenny Welan-
der Wadström som är delägare i arbets-
rättsgruppen på en arbetsrättskonferens 
i Lund kände jag starkt att hon var en 
person jag vill arbeta med! Vilken grupp 
och vilka ledare du har omkring dig har 
stor betydelse för din utveckling.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Att kunna jobba med arbetsrätt i en 
kommersiell och internationell miljö 
samt att Roschier ger så stort förtroen-
de och ansvar från början. Dessutom 

får jag även arbeta med vår arbetsrätts-
podd, Hire & Fire – det är såklart också 
en av de bästa sakerna med mitt jobb!

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent? 
Läs mer om och engagera dig i de rätts-
områden som griper tag i dig, och fun-
dera sedan på var och hur du kan få ar-
beta med de frågorna.

KRISTINA DUNBRING, ADVOKAT, 
BAKER MCKENZIE

Varför valde du att arbeta på 
Baker McKenzie? 
För att på Baker McKenzie får vi på 
riktigt arbeta internationellt. Mitt team 
består av kollegor i Stockholm samt 
kollegor i ytterligare 45 länder och det 
är svårslaget.

Vad är det bästa med ditt yrke? 
Det finns så mycket! Jag har möjlighet 
att arbeta praktiskt med juridik på ett 
sätt som inkluderar en hög dos av af-
färsmässiga överväganden och sociala 
sammanhang. Jag har också ett nätverk 
som innebär att jag får resa i tjänsten 
och arbeta med klienter och kollegor 
runt om i världen.

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent? 
Läs de kurser och var med i de projekt 
som du är intresserad av, inte dem som 
du tror ska vara en merit. Dels för att 
du kommer ha roligare, dels för att den 
erfarenhet som du skaffat dig ge-
nom att göra saker som du 
gillar kommer ge dig 
meriter som du inte 
räknat med skulle 
vara meriter. Åka 
utomlands är ett 
sådant exempel.

EBBA ALMÉN, JURIST, HANNES 
SNELLMAN ADVOKATBYRÅ

Varför valde du att arbeta på 
Hannes Snellman?
Efter sex terminer på juristprogram-
met tog jag studieuppehåll och arbeta-
de som law student trainee hos Hannes 
Snellman. Jag fick testa på hur det är att 
arbeta som jurist på en affärsjuridisk 
byrå. Jag arbetade i privat M&A-grup-
pen och kände mig direkt som en i 
gänget eftersom mina kollegor var väl-
digt inkluderande och hade en bra sam-
manhållning. Jag fick hjälpa till i intres-
santa transaktioner där våra klienter 
antingen skulle sälja eller köpa bolag. 
Det var lärorikt och jag fick ett väldigt 
bra intryck av byrån.

 
Vad är det bästa med ditt yrke?
Alla dagar ser väldigt olika ut vilket jag 
gillar. Arbetsuppgifterna är varierande, 
utmanande och ska ofta utföras i högt 
tempo/med tajta deadlines. Det blir ald-
rig tråkigt eller enformigt. Vi arbetar 
även i team vilket gör allt mycket roliga-
re. Jag har alltid någon att bolla med om 
det uppstår svåra frågor och vi hjälper 
varandra så att det blir en bra leverans 
till klienten. Det skapar en väldigt bra 
teamkänsla.

 
Vad är ett råd du önskar du 
följt som juriststudent?
Att inte glömma av att ha kul och 
inte stressa upp sig över tentor!

JESSICA MALHOTRA, BITRÄDANDE 
JURIST, ADVOKATFIRMAN 
CEDERQUIST

Varför valde du att arbeta på 
Cederquist?
Som nyexaminerad jurist finns många 
arbetsgivare att välja mellan vilket gjor-
de det svårt för mig att hitta rätt från 
början. Alla byråer är bra på sitt sätt 
men det gäller att hitta en arbetsgivare 
som har det just du söker. I Cederquist 
fann jag det jag sökte: en prestigelös ar-
betsplats med möjlighet för mig att ut-
vecklas och ta plats, samtidigt som jag 
har kul. Cederquist är en tillräckligt 
stor byrå för att kunna arbeta med stora 
och komplexa ärenden, och det dyker 
alltid upp frågeställningar som utma-
nar och leder till personlig utveckling. 
Byrån är samtidigt tillräckligt liten för 
att du ska känna alla dina kollegor och 
kunna gå ner till matsalen på lunchen 
eller till AW på fredagar och sätta dig 
med vem som helst. Något jag uppskat-
tar särskilt är att jag redan från an-
ställningens start fick vara med i större 
projekt och snabbt inkluderades i det 
sociala med kollegor. Var inte rädd för 
att leta efter en arbetsgivare som har det 
just du söker.

Vad är det bästa med ditt yrke?
Det bästa är att jag ständigt utvecklas 
och har kul medan jag gör det, men 
också att  jag får insyn i så många oli-
ka branscher och verksamheter.  Varje 
ärende är unikt och det dyker alltid upp 
frågeställningar som utmanar och leder 
till personlig utveckling.

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent?
Att inte stressa över framtiden. Gör ditt 

bästa och njut av stu-
dietiden!

ELIN SAMARA, BITRÄDANDE 
JURIST, ADVOKATFIRMAN VINGE 

Varför valde du att arbeta på 
Vinge? 
Jag var länge osäker på vad jag ville jobba 
med och det var absolut ingen självklar-
het att jag skulle välja en affärsjuridisk 
byrå. Under tiden som sommarnotarie 
på Vinge trivdes jag väldigt bra. Jag hade 
trevliga kollegor och roliga 
arbetsuppgifter så jag be-
stämde mig för att jag 
ville stanna!

Vad är det 
bästa med 
ditt yrke? 
Nu är jag förvis-
so väldigt färsk 
så det finns ju 
av naturliga skäl 
många kunskaps-
luckor att fylla men det 
jag tycker är det bästa är 
att jag ständigt får/måste lära 
mig nya saker. Det ligger väl även i yr-
kets natur, man måste hålla sig uppda-
terad och vara välinformerad.

Vad är ett råd du önskar att 
du följt som juriststudent? 
Något jag ofta gjorde som juriststudent, 
och som jag upplever var hjälpsamt, 
var att söka information och kunskap 
utanför kurslitteraturen. T.ex. på myn-
digheters hemsidor, i olika juridiska 
och icke-juridiska tidskrifter och även 
genom att kolla på olika youtubeklipp 
som kunde bidra med ett mer praktiskt 
perspektiv.

TEXT Sara Passandideh
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 ■ JURISTDAGARNA

Juristdagarna  
15 oktober 2020

JURISTDAGARNA är en fan-
tastisk marknadsplats där företag 
och studenter kan mötas. Den är 

också ett forum för samtal och dialog, 
med utställare som är aktiva inom ju-
ridikens alla områden, bland annat af-
färsjuridik, skatterätt, förvaltningsrätt, 
familjerätt och brottmål. Här kan du 
prata med arbetsgivaren som fångat ditt 
intresse lite extra, upptäcka företag du 
aldrig stött på innan och hitta mängder 
av spännande arbetstillfällen! I år kan 
Juristdagarna för första gången på 38 år 
inte arrangeras i fysisk form.

Istället för att ställa in, ställer Jurist-
dagarna om till en digital mässa (15 ok-
tober).

På den digitala mässan kommer vi 
att arrangera högaktuella seminarier 
och samtal, intervjusessioner, vide-
opitcher, företagspresentationer och 
sammanställa all info du behöver om 
vilka arbetsmöjligheter som finns hos 
våra utställare. Du kommer kunna sitta 
hemma och utan kostnad genom Jurist-
dagarnas plattform ta del av välprodu-
cerade samtal som spelas in och live-
sänds. Du har även möjlighet att boka 
intervjusessioner med företag och vara 
med på livesända aktiviteter under hela 
dagen.

Planeringen inför Juristdagarna är 
i full gång.  Glöm inte att kolla in vår 
hemsida juristdagarna.se och följa oss 

på Instagram, Facebook och LinkedIn 
@juristdagarna. Här uppdaterar vi kon-
tinuerligt och fortlöpande om allt som 
rör Juristdagarna. Vad håller vi i led-
ningsgruppen på med för tillfället? När 
öppnar viktiga ansökningar? Vilka är 
årets utställare?

In och följ för att inte missa något!

Vi ses på Juristdagarna 2020!

/Filippa Michelle Kronsporre
Projektledare, Juristdagarna 

FOTO Privat

ILLUSTRATION Shutterstock
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 ■ NYHETER

Linnéuniversitetet zoomade Covid-19
Medan Carl von Linnés komplexa arv 
synats, höll universitetet i Växjö som 
bär hans namn ett tvärvetenskap-
ligt ”Zoominarium” om Covid-19 
och minoriteter i Sverige. Humani-
ora-professorn Johan Höglund tog 
avstamp i vad Ebba Busch skrivit om 
Corona och förorten. Han ansåg att 
KD-ledaren ser ett verkligt problem 
men missar viktiga orsaker. Utrikes 
födda utgör bl.a. 47 % av vår arbets-
kraft i taxi, 48 % i buss/spårvagn och 
39 % i restaurang/kök. De expone-
rades när första resenärerna kom 

med smittan. Det är också vanligare 
att migranters situation inte medger 
att avstå arbetspass eller isolera sig, 
menade Höglund. Serviceyrken var 
fokus även för docenten i national-
ekonomi Lina Aldén gällande pan-
demins följder. Hotell, restaurang 
och viss handel har drabbats hårdare 
än industrin men fått mindre stat-
lig hjälp. I de utsatta branscherna 
är många invandrare anställda eller 
företagare. Vidare sa Aldén att enligt 
forskning om 90-talskrisen kan för-
dröjd ingång i arbetslivet, vilket slog 

mot en del som då var nyanlända 
eller unga vuxna, väntas inverka ne-
gativt på individens försörjning i tio 
år. Det betyder dock inte att hela li-
vet försämras av en sen debut. Emina 
Hadziabdic, docent i vårdvetenskap, 
sa att språk- och informationsbrister 
bidrog till att några invandrargrup-
per var mer sårbara. Hon betonade 
att migranter har mycket varierade 
erfarenheter som påverkat hur rus-
tad en individ var.

Skola bröt mot GDPR
En skola i Västerbotten lät under tre veckor filma 
en gymnasieklass när eleverna gick in i klassrum. 
Ansiktena jämfördes digitalt med förinlagda bilder 
kopplade till elevens namn. Vårdnadshavare fick 
godkänna försöksprojektet, som syftade till effekti-
vare närvarokoll. Eleverna kunde välja att registrera 
närvaro på vanligt sätt, vilket 7 av 29 gjorde. Trots 
de övrigas samtycke ansåg Datainspektionen (DI) 
att p.g.a. elevernas beroendeställning, samt att bio-
metriska data är känsliga personuppgifter, har kom-
munens gymnasienämnd brutit mot artikel 5, 9, 35 
och 36 GDPR och ska betala straffavgift på 200 000 
kr. Kommunen överklagade till Förvaltningsrätten i 
Stockholm, som fastställde DI:s beslut.

Folkmord i Kina?
En drönarvideo över Xinjiang, där folkgrup-
pen uigurer lever, visar hundratals män med 
ögonbindel, bakbundna händer och rakade 
huvuden. De leds av polis vid en tågstation. En-
ligt en rapport från Associated Press sterilise-
ras uiguriska kvinnor systematiskt. Ett beslag 
av USA:s tull på 11,8 ton lösflätor och andra 
skönhetsprodukter som fraktats från Xinjiang 
innehöll hårmaterial från människor. Utifrån 
sådana belägg menar juristerna Rayhan Asat 
och Yonah Diamond, den sistnämnde för Raoul 
Wallenberg-centret, att Kina högteknologiskt 
förstör uigurernas fortlevnad som folk. Från 
”omskolningsläger” finns vittnesmål om slaveri, 
tortyr, elchocker och injektioner. Regionen är 
totalt övervakad, även i uigurers hem. Kvinnor 
tvingas sätta in spiral som endast får tas ut av 
läkare med statens godkännande. Minst en halv 
miljon uiguriska barn tros ha tagits till statliga 
barnhem. I tidningen Foreign Policy anklagar 
artikelförfattarna regimen för brott mot FN:s 
folkmordskonvention. Denna har Kina under-
tecknat 1949, några månader innan Mao Tse-
tung utropade Folkrepubliken Kina.

TEXT  David Munck
roschier.com

Learn from the best 
The Roschier name stands out. It’s a quality standard, a seal of approval, 
proof of a business operating at the highest level. 

At Roschier, you will get to learn from the best and develop daily. You will be 
working in a group of talented and inspiring professionals, dedicated to driving 
the future of the legal profession. Every day, we challenge ourselves to improve. 

Read more about our offering on our website and follow us on social media to 
get updates on activities and upcoming trainee programs.
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REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist 
och förhandlare hos Transportföretagen som är en 

samarbetsorganisation för arbetsgivar– och 
branschförbund inom transport näringen. 

Rebecca har juridikexamen och en fil. 
kand. i personal– och arbetslivsfrågor. 
Hon ansvarar även för den årliga sam-
manställningen av Karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

Fråga  
arbetsrättaren  
Rebecca

 ■ ARBETSRÄTT
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Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.com

 ■ ARBETSRÄTT

FRÅGA:

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

Tack för din fråga! I mitt svar förutsät-
ter jag att det är en verksamhetsöver-
gång enligt 6 b § LAS. Din nuvarande 
arbetsgivare benämns i svaret som 
överlåtaren medan det övertagande fö-
retaget benämns som förvärvaren. 

Uppsägningsförbud vid verk-
samhetsövergång 
En arbetstagare kan sägas upp under 
förutsättning att det föreligger saklig 
grund, antingen arbetsbrist eller per-
sonliga skäl. En verksamhetsövergång i 
sig utgör inte saklig grund för uppsäg-
ning. I 7 § 3 st. LAS finns ett uttryckligt 
förbud mot uppsägningar som har sin 
grund i själva verksamhetsövergången. 

Övergången i sig utgör därför inte 
saklig grund för uppsägning hos var-
ken överlåtaren eller förvärvaren, men 

detta uppsägningsförbud hindrar inte 
att uppsägningar som ändå hade skett 
på grund av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl får vidtas. Det kan 
även uppstå en övertalighetssituation 
hos förvärvaren efter att verksamhets-
övergången har skett. En sådan överta-
lighetssituation måste hanteras av för-
värvaren och kan leda till arbetsbrist. 

Det är inte alltid helt lätt att avgöra 
om en uppsägning beror på verksam-
hetsövergången som sådan eller har sin 
grund i verksamheten utan en bedöm-
ning får göras i det enskilda fallet. 

Uppsägningar som har sin grund i 
personliga skäl får ske även i samband 
med en verksamhetsövergång. 

Om man som anställd redan har 
sagts upp när verksamhetsövergången 
verkställs följer man ändå med över 

till förvärvaren och är anställd där un-
der resten av sin uppsägningstid, vilket 
bland annat framgår av rättsfallet AD 
2009 nr 55.

Företrädesrätt till återanställ-
ning hos förvärvaren
Det kan vara bra att känna till att om 
det finns före detta anställda hos överlå-
taren som har företrädesrätt till återan-
ställning i den verksamhet som övergår 
till en ny arbetsgivare, gäller företrädes-
rätten efter övergången gentemot för-
värvaren enligt 25 § LAS. 

SVAR:

Hej, min arbetsplats har drabbats hårt av coronapandemin. Vi har idag 
fått information om att verksamheten kommer att övertas av ett annat 
företag och att en s.k. verksamhetsövergång kommer att ske. Jag 
känner mig orolig och undrar därför om man får säga upp en anställd i 
samband med en verksamhetsövergång?
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Posttidning B
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Affärsjuridik är vårt verktyg som 
skapar samhällsförändring varje dag. 
Vi vet att juridiken är viktig. Och ibland 
gravallvarlig. Vi vet också att riktigt 
bra affärsjuridik är en konst. En konst 
som bygger på verklig passion. För 
att manifestera detta har vi byggt ett 
AI‑drivet instrument som omvandlar 
juridiska texter till unika musikstycken. 

Lyssna på The Piano på vinge.se/career

Hur låter 
affärsjuridik? 
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