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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

VAD förknippar du julafton 
med? Jesu födelse, Kalle Anka, 
samma mat som man äter på 

påsk och midsommar, en kristen tradi-
tion fördärvad av kapitalism och kon-
sumism? Själv börjar jag att reflektera 
kring vilka julklappar som jag hoppas 
hitta i Svensk författningssamling. Ju-
len är också en formidabel caseövning.

Inledningsvis måste man natur-
ligtvis konstatera att tomten begår en 
brottslig gärning när han bryter sig in 
i någons bostad. Det utgör hemfrids-
brott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken och 
skulle kunna leda till böter. Att tom-
ten kommer för att lämna gåvor – som 
möjligen tillverkats genom slavarbete 
– ursäktar honom inte. Går presen-
terna någonsin genom tullen och i hur 
många länder förs olagliga varor in? 
Tomtens slädfärd skulle kunna föra oss 
in på såväl Chicagokonventionen som 
djurhållningsregler. Slutligen, om nå-
gon önskat sig en ny lag och tomten le-
vererar, hur förhåller sig då tomten till 
folksuveränitetsprincipen? Är tomten 
lagstiftarens förlängda arm? Julafton 
väcker många juridiska frågeställning-
ar och det är just för att få svar på dessa 
som man måste bjuda en jurist till jul-
bordet. Men vissa juridiska frågeställ-
ningar kanske man i stället kan få be-
svarade i detta nummer av iusbäraren.

I årets sista nummer intervjuas Ad-
vokatsamfundets generalsekreterare, 
Mia Edwall Insulander. Mia Edwall In-
sulander upplyser oss om samfundets 
arbete med advokatetik och tillsyn, 

framför allt förslaget om att femdubb-
la den högsta straffavgiften som kan 
åläggas en advokat i samband med en 
varning. Utöver detta behandlas pro-
cessrätt och religion, bland annat reli-
giös klädsel ur ett likabehandlingsper-
spektiv. Sist men inte minst berörs det 
mest aktuella ämnet av alla: julen.

Det är alltid med en viss nostalgi 
som jag inväntar slutet på ett år. Som-
liga tänker på vad som komma skall 
– ett nytt år, med nya möjligheter och 
spännande utmaningar – men jag är 
på spaning efter den tid som flytt, alla 
de barndomsminnen som är knutna 
till svunna julaftnar och nyårsfiran-
den. För egen del skulle jag kalla jul-
afton den trevligaste av våra icke-sa-
krättsliga traditioner, inte minst för 
att släkten då kan samlas och de unga 
träffa de äldre. Min förhoppning är att 
så många som möjligt får en jul och ett 
nyår där coronapandemin är ett min-
ne blott.

God jul och gott nytt år!
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett avslut och en ny början
I junis upplaga skrev vi om att vi inte kan låta bli att undra 
hur tiden har kunnat gå så fort. Nu har snart ett halvår 
passerat sedan dess och vi är fortfarande lika förbluffade.

I och med att det andra coronaåret 
nu börjar gå mot sitt slut vill vi sam-
manfatta den tid som varit och skri-

va några rader om vad vi har att vänta 
oss. Det enda som vi med säkerhet vet 
om framtiden är att ni inte kommer ha 
oss två som ordförandepar.

”’We solemnly swear’ att under det-
ta år göra vårt yttersta för att inte bara 
återställa det som nu försvunnit utan 
även att förbättra det som kan förbätt-
ras.” Det var så vi inledde vårt år. Förra 
höstens två stora val hade precis ägt rum 
– det amerikanska presidentvalet och 
styrelsevalet. Biden blev ny amerikansk 
president och vi blev JF:s nya ordföran-
depar. Tillsammans med elva andra ju-
riststudenter kom vi att utgöra styrelsen 
för landets bästa studentförening. Året 
började väldigt starkt, särskilt på den 
arbetsmarknadsrelaterade grenen av 
JF:s verksamhet. Karriärmånaden, ett 
nytt koncept som vi lanserade, visade 
sig vara en succé där ni medlemmar fick 
möjligheten att lyssna på presentationer 
från juridikens alla möjliga områden. 
Detta var ett led i att vi ville erbjuda ett 
bredare utbud som inte enbart fokuse-
rade på affärsjuridik utan också belysa 
andra alternativ som vi juriststuden-
ter har framför oss. I samma veva som 
Karriärmånaden pågick, kunde ni ock-
så delta på de veckovisa yogapassen som 
den omänskliga morgontidpunkten till 
trots var väldigt uppskattade. Till skill-
nad från yogan var löparpassen utsatta 
på mer humana tider. Vad som emeller-
tid inte var humant var de backinterval-
ler som då utfördes. 

Nog skrivet om det som under året 

tillkommit. Att återskapa det som un-
der tidigare år försvunnit har inte va-
rit en lätt uppgift. Ni som deltagit i ett 
vanligt fadderi vet att en fadderverk-
samhet över Zoom lämnar mycket att 
önska. Efter att vårterminen lidit mot 
sitt slut och höstterminen inleddes, 
proklamerade herr Tegnell lättnader i 
restriktionerna. I och med lättnaderna 
ankom det på våra något mer operati-
va kommittéer – inte minst fadderiet 
och klubbmästeriet – att från döden 
återuppväcka allt det som förut utgjort 
kärnan för vår verksamhet, våra tradi-
tioner. Klubbmästeriets festslag skulle 
samlas, bordsplaceringar ordnas, deko-
rationer uppsättas och JIK:are välkom-
nas. Över en natt var corona nästan ett 
minne blott. Nej, att återställa det som 
försvunnit var minsann ingen enkel 
uppgift. På samma sätt som omställ-
ningen till en coronaanpassad tillvaro 
tog tid, tog det även ett par sittningar 
innan de normala rutinerna var tillbaka 
(till exempel att i fickan alltid förvara 
resorb). Men det gick bra och höstens 
början var likt vårens början en succé, 
nu även på den studiesociala grenen av 
vår verksamhet. 

I skrivande stund har vi att se fram 
emot – och du som läsare att se tillba-
ka på – Stockholms nordiska vecka och 
årsbalen. Som vi alla väntat på att få 
putsa lackskorna och ta fram långklän-
ningarna! Och bara det faktum att våra 
nordiska gäster kan flyga till Stockholm 
ger oss hopp om att det kommande året 
blir storslaget såtillvida att den charm 
som funnits i våra traditioner och klas-
siska verksamhet kommer tillbaka sam-

tidigt som de frön vi sått för att utveckla 
verksamheten kommer blomstra.

Emellertid kommer 2022 inte vara en 
dans på rosor för våra efterträdare. Hin-
der kommer alltid att uppkomma och vi 
kan inte göra annat än att konstatera 
att vi har full tilltro att våra efterträd-
are överkommer dessa. Vi vill härvid 
tacka för ett helt underbart år samt för 
det förtroende som anförtrotts oss. Det 
har varit en ära, JF! Vi vill även passa på 
att rikta en stor lyckönskning till Marija 
Gorlova och Dennis Engström som ut-
gör 2022 års ordförandepar.

We have solemnly sworn och levere-
rat därefter. Med djupaste vördnad, på 
återseende,

TEXT Era Krasniqi och Dustin Zojaji

FOTO Rebecca Wedenmark

JF:s ordförande Era Krasniqi och  
vice ordförande Dustin Zojaji – Om du vill veta mer om vad juristyrket 

innebär och hur det juridiska 
arbetet ser ut i praktiken tycker 

jag verkligen att du ska söka, 
säger Amy, som idag jobbar 
extra i receptionen på byrån 
och kommer att börja som 
associate på Mannheimer 
Swartling under nästa år. 

 
Oavsett vad du vill arbeta med i 

framtiden är Training Programme 
en värdefull erfarenhet. Utöver 

affärsjuridiken får du möjlighet att utveckla 
dina färdigheter inom flera närliggande områden – 
till exempel förhandlingsteknik, juridisk engelska och 
projektledning. 

– Training Programme ger dig som student en god inblick i 
byråns arbete och kultur. Du får chansen att prova på olika 
gruppers arbetsmetoder, vilket förhoppningsvis kan göra 
det stora jobbvalet lite enklare, säger Benjamin, associate.

Benjamin uppskattade att han fick arbeta pragmatiskt 
med verklighetstrogna case. Tack vare programmet 
fick han upp ögonen för verksamhetsgruppen 
Företagsöverlåtelser, även kallad M&A, där han idag 
arbetar.  

– Programmet spelade en avgörande roll i varför jag sökte 
till Mannheimer Swartling och för vilken arbetsgrupp jag 
önskade, förklarar Benjamin. 

–  Jag lärde mig mer om affärsjuridik och mycket annat 
praktiskt – till exempel hur många delmoment och avtal 
det kan finnas i en företagsöverlåtelse, berättar Amy. 

Hon berättar också om hur hon utvecklade andra viktiga 
egenskaper – som att bemöta klienter och deras önskemål 
samt att hantera tidspress och oförutsedda händelser.

Amy och Benjamin beskriver programmet som ett lysande 
tillfälle att träffa andra studenter och potentiella kollegor.

– Det var ett roligt sätt att träffa nya människor på, som ett 
kollo fullt med juriststudenter! säger Benjamin och skrattar.

–  Det roligaste var helt klart alla medarbetares 
engagemang, allt från att glatt svara på alla frågor, till 
att spela rollspel och gå in i karaktärer för våra case-
övningar. Det var enormt uppskattat och gjorde verkligen 
upplevelsen mer trovärdig, avslutar Amy.

Läs mer om programmet och hur du ansöker på 
mannheimerswartling.se/karriar.

Mannheimer Swartling Training Programme är ett utbildningsprogram för dig som 
vill addera praktisk erfarenhet till dina juridikstudier. Amy Samuelsson och Benjamin 
Johansson deltog i programmet under 2020 respektive 2019. 

Programmet riktar sig till dig som under våren 2022 läser termin tre till och med sex på juristprogrammet. 

Ansökan öppnar den 1 december 2021

Mannheimer Swartling 
Training Programme
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 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

 
”Vi alla har ett gemensamt intresse 
av att rättsprocessen fungerar så 
konstruktivt som möjligt”

Mia Edwall Insulander är generalsekreterare för Advokat- 
samfundet. Under hösten föreslog samfundet en fem- 
dubbling av den högsta straffavgiften som kan åläggas 
en advokat i samband med en varning. Med anledning 
av detta ville iusbäraren veta mer om arbetet kring att 
upprätthålla advokatetik.

A dvokatsamfundet är en orga-
nisation som förmodligen alla 
juriststudenter antingen kände 

till redan före studierna eller annars fick 
kännedom om under de första termi-
nerna. Men likväl för samfundet kan-
ske mångas tankar till ett fackförbund, 
vars främsta syfte är att värna om sina 
medlemmars intressen. I den mån ens 
detta är riktigt, har samfundet ett mer 
omfattande uppdrag än så. Vi återkom-
mer till detta.

En solig hösteftermiddag i slutet av 
oktober klev jag för första gången in i 
Advokatsamfundets hus, den impone-
rande Tryggerska villan i Diplomatsta-
den. Jag och min fotograf togs emot 
av Mia Edwall Insulander, samfundets 
generalsekreterare. Vi gick in på hennes 
kontor för intervjun och fotografen in-
formerades om att inte ta närbilder på 
några dokument.

Kan du berätta om dig själv?
Jag växte upp strax utanför Stockholm 
och spenderade halva min uppväxt i 
Bromma. Jag har bott i Stockholm i 
stort sett hela mitt liv och studerade här. 

När jag gick ut gymnasiet var jag sä-
ker på att jag skulle bli sångerska och 
skådespelerska eftersom jag är väldigt 
intresserad av kultur. Jag studerade där-
för teater under två år och litteraturve-
tenskap ett år. Sedan ansökte jag till Te-
aterhögskolan två gånger men kom inte 
in. Jag läste franska i Paris under ett år.

Juridiken kom senare, när jag börja-
de fråga mig själv hur jag skulle försör-
ja mig. Jag ville då skaffa en utbildning 
som kunde garantera en inkomst. Min 
mamma jobbade som advokat, så hon 
inspirerade mig och lät mig veta vad yr-
ket innebar.

Jag började på advokatbyrå direkt 
efter juristprogrammet. Redan innan 
det jobbade jag extra vid min mammas 
advokatbyrå, vilket gav mig inblick i ad-
vokatvärlden. Jag blev tidigt väldigt till-
talad av tanken på att ha egna klienter.

Idag är jag gift och har två döttrar, en 
som är 13 och en som är 17. 

Vad ägnar du dig åt vid sidan 
av att vara generalsekreterare? 
Tidigare ägnade jag mig åt familjejuri-
dik på en advokatbyrå. Som generalse-

kreterare är det viktigt att jag inte har 
några intressen i någon advokatbyrå, så 
numera ger jag inte någon juridisk råd-
givning till klienter.

Trots detta får jag verkligen möj-
lighet att förkovra mig i familjerätten 
och det lagstiftningsområdet. Nu sitter 
jag till exempel som expert i två utred-
ningar som handlar om lagen om vård 
av unga (LVU), alltså tvångsvård om 
barn, och eventuella förändringar i för-
äldrabalken. Det är jag väldigt glad för; 
annars finns risken att om man inte har 
kontakt med juridiken på flera år tappar 
man till slut kunskaperna.

I övrigt gillar jag att sjunga, läsa 
skönlitteratur, gå på opera och konser-
ter, samt träna. Kulturen ligger mig var-
mast om hjärtat, så den ägnar jag mig åt 
i mån av tid.

Vad är Advokatsamfundet?
Advokatsamfundet är en organisation 
som har fyra huvudsakliga uppgifter. 
Dessa handlar om att ta tillvara advo-
katernas yrkesintressen, verka för sam-
manhållning och samförstånd mellan 
advokaterna och att se till att advoka-
terna upprätthåller etiken. Advokat-
samfundet ska dessutom vara en röst i 
den rättspolitiska debatten och besvarar 
därför väldigt många remisser, ungefär 
120 remisser per år. Vi ska då vara ad-
vokaternas röst in i lagstiftningsarbetet, 
för advokater har ett helt unikt perspek-
tiv genom att man företräder klienter – 
både privatpersoner och företag – ofta 
gentemot staten. Det är viktigt att det 

MIA EDWALL INSULANDER: 
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perspektivet kommer fram.
Advokatsamfundet är en 

slags privaträttslig organisa-
tion som ändå bedriver viss 
myndighetsutövning. Exem-

pelvis måste man ju ansöka om 
att bli advokat hos oss, då är det 

vår styrelse som beviljar inträde. Vi 
har också en disciplinverksamhet. 

Vad innebär din roll som 
Advokatsamfundets 
generalsekreterare?
Att vara en generalsekreterare innebär 
att vara en slags verkställande direktör 
för Advokatsamfundet, att leda dess 
verksamhet och se till att den fungerar. 
Vidare är jag chef över kansliet. Mitt ar-
bete medför också mycket kontakt med 
media och att svara på frågor kring ad-
vokater och rättssäkerhet.

Advokatsamfundet vill fem-
dubbla den högsta straffav-
giften som kan åläggas en 
advokat att utge när denna 
tilldelas en varning och särskil-
da skäl föreligger. Samfundet 
vill också inrätta en ny straffav-
giftsnämnd där advokater ska 
kunna överklaga en straffav-
gift. Vad föranledde detta?
Den främsta anledningen är att straf-
favgiften inte har höjts sedan 1997. Det 
är naturligt att man gör en översyn över 
det när det har gått så lång tid, inte 
minst på grund av att penningvärdet 
har förändrats. Vi på Advokatsamfun-
det har också dragit igång vad vi kallar 
en förstärkt etiksatsning, där vi gran-
skar våra påföljder och huruvida de är 
rimliga i relation till hur situationen ser 
ut idag. Därutöver är det en viktig upp-
gift att verka för att advokater följer eti-
ken och vi undersöker om vi kan bättre 
utbilda våra medlemmar.

I OKTOBER släpptes en polisrapport om 
kriminella nätverk inom organiserad 
brottslighet (Kriminella nätverk inom 

den organiserade brottsligheten i po-
lisregion Stockholm 2021). I rapporten 
står följande ”[i]nformation från både 
Encrochat och andra krypterade chat-
tar pekar på att fenomenet med brott-
målsadvokater som missbrukar det 
förtroende de ges av lagstiftningen är 
mer vida spritt än tidigare känt. Att kri-
minella nätverk nyttjar olika former av 
juridiska experter som möjliggörare är 
välkänt, men för de rättsvårdande myn-
digheterna innebär det ett stort hot som 
måste behandlas extra varsamt”. 

Anser du att det som polisrap-
porten beskriver är ett pro-
blem som blivit värre?
Angående polisrapporten har jag invänt 
emot att formuleringen är för svepande. 
Bland annat är det svårt att förstå vad 
polisen baserar sitt uttalande på, ifall 
det är information som redan är känd 
eller något som vi i samfundet inte kän-
ner till.

Jag skulle säga att det är för tidigt 
att besvara din fråga. Vi på Advokat-
samfundet har en nolltolerans mot 
etiska övertramp. Men samfundet be-
står av omkring 6400 advokater, så det 
är omöjligt att uppnå en nollnivå. När 
det gäller allvarliga etiska övertramp är 
dock vår ambition naturligtvis att det 
inte ska få ske alls. Vi arbetar hårt med 
de advokatetiska frågorna. Sedan utgår 
vi ifrån att polisen anmäler till oss ifall 
de får kännedom om övertramp.

Under året har fyra advokater uteslu-
tits – varav tre uteslutits av oss medan 
den fjärde uteslöts av Högsta domstolen 
efter att Justitiekanslern överklagade. 
I år är det ovanligt många. Det skulle 
förvisso kunna tyda på att problemati-
ken har ökat, men jag tror att vi måste 
se utvecklingen under de kommande 
åren för att avgöra ifall problemet var 
begränsat till det här fåtalet.

I relation till hela kåren är det ett få-
tal advokater vi talar om. Det är också 
viktigt att se skillnaden på olika etiska 
övertramp. Skulle det vara så att vis-

sa advokater gick kriminellas ärenden 
är det förstås fullkomligt oacceptabelt 
och uteslutningsgrundande. Men det är 
viktigt att komma ihåg att alla de över-
tramp som nämns i media inte är skäl 
för att bli utesluten ur samfundet.

Sedan ungefär tio år tillbaka har ty-
pen av brottmål förändrats på så sätt att 
vi fått fler gängkriminella. Dessa brott-
mål ställer olika typer av krav på hela 
rättskedjan och när de väl når domstol 
innebär det nya utmaningar även för 
advokatetiken. Det kan vara en av an-
ledningarna till att det faktiskt har upp-
stått fler advokatetiska ärenden.

Finns det andra ändringar el-
ler åtgärder som Advokatsam-
fundet skulle vilja genomföra?
Etiksatsningen som jag tidigare nämn-
de innebär många olika led. Exempel-
vis en satsning på utbildning. Vi har 
nämligen infört flera nya utbildningar 
som är gratis för våra advokater, såsom 
rörande restriktionsbrott och principa-
lansvar. Satsningen innebär dessutom 
att vi upprättar särskilda vägledningar 
för att informera advokater om hur de 
bör agera i olika situationer. 

Vi har också tagit initiativ till ett 
samarbete med åklagarna och domsto-
larna, vilket bjuder in till samtal mellan 
kårerna. Inom ramen för detta samarbe-
te har vi tagit fram handlingsregler för 
hur advokater, åklagare och domare ska 
agera vid stora brottmålsförhandlingar, 
där det ofta blir infekterat och polarise-
rat. Alla aktörer vittnar om att det har 
blivit mer infekterat i brottmålsproces-
ser, att man inte har eller inte vill ha för-
ståelse för varandras yrkesutövning. Vi 
alla har ju ett gemensamt intresse av att 
rättsprocessen fungerar så konstruktivt 
som möjligt. För att det ska vara möjligt 
måste man dock ha förståelse för att vi 
alla fyller olika funktioner.

Vad gäller straffavgiften är det inget 
vi beslutar om själva utan det kräver en 
lagändring. I slutändan är det därmed 
lagstiftaren som bestämmer.

 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

Är det tillräckligt tydligt var 
gränsen går mellan, å ena 
sidan, advokatens lojalitet 
gentemot sin klient och, å an-
dra sidan, god advokatsed?
Generellt tror jag att advokater vet var 
gränserna går. Man ska dock komma 
ihåg att det alltid rör sig om bedöm-
ningar i det enskilda fallet. Klientloja-
liteten är en av de viktigaste aspekterna 
av att vara advokat. Lojaliteten kan se-
dan utsättas för olika prövningar, bland 
annat beroende på typen av juridik. 
Givetvis finns vissa uppenbara gränser, 
men i olika ärenden och inom olika ju-
ridik är det svårt att uttala sig precist.

Hur ser Advokatsamfundets 
preventiva arbete ut?
Vårt preventiva arbete omfattar till ex-
empel att vi tillskriver advokatbyråer. 
De måste svara på frågor kring hur de 
bedriver sin verksamhet, när det gäller 
alltifrån arbetsmiljö till penningtvätt-
lagstiftning. Vidare finns möjligheten 
för oss att själva initiera ärenden till 
disciplinnämnden, utan att det har 
kommit in en särskild anmälan. Då kan 
vi tillskriva advokater om vi misstänker 
att något bryter mot de advokatetiska 
reglerna. Ifall vi efter att ha fått svar 
anser att det finns anledning att under-
söka saken närmare kan vi via styrelsen 
skicka ärenden till disciplinnämnden.

Sedan handlar vårt arbete mycket 
om att utbilda, inte minst de som ännu 
inte har blivit advokater. Därför inför-
des advokatexamen för några år sedan 
och krav på att gå särskilda kurser och 
göra en tentamen i konstitutionell rätt.

När man ansöker om att bli advo-
kat har man en skyldighet att styrka att 
man är lämplig att beviljas inträde. Då 
måste man uppge alla kontakter som 
man har arbetat med under de tre se-
naste åren och ange tillräckligt många 
referenser. Om du får kritik har du möj-
lighet att bemöta denna, men kritiken 
kan innebära att du inte beviljas inträ-

de. Man måste även uppge om man har 
blivit dömd för något brott och hur ens 
privatekonomi ser ut. Processen är med 
andra ord väldigt omfattande.

Vad gäller för advokater som 
begår brott på fritiden?
Det är en fråga som vi tycker har varit 
oacceptabelt reglerad under många år. 
Tidigare gällde enligt rättegångsbalken 
att om man uppsåtligen begått brott el-
ler förfarit oredligt i verksamheten kun-
de det leda till en påföljd. Huvudregeln 
var alltså att det behövde finns en kopp-
ling till advokatverksamhet för att leda 
till någon konsekvens advokatetiskt. År 
2018 ändrades dock lagen och en para-
graf lades till, vilken innebär att även 
om man begår ett etiskt övertramp ut-
anför verksamheten kan man få en på-
följd av disciplinnämnden. Än så länge 
har inte regeln prövats.

Det här numret publiceras 
strax före jul. Vad önskar du 
dig i ”vanlig” julklapp?
Jag älskar ju att få böcker, så det är jag 
alltid glad att få!

Vad önskar du dig i julklapp 
av lagstiftaren?
Två saker. Först och främst finns myck-

et att säga inom det kriminalpolitiska 
området. Nästan alla politiska partier 
drar nu åt samma håll, att nedprioritera 
rättssäkerheten i avvägningen mellan 
effektiv brottsbekämpning och påver-
kan på enskilda människors fri- och 
rättigheter. Jag skulle då önska att man 
i lagstiftningsarbetet hade mer av ett 
rättssäkerhetstänk och en större med-
vetenhet om detta.

Det andra som jag skulle vilja slå ett 
slag för är något inom familjerätten, 
nämligen när det gäller bodelningar. 
Där behövs det effektivare verktyg för 
bodelningsförrättare att bedriva en 
bodelning på ett fast sätt. Som det ser 
ut idag kan någon förhala och försvåra 
en bodelningsprocess på ett sätt som är 
fullständigt orimligt. Inte minst är det 
orimligt för att personer då riskerar att 
inte kunna få igenom sin giftorätt för 
att det är för dyrt eller för att de saknar 
möjlighet.

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Erik Hellsing
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 ■  INTERVJU

Juridiska biblioteket i 
Advokatsamfundets hus

I Advokatsamfundets hus på Labo-
ratoriegatan 4 i Stockholm ligger 
ett juridiskt fackbibliotek med en 

boksamling på närmare 55 000 volymer 
svensk och utländsk litteratur – böcker, 
tidskrifter, en stor samling offentligt 
tryck och tillgång till svenska och ut-
ländska rättsdatabaser.

I Juridiska biblioteket finns ett brett 
urval av den svenska juridiska littera-
turen från 1700-talet och framåt. Även 
juridisk litteratur från de nordiska län-
derna samt standardverk från andra 
länder finns i samlingarna.

Grunden till Juridiska biblioteket 
lades 1935 genom att Sveriges advokat-
samfund, Juristföreningen i Stockholm 
och Föreningen för utgivande av Svensk 
juristtidning slog samman sina bok-
samlingar.

Advokatsamfundets boksamling 
omfattade huvudsakligen advokat Gun-
nar Collins bibliotek som efter dennes 
död år 1927 köptes in av några Stock-
holmsadvokater och överlämnades till 
samfundet. Juristföreningens boksam-
ling bestod huvudsakligen av de böck-
er justitierådet Tore Almén donerat till 
föreningen. Juristtidningens boksam-
ling utgjordes av recensionsexemplar av 
juridiska arbeten som tidskriften erhål-
lit alltsedan sin tillkomst 1916.

Juridiska biblioteket är sedan 1963 
en stiftelse som enligt stadgarna har 
till ändamål att genom sin verksamhet 
främja rättsvetenskaplig forskning.

Biblioteket, som ursprungligen låg 
på Mäster Samuelsgatan 4 där Advokat-
samfundet hade sitt sekretariat, flyttade 
1957 till samfundets fastighet vid Kam-

makargatan 10, Stockholm. 1981 flyt-
tade biblioteket till nuvarande lokaler 
i Advokatsamfundets hus, Tryggerska 
villan vid Laboratoriegatan 4 i Stock-
holm. Delar av det stora garaget och en 
angränsande lokal har byggts om för att 
bli lämpliga som bibliotekslokal.

Alla som avlagt svensk juristexamen 
och juridikstuderande är välkomna att 
använda biblioteket. Så är du trött på att 
slåss om plats i universitetsbiblioteket 
vid Frescati? Kom då till Advokatsam-
fundets hus!

FOTO Erik Hellsing 
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Anonyma vittnen – hot eller 
möjlighet för rättssäkerheten?

I och med den allmänna vittnesplikt som råder i Sverige 
finns det en skyldighet att vittna samt uppge sin identitet i 
domstol om advokat eller åklagare så begär. Vittnet kan 
således inte välja själv om denne vill vittna eller ej. Vidare 
är det även brottsligt att undanhålla information eller 
ljuga under vittnesförhöret. 

EMELLERTID finns problemet 
med att många vittnen känner sig 
otrygga och hotade av exempelvis 

kriminella gäng inför ett vittnesförhör, 
vilket kan ge upphov till att vittnet inte 
fullföljer sin vittnesplikt. Det debatteras 
idag om anonyma vittnen bör införas i 
Sverige som ett sätt att trygga vittnens 
ställning. 

Med anonyma vittnen skulle vittnes-
skyddet kunna stärkas avsevärt efter-
som vittnet annars riskerar att utsättas 
för hot och fara. Skulle fler våga vittna 
kan det ge ett bättre underlag för att 
komma åt gängkriminella, genom att 
ge tillgång till mer information som är 
väsentlig vid förundersökningar. Det 
kan med andra ord effektivisera rätts-
utredningar för polis och åklagare. 
Föreligger bristfällig information eller 
underlag, kan det i värsta fall leda till 
att en kriminell går fri. Dessutom skulle 
risken för att vittnen uteblir vid rätte-
gång minskas, vilket även minskar den 
ekonomiska förlusten för rättsväsendet. 
Statistik från Domstolsverket visar att 
704 brottmålsförhandlingar ställdes in 
under 2017 till följd av att vittnen inte 

närvarat under förhandlingar och det 
i sin tur motsvarar en ekonomisk för-
lust på cirka 7,7 miljoner kr. Det bör 
dock noteras att anledningarna till att 
vittnen inte dykt upp är olika och inte 
enbart är rädsla för repressalier från 
kriminella, men genom statistiken kan 
vi bedöma hur väl vittnesplikten fung-
erar i praktiken. Det faktum att det är 
tillåtet att vittna anonymt i grannlän-
der såsom Danmark och Norge påvisar 
att det är ett system som sannolikt även 
skulle kunna fungera – och fungera väl 
– i svensk domstol. 

Däremot skulle anonyma vittnen 
kunna hota rättssäkerheten då den till-
talade inte ges möjlighet att besvara eller 
ställa motfrågor till vittnet. Möjligheten 
att bemöta vittnesmål är fundamentalt 
eftersom den tilltalade ska kunna för-
svara sig och ifrågasätta vad som sägs, 
vilket denne hindras från om vittnet är 
anonymt. Det finns även yttre faktorer 
som kan påverka vittnesförhöret. Vad 
händer om vittnet ljuger? Om denna 
haft en dålig relation med den tilltalade 
och därför vill förstöra? Vittnets tro-
värdighet kan med svårighet värderas 

utan möjlighet att veta vem det är som 
faktiskt har vittnat. Genom att införa 
anonyma vittnen kan den tilltalades 
rättssäkerhet urholkas och det finns en 
risk för att artikel 6 i Europakonventio-
nen – om rätten till en rättvis rättegång 
– inte efterlevs. Därutöver skulle även 
införandet av anonyma vittnen utgöra 
ett avsteg från rättssäkerheten då of-
fentlighetsprincipen, som utgör en av 
grunderna för den svenska rättsstaten, 
kommer att åsidosättas. 

Frågan är hur intresseavvägning bör 
göras. Vad väger tyngst? Vittnens behov 
av trygghet eller den tilltalades rättssä-
kerhet? Än idag råder splittrad syn gäl-
lande anonyma vittnen och argument 
samt motargument kan vara oändliga. 
Kanske bör det finnas en kompromiss 
för att tillfredsställa båda parter? I ita-
liensk rätt är det exempelvis tillåtet att 
vittna anonymt under förundersökning 
men inte under huvudförhandling. Kan 
det vara ett incitament för den svenska 
rätten att på bästa möjliga sätt tillgodo-
se en trygg rättegång för alla parter? 

Avslutningsvis kan det konstateras 
att behovet av att bekämpa kriminalitet 
är stort, och införande av anonyma vitt-
nen kan vara ett steg i rätt riktning. Frå-
gan är dock om det är rätt medel för att 
bekämpa gängkriminalitet eller om det 
snarare äventyrar Sverige som rättsstat. 

TEXT Andrea Hultgren

FOTO Shutterstock

 ■  PROCESSRÄTT ■  PROCESSRÄTT
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 ■  PROCESSRÄTT ■  PROCESSRÄTT

Kommer EU-interna investeringstvister inte 
längre kunna avgöras genom skiljedom?

I artikeln behandlas tre rättsfall från EU-domstolen som 
tar sikte på tvistlösningsmekanismen i investeringsskydds-
avtal. Författaren frågar sig om vi möjligen har sett slutet 
på EU-medlemsstaternas möjligheter att låta EU-interna 
investeringstvister avgöras genom skiljedom.

I nvesteringsskyddsavtal ingås mel-
lan stater i syfte att främja och skyd-
da investeringar länderna emellan. 

Avtalen ger investerare en möjlighet att 
påkalla skiljeförfaranden mot en av-
talsbrytande stat, vilket anses vara en 
mer effektiv och opartisk rättsprocess 
jämfört med att slita tvisten i den av-
talsbrytande statens egna domstolar. På 
senare tid har EU-domstolen dock i ett 
flertal domar satt stopp för denna tvist-
lösningsmekanism, eftersom den anses 
vara oförenlig med EU-rätten.

I den välkända Achmea-domen (C-
284/16) från 2018 fann EU-domstolen 
att skiljedomsklausuler i bilaterala in-
vesteringsavtal som har ingåtts mellan 
två medlemsstater strider mot art. 267 
och 344 i fördraget om Europeiska uni-
onens funktionssätt (FEUF). EU-dom-
stolen poängterade att tvister i sådana 
skiljeförfaranden mellan investerare 
och medlemsstater kan avse tolkning 
och tillämpning av EU-rätt, samtidigt 
som sådana skiljenämnder knappast 
kan anses ingå i EU:s domstolssystem. 
De saknar därför behörighet att begära 
förhandsavgöranden från EU-domsto-
len. Medlemsstaternas egna domstolar 
har dessutom alltför begränsade möjlig-
heter att inom ramen för en klanderpro-
cess kunna säkerställa att de EU-rätts-
liga frågor som skiljenämnderna kan 

komma att pröva kan hänskjutas till 
EU-domstolen genom förhandsavgö-
randen. Således kan investeringstvister 
komma att avgöras på ett sätt som inte 
säkerställer EU-rättens fulla verkan, 
trots att tvisterna kan avse tolkning och 
tillämpning av EU-rätt. EU-domstolen 
slog därmed fast att skiljeklausulen i det 
bilaterala investeringsavtalet inte var 
förenlig med principen om lojalt sam-
arbete och att den undergrävde EU-rät-
tens autonomi.

Trots Achmea-domen har det rått 
en viss osäkerhet kring dess påverkan 
på multilaterala investeringsavtal, så-
som exempelvis energistadgefördraget 
(ECT). Medlemsstater som blivit in-
dragna i skiljedomsförfaranden grun-
dade på ECT har inte varit sena med 
att åberopa Achmea-domen som in-
vändning för skiljenämnders avsaknad 
av behörighet, medan skiljenämnderna 
konsekvent avvisat sådana argument, 
delvis på grund av att Achmea-domen 
uttryckligen avsåg ett bilateralt (och 
inte multilateralt) investeringsavtal. I 
Komstroy-domen (C-741/19), meddelad 
den 2 september 2021, har EU-domsto-
len dock slagit fast att slutsatserna från 
Achmea-domen även kan anläggas på 
det multilaterala investeringsavtalet 
ECT när de tvistande parterna utgörs 
av en medlemsstat respektive en inves-

terare från en annan medlemsstat i EU. 
Genom Komstroy-domen har EU-dom-
stolen alltså utsläckt skiljenämnders be-
hörighet att avgöra EU-interna investe-
ringstvister inom ramen för ECT.

I Polen-domen (C-109/20), meddelad 
den 26 oktober 2021, har principerna 
från Achmea-domen nu utsträckts än 
mer. I Polen-domen slog EU-domsto-
len fast att art. 267 och 344 FEUF även 
hindrar parterna i en investeringstvist 
att ingå ett ad hoc-skiljeavtal och på så 
sätt fortsätta ett skiljeförfarande, när 
ad hoc-skiljeavtalet har samma inne-
håll som en skiljeklausul som anges i 
ett investeringsavtal som strider mot 
EU-rätten. Om en medlemsstat tilläts 
hänskjuta en tvist till en skiljenämnd 
genom att ingå ett ad hoc-skiljeavtal 
med samma innehåll som en sådan 
ogiltig skiljeklausul, skulle det innebä-
ra ett kringgående av medlemsstatens 
skyldigheter enligt fördragen. Ett så-
dant ad hoc-skiljeavtal skulle nämligen 
ha samma verkan som skiljeklausulen i 
fråga.

Mot bakgrund av EU-domstolens 
avgöranden på senare tid kan man 
fråga sig om vi inte har sett slutet av 
medlemsstaternas möjligheter att slita 
EU-interna investeringstvister i skilje-
förfaranden.

TEXT Gustav Lewin

Klimatet och juridiken
I samband med att klimatförändringarna tilltar runt om 
i världen, har stater ett omfattande ansvar att minska 
utsläppen av växthusgaser och se till att medeltempera-
turen inte fortsätter stiga. Frågan om hur långt ansvaret 
sträcker sig är därmed ständigt aktuell.

SVERIGES regering har ett cen-
tralt ansvar för klimatpolitiken. 
Begränsad klimatpåverkan är ett 

av de sexton miljökvalitetsmålen som 
riksdagen har antagit. Enligt riksda-
gens precisering är målet att den globa-
la ökningen i medeltemperatur ska be-
gränsas till under 2 grader Celsius över 
förindustriell nivå, och ansträngningar 
ska göras för att hålla ökningen under 
1,5 grader, vilket är samma temperatur-
mål som världens länder kom överens 
om i Parisavtalet. För att Sverige dess-
utom ska leva upp till sina åtaganden i 
Parisavtalet har riksdagen beslutat om 
etappmål för minskning av Sveriges kli-
matpåverkan. Utöver dessa åtaganden 
har den svenska staten ett klimatansvar 
som härstammar dels från den Europa-
konventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna (EKMR), dels från 
klimatlagen (2017:720).

Frågan om vad konsekvenserna kan 

bli om staten inte fullföljer det som 
den har åtagit sig blir därför ytterst 
aktuell. Har allmänheten möjlighet att 
med hjälp av rättsliga medel pröva den 
svenska statens ansvar för klimatåtgär-
der i en allmän domstol? I Nederländer-
na fördes en sådan talan i domstol av 
en miljöorganisation. Än så länge sak-
nar vi i Sverige någon sådan process i 
domstol men det utesluter inte att det är 
möjligt. Om en enskild person eller en 
miljöorganisation skulle välja att stäm-
ma den svenska staten skulle det krävas 
att den begär att domstolen förpliktar 
staten att vidta klimatförebyggande åt-
gärder. Genom att först föra fram ett 
krav till staten (regeringen) på att den 
ska genomföra klimatförebyggande åt-
gärder, som staten inte rättar sig efter, 
tydliggörs tvisten mellan parterna.

Det finns ett starkt stöd i artikel 9(3) 
i Århuskonventionen för att en mil-
jöorganisation även i svensk rätt likt i 

den nederländska ska kunna pröva om 
staten har brutit mot artiklarna 2 och 
8 i EKMR eller klimatlagen genom att 
underlåta att genomföra tillräckliga kli-
matåtgärder.

När det kommer till miljöprocesser 
blir talerätten ett tänkbart processhin-
der. Men den ”påståendedoktrin” som 
utvecklats i praxis innebär i princip att 
det räcker att käranden påstår sin rätt 
för att målet ska prövas i sak och inte 
avvisas med hänvisning till processhin-
der på grund av bristande talerätt. Det 
vill säga, så länge käranden kan visa 
att den på något sätt drabbas av under-
låtenheten som den svenska staten har 
gjort sig skyldig till, blir det svårt för 
domstolen att avvisa målet med hänvis-
ning till bristande talerätt.

Trots avsaknaden av en process där 
man med hänvisning till otillräckliga 
klimatåtgärder har försökt stämma den 
svenska staten i en domstol, så är det 
inte omöjligt att vi kan komma att se så-
dana processer drivas framöver.

TEXT Devanshi Gandhi

ILLUSTRATION Shutterstock
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 ■  RELIGION

Neutralitetspolicy  
eller illa dold rasism  
på arbetsplatsen?
Under sommaren blev slöjförbud synonymt med förbud 
mot religiösa symboler och neutralitetspolicy. Medier 
rapporterade om att EU-domstolen fastslagit att ”slöja får 
förbjudas på arbetsplatsen”. Detta följde av en dom av 
EU-domstolen den 15 juli 2021.

I JULI meddelade EU-domstolen sin 
dom i de förenade målen C-804/18 
och C-341/19. Talan i de båda tyska 

nationella målen drevs av muslimska 
kvinnor vars arbetsplatser infört en 
neutralitetspolicy, vilken för deras del 
innebar att de inte längre fick bära slöja. 
Men policyn träffade även andra sym-
boler, såväl andra religiösa som politis-
ka och filosofiska. Trots det hamnade 
den muslimska huvudduken i fokus. 
Blev kvinnorna faktiskt diskriminerade 
på grund av sin religiösa tillhörighet?

Man bör börja med att påminna sig 
om de grundläggande mänskliga rät-
tigheter som måste beaktas i bedöm-
ningen. För det första har vi religions-
friheten som bland annat skyddas i art. 
10 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Stad-
gan riktar sig enbart till institutioner-
na inom EU och till medlemsstaternas 
domstolar och andra organ (artikel 
51.1). Medlemsstaterna måste respek-
tera rättighetsstadgan när de genomför 
EU-rättsakter, likt dessas domstolar och 
myndigheter vid tillämpning av uni-
onsrätt. Därefter finns ett skydd för re-
ligionsfriheten i art. 9 i Europakonven-
tionen. Skyddet inbegriper en absolut 

rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet (forum internum), samt 
en relativ rätt att utöva sin religion (fo-
rum externum). Sist har vi regeringsfor-
mens 2 kap. 1 § p. 6 som garanterar en 
frihet att utöva religion. Värt att nämna 
är att det inte räknas till utövning att 
manifestera sin tro genom att bära slöja.

En mänsklig rättighet är dock inte 
obegränsad. Flera rättigheter står i strid 
med andra, vilket kräver noggranna 
avvägningar för att upprätthålla ett 
så effektivt skydd som möjligt. I detta 
fall måste vi väga religionsfriheten mot 
näringsfriheten, som har fått ett skydd 
genom art. 16 i rättighetsstadgan. Den 
innefattar till exempel friheten att utöva 
en ekonomisk verksamhet, fri konkur-
rens och avtalsfrihet. Under detta faller 
näringsidkares rätt att bestämma över 
sin organisations utformning. Närings-
friheten är ingen absolut rättighet och 
hur näringar får bedrivas kan begränsas 
genom ingrepp som vidtas i det allmän-
nas intresse. Vid alla inskränkningar 
måste man beakta proportionalitets-
principen. Likabehandlingsprincipen 
och förbuden mot diskriminering anses 
utgöra legitima inskränkningar enligt 
skäl 9 och 11 i EU:s arbetslivsdirektiv 

(direktiv 2000/78/EG om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling). Nä-
ringsfriheten skyddas även i 2 kap. 17 § 
regeringsformen.

Frågan rör diskriminering. I svensk 
diskrimineringsrätt är den viktigaste 
lagen diskrimineringslagen (2008:567). 
Denna genomförde ett flertal EU-direk-
tiv, däribland direktivet mot etnisk dis-
kriminering, likabehandlingsdirektivet 
och arbetslivsdirektivet. Diskrimine-
ring kopplas till sju olika diskrimine-
ringsgrunder, exempelvis religion eller 
annan trosuppfattning, etnisk tillhörig-
het och kön. 

Diskriminering kan ske på olika 
sätt, bland annat direkt eller indirekt. 
Indirekt diskriminering föreligger när 
tillämpningen av en skenbart neutral 
bestämmelse i praktiken medför att 
personer med en viss tillhörighet sär-
skilt missgynnas. Missgynnandet kan 
vara avsiktligt eller oavsiktligt och det 
räcker att en enda person drabbas. För 
att bedöma ifall en person har miss-
gynnats ska man jämföra den skydda-
de gruppen som personen tillhör och 
någon annan grupp. Om skillnaden 
mellan grupperna är betydande kan 
det vara ett missgynnande. Då görs en 
intresseavvägning för att granska om 
det särskilda missgynnandet i och för 
sig är rättfärdigat. Bestämmelsen ska 
ha ett berättigat syfte. De använda med-
len måste dessutom anses lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet – man 
gör alltså en proportionalitetsbedöm-
ning.
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I ett tidigare känt mål från 
EU-domstolen, domen Achbi-

ta (C-157/15) meddelad i mars 
2017, hade ett privat företag 
infört en ordningsregel som 
förbjöd arbetstagare att bära 
synliga symboler för religiösa, 

politiska eller filosofiska överty-
gelser. En muslimsk arbetstagare 

sades upp för att hon bröt mot förbu-
det genom att bära slöja. EU-domstolen 
konstaterade att regeln var utformad 
på ett sådant sätt att den inte ledde till 
någon särbehandling som direkt grun-
dade sig på religion. Vidare menade 
domstolen att en önskan att uppvisa 
neutralitet gentemot kunder är ett be-
rättigat syfte och att en sådan viljan 
hänför sig till art. 16 i rättighetsstad-
gan. Vid en avvägning mellan närings-
friheten och religionsfriheten nådde 
domstolen fram till att religionsfriheten 
kan begränsas med hänsyn till att vilja 
uppvisa neutralitet gentemot kunder. 
För att accepteras måste en neutralitets-
policy alltid tillämpas konsekvent och 
systematiskt.

I det ena av sommarens förenade 
mål, C-804/18, beslutade ett daghem 
att anta instruktioner för efterlevnaden 
av en neutralitetsprincip. Syftet var att 
säkerställa barnens individuella och 
fria utveckling med avseende på poli-
tik, filosofi och religion. När en troende 
muslimsk kvinna kom till arbetet i slö-
ja uppmanades hon att ta av den. Hon 
vägrade. Efter flera incidenter och var-
ningar befriades hon tillfälligt från sitt 
arbete.

I det andra målet, C-341/19, blev en 
slöjbärande muslimsk kvinna ombedd 
av sin arbetsgivare att komma till ar-
betsplatsen utan iögonfallande om-
fångsrika, politiska, filosofiska eller re-
ligiösa symboler. Kvinnan var i kontakt 
med kunder hos företaget. Förbudet 
gällde däremot oavsett arbetsuppgift 
och företaget menade att det ville iaktta 
neutralitet bland annat för att undvika 
konflikter bland de anställda.

EU-domstolen uttalade vad gäller 

instruktionerna i C-804/18 att även om 
en neutralitetspolicy utgör ett berät-
tigat mål, måste det finnas ett verkligt 
behov som objektivt motiverar policyn. 
Arbetsgivaren ska också kunna visa att 
denna skulle drabbas av ofördelaktiga 
konsekvenser och att dennas närings-
frihet på så sätt skulle undergrävas utan 
en neutralitetspolicy. Vad sedan anbe-
langar den inte lika kategoriska policyn 
i C-341/19 kan denna vara direkt diskri-
minerande. Förbud mot symboler för 
politiska, filosofiska och religiösa över-
tygelser på arbetsplatsen måste nämli-
gen gälla alla synliga sådana symboler 
för att vara motiverad. Mindre långtgå-
ende åtgärder skulle äventyra möjlighe-
ten att uppnå neutralitet.

Det finns dock skäl att ifrågasätta 
neutralitetspolicyer och de skäl som 
anges bakom alla förbud som införs, 
både av staten och av företag. Det i Sve-
rige vita majoritetssamhällets bild av 
specifikt muslimer påverkar deras ställ-
ning på arbetsmarknaden. Exempelvis 
förknippas den muslimska huvuddu-
ken ofta med kvinnoförtryck. Samtidigt 
betraktar många att bära slöja som pro-
vocerande därför att detta agerande ut-
manar politiska och sociala värderingar 
i västerländska länder. Slöjbärande för 
inte endast med sig fördomar kopplade 
till slöjan utan också fördomar som rör 
islam i största allmänhet. 

Då den nya diskrimineringslagen 
trädde i kraft hade begreppet ras tagits 
ut ur lagen. Skälen beskrivs i proposi-
tionen och kan sammanfattas i att ras 
sedan länge förknippats med en uppdel-
ning av människosläktet i raser, vilket 
är en olycklig associering som inte är 
önskvärd i diskrimineringslagen. Men 
termen ras kan också förstås utan något 
samband med den biologiska förståel-
sen av raser. Ras kan i stället uppfattas 
som en social konstruktion. En grupp 
kan bli rasifierad av samhället utan att 
individerna i gruppen delar samma et-
niska tillhörighet, såsom muslimer av 
vissa anses ha blivit.

Inom diskrimineringsrätten skulle 

man ur ett intersektionellt perspektiv 
kunna undersöka hur olika diskrimi-
neringsgrunder samspelar. EU-domsto-
lens före detta generaladvokat Eleanor 
Sharpston tilldelades de förenade må-
len men förlorade sin tjänst på grund 
av Storbritanniens utträde ur EU. Hon 
publicerade dock ett inofficiellt förslag 
till avgörande där hon i punkt 41 lyfter 
fram risken för trippeldiskriminering 
när muslimska kvinnor med arabiskt 
ursprung missgynnas av ett förbud mot 
religiösa symboler. Sharpston menar att 
man måste ta hänsyn till den dolda dis-
kriminering i samhället som drabbar 
minoritetsgrupper, när man bedömer 
åtgärder som vidtas av arbetsgivare för 
att upprätthålla en påstådd neutralitets-
policy. I de förenade målen behandlades 
aldrig könsdimensionen av EU-dom-
stolen. Om den dimensionen förs in 
bör arbetsgivarens förbud mot religiösa 
symboler ses som direkt diskrimine-
ring. Muslimska män skulle inte miss-
gynnas av förbudet och neutraliteten 
skulle då inte finnas.

Arbetsgivare har en långtgående 
rätt att utforma sin organisation. En-
ligt EU-domstolens tolkning av ar-
betslivsdirektivet, rättighetsstadgan 
och Europakonventionen får de införa 
neutralitetspolicyer som begränsar ar-
betstagares rätt att utöva sin religion. 
Förbud mot synliga religiösa symboler 
är i princip tillåtna så länge de iakttar 
vissa uppställda krav, till exempel att 
det ska finnas ett verkligt behov. Om ar-
betsgivaren ska bedöma ifall ett verkligt 
behov existerar kommer de oundvikli-
gen att upprätta förbud som är otillåtna 
därför att de saknar objektiv motive-
ring. Denna osäkerhet kan tänkas skapa 
större otrygghet för slöjbärande arbets-
tagare än för arbetsgivare.

En arbetsgivare som vill införa en 
neutralitetspolicy behöver också bedö-
ma proportionaliteten och hur förbudet 
ska begränsas till vad som är strängt 
nödvändigt. Allmänna mål såsom ett 
inkluderande arbetsliv och mångfald 
tycks här ha skjutits åt sidan. Denna 

möjlighet för arbetsgivare att begränsa 
den externa religionsfriheten hotar syf-
tet med arbetslivsdirektivet genom att 
alienera minoritetsgrupper.

Enligt EU-domstolens tolkning i 
C-341/19 får arbetsgivaren inte begrän-
sa förbudet till iögonfallande omfångs-
rika symboler. Ett sådant förbud skulle 
träffa exempelvis muslimsk huvudduk 
medan kristna kors tillåts. Det menar 
EU-domstolen vore direkt diskrimine-
rande. Men den mer precisa innebörd-
en av synliga religiösa symboler väcker 
samtidigt vissa frågor. En slöja kan ju 
aldrig göras osynlig; ett kors kan däre-
mot döljas och det är inte längre tradi-
tion ens bland troende kristna att bära 
huvudduk. Utövandet av kristendomen 
kommer följaktligen aldrig att drabbas 
lika hårt av arbetsgivarens åtgärder för 
att följa en neutralitetspolicy.

Neutralitetspolicyer har i synnerhet 
godtagits när de gäller arbetstagare som 
är i kontakt med kunder. Om kunder-
nas önskan att bemötas av någon som 
inte bär slöja leder till att arbetsgivaren 
vidtar åtgärder, medför detta enbart att 
institutionell rasism mot muslimska 
kvinnor etableras ytterligare och legi-
timeras utan ifrågasättande. Gällande 
rätt har genomförts av majoritetssam-
hället, såväl till följd av det demokratis-
ka systemet som att utlandsfödda är un-
derrepresenterade bland de folkvalda.

Avslutningsvis är frågan vilken ut-
veckling som kommer att eftersträvas 
av lagstiftaren och samhället i stort. 
Ska man försöka ge illusion av neutra-
litet för att dölja rasism och värderingar 
som hindrar minoritetsgrupper från att 
rättvist konkurrera med majoritetssam-
hället? Ska man lägga större vikt vid ett 
inkluderande arbetsliv där olikheter 
värderas högt och bidrar till ett mer so-
cialt rättvist samhälle?

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Shutterstock
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– Låt oss inte 
provoceras!
Att motverka polarisering mellan ”vi” och ”dom” är allas 
vårt ansvar. Mitt och ditt. Så säger svensk-syriska Nour 
Abdulsalam, i ett samtal med David Munck kort efter 
konstnären Lars Vilks död.

LARS Vilks och två livvaktande 
poliser dog i en bilolycka 3 okto-
ber. Han hade då haft över tio års 

polisbeskydd på grund av hotbilden 
mot honom. 

Vilks skapade många märkliga kon-
cept och installationer. Islam var inte 
tema utom just i ”Profeten M som ron-
dellhund”, som blev hans mest ihåg-
komna verk till följd av dess våldsam-
ma efterspel. Debatten om det förs ofta 
utan att muslimer kommer till tals. Men 
i DN dagen efter dödsolyckan uttalade 
Nour Abdulsalam att de hatiska och 
våldsamma reaktionerna mot Vilks är 
oacceptabla.

Nour var lärare i Syriens huvudstad 
Damaskus. Hon flydde från kriget och 
kom till Sverige hösten 2014. Hon stu-
derar på Stockholms universitet för att 
få lärarbehörighet, och läser statsveten-
skap på Södertörns högskola.

– Jag är intresserad av politik och hur 
samhället fungerar i Europa, säger hon.

År 2017 var Nour med att grunda 
föreningen ”Tillsammans är vi starka” 
som verkar för att arabisktalande i Sve-
rige, oavsett ursprungsland och religi-

on, ska lyckas integrera och etablera sig. 
De ger också läxhjälp åt barn.

– Man måste känna till myndig-
heterna, men de kan inte lösa allt. Jag 
hoppas vi kan bidra till att människor 
i vår grupp får en chans att forma sina 
egna liv. Det är många utmaningar när 
man kommer till ett nytt land och inte 
talar dess språk eller känner till dess 
normer och värderingar.

En möjlig kulturkrock, svarar jag, är 
blasfemi. Här får man, numera, häda och 
förlöjliga religionen. Exemplen sträcker 
sig från Strindbergs novell ”Dygdens 
lön” där prästen utger ”majsoblater à 
1 krona skålpundet” för att vara Kristi 
lekamen, via Monty Pythons filmer, till 
Alex & Sigge som i poddavsnittet ”Det 
luktar svinröv” flabbar åt att jultomtens 
existens är mer sannolik än Jesus som 
Guds son.

Att somliga uppfattat det som att 
Vilks angrep muslimer, kan det delvis 
bero på ovana vid sådana kulturyttring-
ar? Nour svarar:

– Ja, ofta är det nog så. Vi ser hat mot 
islam. Muslimer är inte positiva till att 
Muhammed ritas som en hund. Men 

frågan gäller hur vi reagerar och hur vi 
behandlar andra. En del har svarat med 
hat, också när Lars Vilks dog. Jag men-
ar att om man gör det så försvarar man 
inte islam. Profeten själv skulle inte ha 
reagerat med hat. Oavsett, så måste vi 
respektera yttrandefriheten inom la-
gens gränser. Det, och att inte låta sig 
provoceras, försöker jag säga.

– Vi gav plattform åt en advokat, en 
polis och en imam som fick diskutera 
dessa frågor ur olika perspektiv. Vi vill 
visa att det går att samtala. Då kan vi få 
mer förståelse, också för det du säger 
om att alla religioner får kritiseras. 

På arabiska sociala medier, liksom på 
västerländska, sprids felaktigheter om 
covid-19. Detta måste bemötas, menar 
hon.

– I maj 2020 ordnade vi en föreläs-
ning online med en arabiskspråkig ex-
pert. Sedan hade vi diskussion med en 
moderator, och svarade dem som inte 
trodde viruset var på riktigt. Mer nyli-
gen talade vi om vikten av vaccin. Det 
är viktigt att nå ut  till dem som inte 
behärskar svenska, avslutar Nour Ab-
dulsalam, själv på god svenska som hon 
lärt sig.

TEXT David Munck

FOTO Privat

En ny våg av New Age?
Är nyandlighet i ropet i år? Ett reportage i om ett event i 
Molkom (DN 26 september) och en krönika i Lundagård 
(2 april) gör frågan påträngande. 

TEXTERNA är mycket olika men 
har två gemensamma nämnare: 
New Age och covid. På tantrafes-

tivalen i slutet av juli insjuknade minst 
107 personer. Att bara 18 av dessa tagit 
någon dos vaccin, samt att kroppskon-
takten var närgången, bidrog enligt 
regionens smittskyddsläkare till su-
perspridandet. Sjukvården i Molkom 
behövde snabbt förstärkas för de till-
resta. Norge stängde ånyo gränsen mot 
Värmland i över en månad vilket slog 
mot den lokala ekonomin.

I podden Studio DN förtydligas att 
det inte var fråga om aktivistisk anti-
vax. Dock medgav kursledare och delta-
gare att där fanns utbredd misstro mot 
vaccin, bland annat med tanken 
att tantra är ett bättre sätt att 
boosta immunförsvaret.

Mikaela Sasi ger en 
ljusare bild av hur New 
Age fyllt ett tomrum 
i det nedstängda stu-
dentlivet i Lund. Att 
plugga under en pan-
demi skapar törst efter 

svar, menar hon och tar även upp an-
dra, högst verkliga plågoris som de yng-
re möter: klimathot, stress från sociala 
medier, alternativhögern. Hon nämner 
inte de dokumenterade kopplingarna 
mellan New Age och den högerextre-
ma QAnon-rörelsen (se Marisa Meltzer 
i Washington Post 29 mars eller googla 
”conspirituality”).

Men tänk om kristallhealing, 
chakran, tarot och astrologi är enda sät-
tet att slippa vara online? Då har vi pro-
blem. Och jag undrar hur många unga 
vuxna som har råd. I motsats till tradi-
tionell religion släpper New Age endast 
in betalande kunder i templet där ingen 
ger någon kollekt eller allmosor. Främ-

sta målgruppen har brukat 
vara en köpstark och 

materiellt mätt medel-
klass i medelåldern. 

För mig är det lite 
svårsmält att i en så 
här pessimistisk, 
våldsam och öppet 
sårig tid, New Age 
skulle få ett 

uppsving. Sist det hände, på 90-talet, 
var den officiella tidsandan tvärtom. 
Berlinmuren hade fallit, en gränslös 
framtid målades upp och enda hindret 
mot högsta steget på Maslows behovs-
trappa mot lyckoriket sades vara våra 
inre blockeringar.

Det var ur likartade idéer, men med 
mindre öppen kommersialism och mera 
droger, som New Age först tog form på 
1960-talet. Vattumannens gryende tids-
ålder kungjordes i hippie-musikalen 
Hair. Mer än 50 år senare skriver Mika-
ela Sasi att i hennes kretsar är det nor-
malt att säga nej till en träff i mobilen 
för att han är stenbock. Och vem är jag 
att tala om hur någon ska dejta?

En kritik mot New Age-gurun Ja-
mes Redfield var att ”han låtsas till-
gång, som svar på en efterfrågan som är 
enorm” (DN 26/6, 1996). Då hade New 
Age, långt ifrån att vara en alternativ-
rörelse, redan bäddats djupt in i chefs-
utveckling och management för att öka 
produktionstakten i ett arbetsliv från 
vilket tiotusentals slagits ut i Sverige.

Nu är kanske New Age föga mer vid-
skepligt än de mera hysteriska samtida 
fenomen från vilka Lundagård skild-
rar ett förståeligt sökande efter retreat. 
Dock antyder haveriet i Molkom att 
trots allt plockade från asiatisk kultur 
saknas det en moral som kan mana en 

att göra något, som att ta vaccin, 
för det gemensammas bästa även 
om det inte känns rätt.

Med allt detta sagt är det 
svårt att fälla domar över vad som 

attraherar folk. Vem har lyckats ska-
pa något vackrare?

TEXT David Munck

ILLUSTRATION Shutterstock

Nour Abdulsalam
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Jurister måste bli bättre 
kommunikatörer

DEN senaste tiden har flera upp-
märksammade fall diskuterats 
flitigt av allmänheten som inte 

riktigt anser att rättsväsendet agerat 
rätt ur ett moraliskt perspektiv. Justitie-
kansler Mari Heidenborgs utbetalning 
av 840 000 kr för frihetsberövande, do-
men mot Nytorgsmannen och domen 
mot polismördaren är några aktuella 
exempel.

Nu är detta inte ett nytt fenomen, att 
domar blir kritiserade och ifrågasatta 
av allmänheten. Mycket känslor och 
ifrågasättande av domares och juristers 
moraliska kompass, men även hur ”det 
svenska rättsväsendet” inte fungerar. 
Jag har genuin förståelse för det, då även 
jag blir frustrerad och ledsen över hur 
snett det kan bli och framför allt upp-
fattas. Även om allt är ”enligt gällande 
rätt”.

Saken är hur det kommuniceras ut 
av ledande jurister. Av domarna i tings-
rätt, hovrätt och HD. För de förklarar 
som om de talade till jurister, om rätts-
läget och gällande praxis i liknande 
fall. Sådant förstår vi jurister. Men inte 
allmänheten. Det är väldigt svårt att 
förklara komplexa bevisfrågor på ett 
sätt som alla kan förstå. Särskilt när så 
många önskar hårdare kännbara straff 
för hemska och brutala brott och har 
det i sinnet. Då skaver det i det i deras 
rättspatos. 

Den enkla utgångspunkten är verk-
ligen att de döms efter gällande rätt. 

Problemet är att de flesta tror att do-
mare kan tillämpa lagen efter eget tycke 
och utdöma hård straff. Fastän så ej är 
fallet. Utan här behövs en ändring via 
lagstiftning, vilket kräver att politiker-
na beslutar om det. Rättsväsendet får ta 
emot kritik för något som i grund och 
botten är en politisk fråga. Min uppfatt-
ning är att det inte är justitieministern 
som får mest kritik i diskussionerna, 
utan enskilda ämbetsmän i domstolar 
med mera.

Så hur löser vi denna krock? I grun-
den handlar det om tydlig kommunika-
tion. Det finns flera jurister som är ute i 
media och kommenterar domar, förkla-
rar tydligt och är duktiga på den juridis-
ka analysen. Men de brister i kommuni-
kationen. Att förklara rättsfrågan är en 
sak. Att förklara vad som faktiskt krävs 
för att få det ”allmänheten önskar” krä-
ver mod. Att våga besvara kravet på 
strängare straff är inte enkelt, men det 
behövs göras. Även om man inte håller 
med om att strängare straff krävs för att 
bekämpa en viss typ av kriminalitet. Vi-
dare kräver det att man är en god kom-
munikatör och lyssnare. Det finns inget 
jag önskar mer än juridik i debatterna 
och framför allt en person som både är 
kunnig jurist och god kommunikatör!

Sedan har jag även en förståelse för 
hur jurister kan uppfattas som att vi har 
”näsan i vädret”. Vi kan lagrummen 
och känner till praxis kring de vanliga 
brottstyperna. Detta ger oss en självsä-

kerhet att kommentera bland icke-juris-
ter. Det uppfattas i sin tur som arrogans 
och oförståelse för människors önskan 
om en rättsstat och ett rättsväsende 
som ”fungerar”. Särskilt när omtalade 
mål diskuteras. Jurister måste bli bättre 
kommunikatörer och lyssnare i sam-
hällsdebatten. För att inte bli ett skrå 
som ser ner på resterande. För att leda 
till mer produktiva samtal och bättre 
förståelse kring juridik och rättsväsen-
det och förhoppningsvis bättre balans 
mellan lag och folkets vilja.

TEXT Harri Korhonen

Stockholm har 
blivit kallt
Ett tema i media under 
hösten var viljan att lämna 
Stockholm. Då jag själv 
gjorde det 2018, har jag 
läst med stort intresse.

PATRIK Kronqvist (Expressen 
16/9) förknippar flytt från stor-
stan med att ”hoppa av ekorr-

hjulet”. Han är kritisk, hans ledarsida 
förfäktar ju arbetslinjen. Men det är 
en vanlig bild, som inte verkar störas 
av att arbetsmarknadsministern vill 
öka pressen på arbetslösa att flytta till 
Norrland där nya jobb skapas. Bara bat-
terifabriken i Skellefteå behöver anställa 
3000 personer fram till år 2025.

Om ekorrhjulet är ett arbetsliv som 
väntas rulla på år efter år, var min flytt 
till Luleå snarast vägen in i detta. Socie-
teten i Stockholm har svårt att förstå att 
någon kan sukta efter sådan regelbun-
denhet. Hysteriska omorganisationer 
kan göra det nästan omöjligt att stanna 
och odla en arbetsplats. Ett ökänt ex-
empel är Karolinska, skildrat i boken 
”Konsulterna”. 

Anna Björklund (GP 11/10) verkar 
ha ärlig empati med män. Hon förstår 
kulturmännens ”surgubbighet” som en 
reaktion på att Stockholm blivit ”kvin-

nornas stad. Det är tjejernas konsum-
tion som influerar, det är deras åsikter 
som bestämmer rätt” typ ”den näs-
tan-vegetariska, klimatvänliga maten”, 
och brudarna dominerar högre studier. 
Om detta också vore mitt problem har 
jag gått ur askan i elden. Luleå är (från-
sett flyget) en grönare stad än Stock-
holm och alla mina chefer här är kvin-
nor. Även i stadens sporter – hockey och 
basket – är det damlaget som tar guld.

Jag gillar stillheten i herrarnas sauna. 
Men det som männen, och inte bara de, 
kunde relatera till i Fogelströms ”Mina 
drömmars stad” har ersatts av mera än 
lattedrickande influencers. På ett sätt 
som man nog måste ha både upplevt 
och sluppit för att förstå, är Stockholm 
marinerat av käftande. När språket bli-
vit ett vapen för att hävda världsvanhet 
och sänka andra, är det lätt att missa 
att en annan kultur inte bara är möjlig 
utan faktiskt existerar. Få i Norrland 
pratar som Alexander Bard, Aron Flam, 
Chang Frick, Jan Guillou, Lena An-
dersson, Martin Aagård eller Åsa Lin-
derborg. Det är som att inte märka ett 
borrande oljud förrän det tystnat. 

Margit Richert (DN 23/9) har bra po-
änger om turismen till den annonserat 
”rena” vildmarken, men hennes fokus 
på stockholmska oförrätter mot samer 
sedan Axel Oxenstiernas tid ger en egen 

idealisering av Norrland. Staten har 
med rätta kompenserat det samiska fol-
ket genom bl.a. rennäringslagen, Same-
tinget och nyligen Girjas-domen. Nuti-
da konflikter med samer involverade är 
ofta lokala såsom mot en kommunpoli-
tiker i Kiruna, ett vindkraftföretag från 
Piteå eller mot småfiskare i Gällivare. 
Vi är inte som en stor familj häruppe. 
Likväl är det skönt med mindre luftför-
oreningar.

Mest synkade jag med Kristofer 
Ahlström (DN 30/8). Hans vantrivsel 
bottnar i att inte få lära sig bidra som 
medborgare, utan istället vara kund i en 
metropol där ”allt redan förpackats och 
står till buds”. Fastän långt ifrån alla 
stockholmare har köpkraft i de skylt-
fönster Ahlström beskriver (”cykelmat-
bud, underlivsdeo, reklamskyltspråmar, 
särskilda padelglasögon, drejkurser för 
husdjur”) är han något på spåren.

Men det kan förändras. En början 
kunde vara att ge lite högre valör åt so-
ciala band vilka förut ofta var starka i 
Stockholm.

TEXT David Munck

FOTO Marcus Stork - marcusstork.se
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 ■  TV-SERIER ■ TV-SERIER

TV-serieguide
JULHELGEN närmar sig och 

även möjligheten att äntligen 
kunna sätta sig några dagar och 

sträckkolla en bra tv-serie. I den här 
tv-serieguiden kommer ni dock inte få 
några tips på mysiga julserier eller jul-
specialer. I stället kommer jag tipsa om 
några serier med juridikkoppling. Ef-
tersom ingen direkt julkoppling finns 
fungerar också denna guide lika väl un-
der terminen när du vill slappna av efter 
en dag av plugg. Sedan har jag valt att 
enbart tipsa om skandinaviska tv-serier. 
Främst för att juridiken i Skandinavien 
delar likheter och det blir därför roliga-
re för en juriststudent att känna igen det 
juridiska. 

Serierna är indelade i teman bero-
ende på vad man är intresserad av eller 
inte är intresserad av (än). Tycker du till 
exempel att statsrätten är svår och att 
frågorna till gruppövningarna känns 
orealistiska, eller att familjerätten bara 
är siffror och särkullbarn? Läs vidare 
för att få tips på tv-serier som kommer 
få tryckfrihet att faktiskt bli riktigt 
spännande och få dig närmast besatt av 
konstiga bodelningar vid arv. 

För dig som antingen älskar eller 
vill älska regeringsbildningar, 
tryckfrihet och allt däremellan.

BORGEN 
📺 Netflix

Flera danska serier kommer dyka upp i 
denna artikel av den enkla anledning-
en att danskarna vet hur man gör bra 
tv-serier. I Borgen får vi följa det politis-
ka spelet under och efter ett val i Dan-
mark. Frågor om regeringsbildning, val 
och tryckfrihet är viktiga teman i denna 
välspelade serie som lyckas med att ska-
pa drama utan att bli orealistisk. Efter 
riksdagsvalet 2018 kanske vi alla däre-
mot har en hög tolerans gällande drama 
i politiken. Borgen lyckas precis balan-
sera på gränsen till vad som blir orea-
listiskt, vilket skapar den bästa sortens 
drama.

För dig som vill grotta ner dig i 
vårdnadstvister, skilsmässor, arv 
och oklara faderskap.

NIKOLAJ OCH JULIE
📺 C More

Dansk Y2K när den är som bäst. Bort-
sett från estetiken är familjerätten på-
taglig i detta skilsmässodrama. Bodel-
ning, skilsmässor och vårdnadstvister 
är det gott om i det som tydligen är den 
serie som setts av flest danskar. Som 
grädde på moset är en av huvudperso-
nerna advokat. 

ÄLSKA MIG (SÄSONG 2)
📺 Viaplay

Första säsongen av serien är en av de bäs-
ta jag sett i svensk väg och är definitivt 
ett måste. Det är i andra säsongen som 
familjerättsfrågor rörande arv, äkten-
skap och faderskap blir återkommande 
ämnen. Här hittar vi dock ett praktex-
empel på när ens egna kunskaper sätts på 
prov av juridiska bristfälligheter i storyn.

För dig som vill lära dig  
A1-B2-modellen.

STÖRST AV ALLT
📺 Netflix

De flesta deckare har ofta en tydlig 
skurk och ett tydligt mord och ingen 
ifrågasätter att ett mord begåtts. Störst 
av allt behandlar däremot frågan om 
vad som krävs för att ett brott ska an-
ses ha begåtts. Även om serien inte går 
djupt in på frågan om rekvisit och upp-
fyllelse är det tydligt att frågan om upp-
såt och gärningsbeskrivning är central. 
Under slutpläderingen som sker mot 
seriens slut kommer man på sig själv 
med att vilt argumentera för och emot 
huvudpersonens oskuld.

För dig som vill lära dig  
lite mer om allt.

REDERIET
📺 SVT Play

Jag var av någon anledning besatt av 
svenska tv-såpor i mina tidiga tonår och 
betade av flera stycken inom loppet av 
några år. En av de bästa när det kom-
mer till juridik är dock Rederiet. Jag 
tänker ofta på scenarier som utspelade 
sig i denna mastodont på tio säsonger 
och hur de hanterades ur ett juridiskt 
perspektiv. För er som inte vet utspelar 
sig Rederiet i Stockholm under 1990-ta-
let och början av 2000-talet. I centrum 
står den förmögna familjen Dahlén som 
äger ett rederi med tillhörande färja. 
På denna färja arbetar ett flertal perso-
ner. Som är sedvanligt för såpor är folk 
otrogna, skiljer sig, skriver testamenten 
som leder till problem, skaffar särkull-
barn, kidnappar, dödar, köper aktier i 
företaget… Ni förstår säkert, mycket 
drama! Skådespelarinsatserna varierar 
tyvärr och serien är överlag väldigt che-
esy, men också mycket sevärd. 

För dig som vill förstå 
förundersökningar bättre.

BROTTET
📺 C More

Det här blir den sista danska serien, jag 
lovar. Som framgår av titeln handlar 
serien om brott. Det centrala är poli-
sens arbete under förundersökningen. 
Det långdragna händelseförloppet får 
serien att kännas mer realistisk än an-
dra deckare. Även juridiska frågor om 
förhör, rätten till försvarare och miss-
tankegrader aktualiseras och blir en bra 
repetition av de många reglerna rörande 
förundersökning. 

TEXT Nora Frögren

ILLUSTRATION Shutterstock

iusbärarens



2726roschier.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. 

Apply today — and start at the top.

 ■  GOD JUL

Hur långt får man  
gå med sitt julpynt innan  
det blir olagligt?
Drömmen om en amerikanskt upplyst jul med ne-
onrenar, rödblinkande tomtar och glittrande snö-
gubbar på tomten eller balkongen lockar många i 
juletider. iusbäraren utreder var gränsen går mellan 
att sprida julstämning med sin belysning och att bli 
stämd för densamma. 

I DE amerikanska julfilmerna dignar 
villagatorna av julbelysning. Husta-
ken ser ut att vilja ge vika för de-

korationer i form av tomtens släde och 
alla hans renar i neon. Även träden är 
pyntade, klädda i kulörta lampor och 
snöflingor och änglar och julgranar 
dekorerar garagen. Belysningen och 
pyntet är tillsammans med äggtoddy, 
cheesy julmusik och ”ugly Christmas 
sweaters” de viktigaste ingredienserna 
för julstämningen i film. Själv dröm-
mer jag om att få den stämningen även 
i Stockholm, men tyvärr råder en mer 
avskalad pyntkultur här. Kan anled-
ningen till detta vara juridiska hinder, 
eller är det fritt fram för en balkong att 
skapa en amerikansk julfilmsstämning 
i Stockholm? 

Det finns inga uttryckliga regler eller 
specifika rättsfall om julbelysning, men 
i teorin är miljöbalken, bostadsrättsla-
gen, och plan- och byggförordningen 
tillämplig på julbelysning. 

Om julbelysningen kan anses bidra 
till skada eller olägenhet för miljön och 
människor i allmänhet skulle man kun-
na tänka sig att miljöförvaltningen med 
stöd i miljöbalken kan tvinga en ambi-
tiös julfirare att montera ned sina deko-
rationer. Detta skulle dock vara under 
förutsättning att olägenheten inte är av 
en tillfällig natur. I fall av julbelysning 

lär detta sällan vara fallet, då 
den snarast är definitionen av 
säsongsbunden. Annars skul-
le man kunna tänka sig att en 
särskilt intensiv ljusdekoration 
vore hälsofarlig för julfirarens 
grannar. Exempelvis genom att 
hålla dem sömnlösa december 
igenom med blinkande neon-
ljus rakt in i sovrummet. Med tanke på 
störningens tillfälliga natur lär dock ett 
sådant klagomål inte ha framgång, så-
vitt det grundar sig i miljöbalken. 

Bostadsrättslagen föreskriver bo-
stadsrättsinnehavaren med en skyldig-
het att avstå från att utsätta sina gran-
nar för störningar som kan påverka 
deras hälsa eller boendesituation. Det 
föreskrivs även här att störningarna 
skall vara mer än tillfälliga, men rent 
teoretiskt sett bör en bostadsrättsfören-
ing kunna utfärda en varning mot den 
som årligen monterar upp ljussättning 
som skapar rave-känsla i hela bostads-
hus.

Vidare kan man tänka sig att riktigt 
maffiga julinstallationer skulle kunna 
vara bygglovspliktiga om området i vil-
ket installationen sätts upp omfattas av 
en detaljplan. I ett avgörande gällande 
ljusinstallationer från Regeringsrätten 
år 1993 menade domstolen att de lju-
sanordningar som kan jämföras med 

gatubelysning i intensitet inte anses 
vara bygglovspliktig. Det framfördes 
att det är först när installationen kan 
jämföras med en strålkastare som den 
med sin starka ljusspridning kan utgöra 
en potentiell trafikfara som bygglovs-
plikt kan komma i fråga. Detta lär vara 
tillräckligt tillåtande även för den mest 
avancerade julpyntaren att komma un-
dan med utan att behöva ansöka om 
bygglov. 

Slutsatsen blir helt enkelt att juridiskt 
sett finns det inget som hindrar Stock-
holm från att blinka av amerikansk jul-
stämning hela december igenom. Så nu 
kör vi!

FOTO Cornelia Gunnarsson

BILD Patrik Rudqvist  
(@julballen på Instagram)
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 ■  GOD JUL ■ GOD JUL

Julen närmar sig med stormsteg och nu när vi 
äntligen kan fira med familjen igen är det dags 
att få maximal julstämning. Här kommer tio tips 
för att få en magisk jul.

TEXT Signe Maj Vibe

FOTO Shutterstock

10. Slappna av!
Jag tror att alla kan hålla 
med om att jultiderna kan 
bli väldigt hektiska. Mel-
lan studier och arbete, när 

ska man hinna vila och ta in 
stämningen? Det är viktigt att 

planera sin tid och därmed pla-
nera in pauser för sig själv, där 

man kan andas ut och njuta. Gör en 
kopp varm choklad och kryp ner i sof-

fan, ge dig själv en chans för återhämtning.

9. Hitta det där 
lilla extra med 
julklapparna
Julen handlar inte om det ma-
terialistiska, men för många 
är detta vad som höjer julstäm-
ningen enormt. Personligen äls-
kar jag att ge bort presenter och se 
glädjen hos min familj. Om du vill 
höja ambitionsnivån kan man börja 
med att gå all in på presenterna. Ge bort 
en julklapp med omtanke bakom, oavsett om 
det är köpt i butik eller hemmagjort. Välj ett tema – 
man kan gå mer rustikt med mycket brunt och fina si-
denband,  ofta i rött eller grönt. Kanske använda sig helt 
av glittriga material? Man kan anpassa sin inpackning så 

att den blir lika personlig som din present. Våga vara 
kreativ och prova nya sätt!

8. Spela musik med familjen
Om du är en musiknörd kan att spela och sjunga ihop 
med vänner och familj vara det som gör julen underbar. 

Det finns många julsånger att lära sig, och spelar 
man inte redan musik är det här tillfället att 

lära sig ett instrument – och de  flesta 
julsånger är faktiskt enklare än vad 

man tror!

7. Anordna en spelkväll
Om tiden finns, anordna en spelkväll med dina 
vänner. Ge er en kväll att äta god mat ihop, 
kanske i form av ett knytkalas? Spela spel 
med härlig musik i bakgrunden. En 
fantastisk kväll att avsluta eventuellt 
julbak med?

3. Titta på julfilmer
Något som jag alltid smygbörjar med redan i november är 
att se på julfilmer. Det ger den där mysigt varma känslan 
som kan behövas i vintermörkret. Förslag på filmer att 
se är Christmas Inheritance, A Christmas 
Prince och Holiday in the Wild.

2. Baka julgodis!
Att baka ihop med familj och/eller vän-
ner blir alltid roligt och gott! Baka lus-
sekatter, pepparkakor eller mozartkulor 
som ni sedan kan njuta av till en härlig 
julfilm. Ett tips att prova är att göra din 
egen äppelmust. Då kokar du skalade 
äpplen i vatten som du sedan silar av. 
Du kan tillsätta apelsinzest, vanilj och 
lite kanel för att få  det ännu juligare. 
Servera både varmt och kallt.

1. Skapa en julspellista
Julmusik höjer väl alltid stämningen? Perfekt till när man bakar 
lussekatter eller gör pepparkakshus. Mina personliga favoriter är 
Last Christmas Eve av Samira Manners, The World for Christ-
mas av The Real Group och Fairytale of New York av The Pogues 
och Kirsty MacColl.

1010 tips för julstämningjulstämning
6. Var inte rädd för att pyssla
Att göra dina egna dekorationer är ett utmärkt sätt att spa-
ra pengar. Samla ihop dina närmsta och sätt lite nejlikor i 
apelsiner eller  gör julstjärnor av presentsnören.

5. Julpynta tidigt!
Att julpynta är min favoritaktivitet i juletider. Att 
hänga upp julstjärnor, byta gardiner och lägga du-
kar på borden blir perfekt ihop med julfilmer och 
julbak. Införskaffa julgran så tidigt som möjligt så 
att du får njuta av den längre. Sätt upp många ljus  
och lampor – det är ännu ett sätt att må bättre i vin-
termörkret.

4. Gå på julmarknader
Flera storstäder och små byar har egna julmarknader. 

Finns det ett bättre ställe att både skaffa dekora-
tioner till hemmet och julklappar samtidigt 

som man  stöttar lokala hantverkare? I Stock-
holm finns framför allt marknaden i Gamla 
stan som har öppet fram till den 23 december.



30

 ■ ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING

Friande hockeydom
En spelare i Brynäs fick hjärnskakning, följt av nack- 
och synproblem som avslutade hans hockeykarriär, ef-
ter en hård tackling i hemmamatch mot tyska Adler 
Mannheim. Straffet från Champions Hockey League, att 
tacklaren stängdes av tre matcher, kallades av C Mores 
kommentator för ”ett skämt”. Åklagare väckte åtal för 
misshandel och åberopade den fällande domen NJA 2018 
s 591 (analyserad i iusbäraren 4/2018). Brynäs-spelaren 
yrkade skadestånd av Mannheim-spelaren, alternativt 

klubben, med 5,1 miljoner kr för utebliven inkomst, mer 
än 100 000 kr för vårdkostnader och 30 000 kr för sveda 
& värk. Gävle tingsrätt ogillade åtalet och avslog skade-
ståndstalan. Tingsrätten menade att Mannheim-spelaren 
varken haft uppsåt eller på mindre än en sekund kunnat 
ta en så medveten risk som skulle utgöra grov vårdslös-
het, samt att spelarna frivilligt deltog i en kontaktsport 
med vissa risker. Brynäs-spelaren ska nu ersätta Mann-
heims rättegångskostnader med 1,8 miljoner kr. Han och 
Justitiekanslern har överklagat.

Offentlighetsprincipen 
v/s GDPR
Hos Lettlands transportstyrelse kan alla få insyn i 
förarregistret. En medborgare som prickats för tra-
fikförseelser, vilket spreds ut, hävdade att privatli-
vet kränkts. Lettland begärde förhandsavgörande 
från EU-domstolen som uttalade att trafiksäkerhet 
är ett allmänintresse, men att de känsliga uppgifter-
na stred mot GDPR att lämna ut om inget särskilt 
intresse för utlämning visats. I rättsdatabasen Juno 
ifrågasätter nu Pernilla Norrman och Wictor Wal-
lenius, från Advokatfirman LexIT, om GDPR kan 
tillämpas inom ramen för svensk offentlighetsprin-
cip utan att någon konflikt uppstår. De välkomnar 
en diskussion om detta utifrån domen.

Militärkupp i Sudan 
Sudans ex-diktator Omar al-Bashir är av sudanesisk 
domstol dömd för korruption och pengatvätt, och 
av Internationella brottmålsdomstolen efterlyst för 
folkmord i regionen Darfur. I hans störtande 2019 
deltog armén, som börjat se al-Bashir som en belast-
ning men inte ville lämna över till fullt civilt styre. 
Högsta organ, med makt att utse premiärminister, 
blev ett råd med blandat politiker och militärer. Ge-
neral al-Burhan, som var rådets ordförande, leder 
nu den militärjunta som kuppat bort det bräckliga 
övergångsstyret. Premiärminister Abdalla Hamdok, 
som bl.a. genomdrev totalförbud mot kvinnlig köns-
stympning, är i husarrest. Juntan har stängt internet 
och mobilnät vilket gör rapportering svårt, men inte 
omöjligt. Dallia Abdelmoniem, journalist i huvud-
staden Khartoum, säger till Newlines Magazine att 
efter två års märkbara förbättringar är folk inte läng-
re rädda att organisera sig och inte villiga att återgå 
till diktatur. Den 13 november sköt säkerhetsstyrkor 
ihjäl fem demonstranter i Khartoum.

Jäv ingen bisak
En biodlare i Östergötland JO-anmälde länssty-
relsen för att denna till bitillsynsman förordnat en 
konkurrent som sålde honung på samma marknad 
som han, och därmed var jävig. Länsstyrelsen sva-
rade bl.a. att tillsynsmannen utgör en egen myn-
dighet och det är svårt att hitta någon med rätt 
kompetens som inte själv är verksam biodlare. JO 
menade att tillsynsmannen inte är en myndighet 
men fick myndighetsansvar av länsstyrelsen som 
då måste pröva jävsfrågan. JO kritiserar länsstyrel-
sen för bristfällig handläggning.

TEXT  David Munck

 ■  NYHETSNOTISER
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Högkonjunktur för jurister
Arbetsmarknaden för nyexaminerade jurister är på topp. 
Nio av tio har anställning och många får jobb redan 
innan avslutade studier. Det visar en ny undersökning från 
fackförbundet Akavia. – Jurister är attraktiva både hos 
privata och statliga arbetsgivare, säger Abelone Tisch-
bein-Madsen på förbundet.

AKAVIAS enkätundersökning 
bland jurister som tog examen 
under åren 2019–2020 pekar 

på strålande tider för yrkesgruppen. 91 
procent har anställning och fyra av tio 
svarar att de fick sitt första arbete med 
relevans för utbildningen redan innan 
de hunnit bli klara med studierna.

Farhågor om att pandemin även 
skulle påverka arbetsmarknaden för 
nyexaminerade jurister har hittills inte 
besannats.

− Juristyrket är ett säkert kort och 
ett tydligt bevis på att en akademisk ut-
bildning lönar sig, säger Abelone Tisch-
bein-Madsen, teamleader för student-
verksamheten på Akavia.

− Som nyexaminerad jurist är det 
vanligast att få jobb på advokatbyråer, 
allmänna statliga förvaltningar eller 
inom rättsväsendet. De vanligaste ar-
betsområdena är juridiskt arbete inom 
rättsväsendet eller affärsjuridik på ad-
vokat- eller juridikbyrå, säger Felix Ul-
fenstedt, sakkunnig på Akavia.

Nyexaminerade jurister kan även se 
fram emot en snabb lönekarriär. Men 
då gäller det att göra rätt från början. 
Undersökningen visar att den som ang-
er löneanspråk vid första anställnings-
tillfället har 800 kronor mer i medellön 
jämfört med den som inte angav något.

− Att ange ett löneanspråk är ett bra 
sätt att tidigt påverka sin lön men ock-

så sin kommande löneutveckling, säger 
Abelone Tischbein-Madsen.

Fakta:  Arbetsmarknadsundersök-
ningen Efter examen gjordes under pe-
rioden februari – april 2021. I urvalet 
ingår ekonomer, jurister, samhällsve-
tare, it-akademiker, personalvetare och 
kommunikatörer som är under 36 år 
och har tagit examen under perioden 
september 2019  –  augusti 2020. 2157 
personer svarade på enkäten vilket ger 
en svarsfrekvens på 28 procent.

TEXT & FOTO Akavia

Abelone Tischbein-Madsen, 
teamleader för studentverksamheten 

på Akavia och Felix Ulfenstedt, 
sakkunnig på förbundet.

Resultat från  
undersökningen:
 ■ 91 procent av de nyexami-

nerade juristerna har en hel- 
eller deltidsanställning

 ■ 39 procent får relevant 
jobb innan de avslutat sina 
studier

 ■ 40 procent fick sitt första 
jobb via annonser på arbetsgi-
varens hemsida

 ■ 64 procent angav inget 
löneanspråk vid anställnings-
tillfället

 ■ Medellönen per månad för 
nyblivna jurister som angav ett 
löneanspråk var 31 301 kronor 
(exkl. notarier) och 30 496 
kronor för de som inte angav 
något löneanspråk vid anställ-
ningstillfället

 ■ 41 procent som haft praktik 
under utbildningen upplever 
att den var ganska eller myck-
et viktig för att man skulle få 
sitt nuvarande arbete
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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.

Vill du 
ge vägledning?

Eller leda vägen.


