Vinges Mångfaldsprojekt 10 år
Arbetsliv på lika villkor - vad har hänt på 10 år?

För 10 år sedan startade Vinge ett mångfaldsprojekt eftersom andelen jurister med utländsk bakgrund
inom juristkåren var liten. Vinge ville försöka göra skillnad och har via sina kontor i Stockholm, Göteborg
och Malmö uppmuntrat elever med utländska rötter att studera i allmänhet och att slå in på den juridiska
banan i synnerhet. Vad har hänt sedan starten av mångfaldsprojektet för 10 år sedan?
Vinge har låtit Linda Sturesson, etnolog, ta fram en rapport för att beskriva Vinges tioåriga satsning och
hur samhället har förändrats under dessa år. Trevlig läsning.

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING
Undertecknad, Linda Sturesson fil. mag. i etnologi, har på uppdrag av Vinge utvärderat projektet
Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprojekt, i samband med projektets 10-årsjubileum.
Rapportens främsta syfte är att dels följa upp vad som hänt inom juristkåren under de senaste
10 åren med avseende på etnisk mångfald dels utröna om mångfaldsprojektet gjort skillnad.
Rapporten vilar på ett kvalitativt och ett kvantitativt ben. De kvalitativa avsnitten bygger på
information som samlats under deltagande vid temadag, kontakter med trettio stipendiater i varierande form och utsträckning, samtal med projektledare och initiativtagare vid Vinge samt samtal
med skolornas kontaktpersoner. Ur materialet har bland annat ett fokusområde utkristalliserats;
språkets betydelse. De kvantitativa delarna bygger i stort på statistiska data som beskriver Sveriges
befolkningssammansättning, juristkårens sammansättning och andelen studenter vid Sveriges
juristprogram med utländsk bakgrund. De statistiska data som presenteras utifrån kategorin
utländsk bakgrund överensstämmer med Statistiska centralbyråns definition av utländsk bakgrund.
Definitionen inbegriper personer antingen födda i Sverige med två utländskt födda föräldrar eller
personer själva födda i annat land.
Statistiken visar att den svenska befolkningen till cirka 15 % bestod av personer med utländsk
bakgrund vid projektets start 2002. Idag är siffran cirka 20 %. Det senaste decenniets ökade andel
personer med utländsk bakgrund i Sverige speglas dock inte på de svenska juristprogrammen,
där andelen studenter med utländsk bakgrund har minskat i relation till befolkningsutvecklingen,
vilket i sig inte är en framgång för projektet. Representativiteten inom vissa juristyrken har samtidigt ökat en aning. Ett exempel på detta är att notariepersonal med utländsk bakgrund vid de
svenska domstolarna har ökat från 9 % till 11 % mellan 2007 och 2011. Av notariepersonal och
den dömande personalen gemensamt hade 16 % utländsk bakgrund år 2011.
Däremot har projektet ur en kvalitativ aspekt inspirerat ett flertal individer med utländsk bakgrund
till studier inom juridik. Dessutom har projektet inspirerat till att det vid Angeredsgymnasiet i
Göteborg startades en inriktning, Passion Juridik, på det samhällsvetenskapliga programmet vilket
ledde till att svenska elever som aldrig satt sin fot i Angered valde att söka sig till skolan. Projektet har
även rönt medial uppmärksamhet. Sammantaget får projektet därmed anses ha varit framgångsrikt.
Rapporten visar att det krävs mycket engagemang och arbete för att uppnå en ökad andel jurister
med utländsk bakgrund. En enskild advokatbyrå kan – med resurser och väl genomtänkta och riktade
aktiviteter – göra skillnad för enskilda individer och därmed påverka i en mindre skala. Men för att
förändra juristkåren i stort krävs ytterligare politiska satsningar inriktade på att exempelvis främja
ungdomars språkkunskaper i svenska. Därtill kan det behövas riktade lokala informationssatsningar
för att visa ungdomar deras möjligheter till vidareutbildning, i likhet med vad Vinge gjort genom
mångfaldsprojektet.
Linda Sturesson, september 2012
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MÅNGFALDSPROJEKTET – ARBETSLIV
PÅ LIKA VILLKOR
År 2002 bestod den svenska befolkningen till cirka en sjundedel av
individer med utländsk bakgrund och i den politiska och mediala
debatten diskuterades mångfaldsfrågor och integration. Med detta
som bakgrund såg advokatbyrån Vinge sig omkring inom det egna
fältet och konstaterade att rikets mångfald inte speglades inom
den svenska juristkåren, som till övervägande del bestod av etniska
svenskar. Därmed bestämde sig Vinge för att göra en konkret insats
för att ändra på juristkårens sammansättning. Mångfaldsprojektet
startades med syftet att öka intresset för akademiska studier i allmänhet, och för juridikstudier i synnerhet, hos gymnasieelever med
utländsk bakgrund för att om möjligt förändra den homogena
juristkåren. Nu, 10 år senare, följer Vinge upp och utvärderar
vilken betydelse Mångfaldsprojektets olika delar haft och hur den
etniska mångfalden utvecklats i Sverige och inom juristkåren.
BETYDELSEN AV MÅNGFALD OCH
KULTURELL KOMPETENS
I rapport nr 1.2010 från Handelskammaren rörande Diversity
Management (begreppet innefattar all form av mångfald) beskrivs
att ”mångfald i arbetsgrupper leder till effektivitet, ökad förmåga att
utveckla medarbetare och ett bättre ledarskap”. Mångfald anges också
leda till ökad kreativitet och ökad förmåga att finna nya lösningar
på problem. En öppenhet för samtliga individer i ett samhälle leder
dessutom till att rekryteringsunderlaget blir större då ytterligare
kompetens synliggörs och kan upptäckas. Utifrån perspektivet
affärsnytta är det därmed angeläget med mångfald.

”

Det mångkulturella samhället skall avspeglas
hos domare, nämndemän och övrig personal
för att få förtroende hos alla befolknings
grupper. Skillnaden i etnisk eller kulturell
bakgrund skall inte påverka domstolens
sakliga bemötande av den enskilde

Specificerat till etnisk mångfald kan ökad kännedom om olika
kulturer och religioner i ett företag leda till nya affärsmöjligheter.
När livsmedels- och detaljhandeln exempelvis fick insikten att
Ramadan firas av många nya svenskar uppenbarades chansen till
nya ekonomiska vinster. Hand i hand med affärsnytta torde också
samhällsnytta gå. I Sverige behövs kompetent arbetskraft för att
främja tillväxt och bibehålla välfärden i framtiden. Mångfald överlag är även viktigt ur demokratisynpunkt så att alla invånare känner
sig delaktiga i samhället. Mångfald är vidare viktigt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom den främjar en uppfattning om likabehandling, vilken leder till större respekt för rättsapparaten och
för dem som arbetar för att upprätthålla våra lagar. Domstolsverket
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skriver följande i sin årsredovisning för 2004: ”Det mångkulturella
samhället skall avspeglas hos domare, nämndemän och övrig personal
för att få förtroende hos alla befolkningsgrupper. Skillnaden i etnisk eller
kulturell bakgrund skall inte påverka domstolens sakliga bemötande av
den enskilde” (DV Årsredovisning 2004:103). Eller som en Vinge
medarbetare uttrycker det ”Vi vill att alla ska respektera rättvisan,
men det är svårt att identifiera sig med den om den bara består av vita
medelålders män”. Därmed ej sagt att det endast är vita män i medelåldern som respekterar rättvisan eller arbetar inom rättsväsendet.
Utöver affärs- och samhällsnytta finns även perspektivet individnytta. I ett öppet och fördomsfritt samhälle som tar till vara på all
kompetens och rekryterar brett, har enskilda individer större förutsättningar att styra över sina egna liv. Med andra ord öppnas nya
vägar om så är önskvärt. Juristbanan är en väg.
PROJEKTSTART
Med Mångfaldsprojektets syfte formulerat – att inspirera ungdomar
med utländsk bakgrund till juridikstudier – kontaktade Vinge
fyra gymnasieskolor i strategiska områden lokaliserade i Malmö,
Göteborg och Stockholm. Gymnasieskolorna valdes utifrån främst
två kriterier; hög andel elever med utländsk bakgrund (främst
icke-västeuropeisk) samt teoretisk inriktning på gymnasieprogrammen. Vinge presenterade Mångfaldsprojektet för skolorna, vilket
vann gehör, och redan samma år kördes projektet i gång. Genom
projektet engagerade sig Vinge i gymnasieskolorna i tre olika delar:
klassrumspresentationer rörande universitetsstudier och juristyrket,
temadagar med presentation av olika juristyrken samt deltagande
i undervisningen genom föreläsningar och seminarier. Därtill
instiftades tre olika stipendier. Mångfaldsprojektet planerades fortgå
under tre år och vid starten 2002 beräknades den sammanlagda
stipendiesumman uppgå till en halv miljon kronor. Förutom reda
pengar investerades även Vingemedarbetarnas tid och i projektets
linda uppskattades det att projektet skulle engagera uppemot 50
jurister. Efter projektets första tre år gjordes en utvärdering och
resultatet av denna var positivt. Projektet fortsatte därmed.
ORGANISATION
Mångfaldsprojektet är ett gemensamt Vingeprojekt som drivs
lokalt och har anpassats till gymnasieskolornas respektive behov,
förutsättningar och önskemål – därför kan detaljerna variera vid
genomförandet av engagemanget vid gymnasieskolorna, samtidigt
som huvuddragen, syftet och andemeningen är desamma. Utöver
engagemanget på skolorna delar Vinge årligen ut en stipendie
summa om 30 000 kronor per skola, som kan fördelas på tre olika
stipendier: ett för elever som förbättrat sina studieresultat avsevärt,
ett civilkuragestipendium samt ett juridikstipendium till elever vid
skolorna som väljer juridikstudier vid något av de sex svenska juristprogrammen på universitetsnivå. De olika Vingekontoren har tillsammans med skolorna valt att fördela stipendiesummorna på olika
sätt. På Angeredsgymnasiet i Göteborg delas endast juridikstipendier
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ut, oftast 3 stipendier á 10 000 kronor, och pengarna betalas ut
när stipendiaten påbörjat utbildningen. Därtill får stipendiaten
en fadder som arbetar som biträdande jurist på byrån. Faddern
stöttar stipendiaten genom hela utbildningen och finns till hjälp
om stipendiaten stöter på svårigheter. Vid Malmö Latin och vid
Stockholmsskolorna St Botvids och Ross Tensta delas årligen ett
juridikstipendium ut á 25 000 kronor samt ett civilkuragestipendium
och ett studieförbättringsstipendium om vardera 2 500 kronor.
Utländsk bakgrund är inte ett kriterium för att erhålla stipendiet
på någon av skolorna, utan det är tillräckligt att stipendiaten har
slutbetyg från respektive gymnasieskola. De ska även ha studerat
där under merparten av sin gymnasieutbildning. Vid Göteborgsoch Stockholmsskolorna är stipendiaterna garanterade en sommar
notarietjänst på Vinge, förutsatt att de gått klart sex terminer
med godkänt resultat, medan stipendiaterna i Malmö erbjuds en
sommarnotarietjänst i mån av plats.
Vingekontoren i Malmö, Göteborg och Stockholm har en projektledare, som driver Mångfaldsprojektet, och varje skola har en kontaktperson. Tillsammans lägger de upp den praktiska planeringen
för aktiviteterna. Kontaktpersonerna sprider därefter information
om klassrumspresentationer och Vinges temadagar på skolorna genom att informera lärare och elever. Målgruppen varierar beroende
på skola, från gymnasiets första år till och med det sista. Vanligast är
dock inriktning på år 3. Det finns en samsyn hos kontaktpersonerna
om att ju tidigare Vinge kommer ut till skolorna desto bättre: dels
kan eleverna lättare fångas upp då de i mindre utsträckning har
bestämt sin yrkesbana och dels har de fortfarande tid och möjlighet
att få bra betyg, vilket krävs för att bli antagen till juristprogrammet.

”

En SYO på en skola har ingen chans att träffa
400 elever när det är dags att välja till
universitet. Vinge drar i handbromsen.
(Kontaktperson)

Skolornas kontaktpersoner är lärare som antingen anmält sitt
intresse till uppdraget, blivit tillfrågade eller ålagda uppgiften att
driva projektet. Vanligtvis läggs denna arbetsuppgift till ordinarie
arbetsuppgifter. På en av skolorna har en och samma person varit
Vinges kontakt sedan projektstarten, på de övriga skolorna har
kontaktpersonerna bytts ut de senaste 2 åren. När kontaktpersoner
byts ut har det i mer eller mindre utsträckning skett någon form av
överlämning inom skolan.
Mellan Vingekontoren sker ingen direkt synkronisering och inte
heller mellan gymnasieskolorna. Projektledare och kontaktpersoner
uttrycker heller inget större behov av utbyte, men ett par av skolornas
kontaktpersoner menar samtidigt att någon kontakt säkert skulle
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vara fördelaktigt. Vinges projektledare byts ut med jämna intervaller,
vilket tillför projektet nya tankar och idéer.
STRATEGIER FÖR ATT NÅ SYFTET
Redan från början bestämde Vinge att Mångfaldsprojektet främst
skulle engagera de yngre medarbetarna. Det bedömdes som mest
effektivt av flera skäl. Eleverna kan lättare identifiera sig med dem
snarare än med medelålders män som inte suttit i skolbänkarna de
senaste årtiondena. De yngre juristerna har närmre till den egna
skolgången och till den egna ungdomen; deras minnen av tonåren
är mer färska och de känner bättre till de sociala koderna och hur
man pratar med ungdomar på ungdomars vis; en av projektledarna
på Vinge menar att – ”Vi avdramatiserar, möter dem på deras nivå”. En
av gymnasieskolornas kontaktpersoner nämner detta som ett av de
avgörande kriterierna för att projektet har fallit så väl ut. Av samma anledning som att åldern är en identifikationsfaktor kan även
juristens bakgrund vara det. En jurist med utländsk bakgrund visar
elever med utländsk bakgrund att det är möjligt att, om man vill,
bli jurist. Samma effekt kan uppnås om eleverna får träffa jurister
som kommer från en studieovan miljö eller med en brokig arbetslivserfarenhet. För eleven blir juristyrket uppnåeligt och greppbart.
”Jag har en annan erfarenhet än den som har domare i släkten sedan
tre generationer tillbaka” (Vingemedarbetare).
För att ett projekt likt detta ska nå resultat behövs kontinuitet,
kompetens och uthållighet. Det fordras även resurser och som en
av de största affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige har Vinge
både de ekonomiska och de personella resurserna som krävs. Därtill
behövs engagerade medarbetare och framförallt krävs det engagerade
kontaktpersoner vid gymnasieskolorna. Utan dessa eldsjälar hade
det varit mycket svårt att nå eleverna.
ATT FYLLA ETT BEHOV: KLASSRUMS
PRESENTATIONER OCH FÖRELÄSNINGAR
Mångfaldsprojektet har sitt syfte, men för att syftet ska vara verkningsfullt och nå framgång måste det även fylla ett behov. ”En SYO
på en skola har ingen chans att träffa 400 elever när det är dags att
välja till universitet. Vinge drar i handbromsen” (Kontaktperson).
Under klassrumspresentationerna åker Vingejurister, vanligtvis
två åt gången, ut till skolorna för att under 45 minuter ge eleverna
en orientering gällande juridikstudier och juristyrket. Presentationerna hålls i varje avgångsklass. Eleverna får även information
om Vinges temadag som går av stapeln några månader senare och
om juridikstipendiet som de kan söka. I Göteborg nås 350-400
avgångselever varje år.
Utöver klassrumspresentationerna besöker Vingejurister även
gymnasieskolorna som föreläsare. Juristerna, som besitter juridisk
expertis, fungerar som ett komplement till skolornas undervisning
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genom att föreläsa eller ha workshops på kurser med rättsligt och
juridiskt innehåll. I Göteborg blir det ett par tillfällen varje år. I
Malmö har det kommit att bli fem föreläsningar under en kurs och
föreläsningarnas innehåll har synkats för att stämma med kursplanens
innehåll. För Vinge är det dock viktigt att föreläsningarna håller sig
inom deras kompetensområde såsom immaterialrätt, bolagsrätt,
avtalsrätt och annan affärsjuridik. Vingemedarbetarna håller inte
föreläsningar rörande exempelvis familjerätt och straffrätt.
VINGES TEMADAG
”Korruption, vet alla vad det är?” Skolans kontaktperson vänder sig
till sina elever. Det är Vinges temadag för en av skolorna. Eleverna
som kommit är 12 stycken och de befinner sig för tillfället på Vinge
kontoret för att lyssna på en åklagare som berättar om sitt arbete.
Åklagaren berättar om de egenskaper som krävs för yrket, vad arbetet
innebär, den dömande apparatens organisation samt hur mycket
lön en åklagaraspirant respektive en åklagare har. Eleverna undrar
om lönen höjs varje år, om arbetet är stressigt och om det tar lika
lång tid att bli advokat som åklagare. Tidigare under förmiddagen
har eleverna besökt tingsrätten och deltagit i ett rättegångsspel,
som innebar mycket fniss, diskussioner och upprörda känslor när
eleverna levde sig in i sina roller.
Vingedagen, juristdagen, mångfaldsdagen, temadagen – olika benämningar vid de olika skolorna, men en dag med samma syfte: att
visa eleverna juristyrkets bredd, hur mångfacetterat yrket faktiskt är
samt att inspirera eleverna och visa dem att det är möjligt, att ”du
inte behöver heta Calle och komma från Danderyd” för att bli jurist.
Under dagen konkretiseras begreppet juridik som annars kan vara
väldigt abstrakt. Vinges temadag utspelar sig en gång per år, några
månader efter klassrumspresentationerna, och med fördel strax innan
anmälan till universitetsutbildningarna ska vara inlämnade. Temadagen har främst riktats till elever som läser sista året på gymnasiet,
men på vissa skolor har även elever från tidigare årskurser fått
möjlighet att delta. Eleverna får i olika utsträckning följa och träffa
representanter för rättsapparaten och för olika juristyrken. Beroende
på stad erbjuds även rättegångsspel.
Efter att åklagaren hållit sin presentation ställer sig en försvars
advokat bakom talarstolen ”Nu står jag här bakom värsta talar
stolen” säger han och blir istället erbjuden plats vid ett av de runda
borden som eleverna sitter vid. Försvarsadvokaten sätter sig och
plockar upp några post it-lappar där han skrivit upp stödord. ”Jag
kör ingen PowerPoint” säger han. ”Ah, du kör old school” svarar en
elev. Försvarsadvokaten berättar att en advokat kan arbeta med
brottmål, som affärsjurist, familjerättsjurist och mycket mer, men
det är vanligt att man specialiserar sig. Eleverna frågar om hans
brottmål, undrar om ”det inte är svårt att försvara någon som man
vet gjort fel?” Advokaten menar att en advokats lojalitet alltid finns
hos klienten och att han arbetar utifrån dennes version. Han kan
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inte veta säkert om klienten begått något brott. Eleverna frågar
om lönen. Försvarsadvokaten svarar att ”Man behöver inte svälta”
och berättar vad han tjänar men tillägger att han är egenföretagare
vilket innebär att han inte får lön om det inte finns något att göra.
”Men det är ju inte så att jag lider”. Eleverna undrar om det känns
personligt att förlora ett mål. ”95 % av alla blir fällda. Jag är
advokat, inte trollkarl”, svarar han.
När försvarsadvokaten sedan hastar till tingsrätten är det dags för
lunch. Eleverna ställer sig i kö till den serverade buffén, förser sig
med mat och sätter sig vid borden igen för att börja äta. Till sällskapet har en yngre manlig Vingemedarbetare anslutit. Två killar
sätter sig vid hans bord och de börjar prata med varandra om bland
annat boxning, Martial Arts och Ultimate Fighting. Ynglingarna
frågar om han är gift, om han har barn och var han bor. Efter lunchen
håller Vingemedarbetaren en presentation om juridikstudierna,
vilka juristyrken som finns och hur det är att arbeta på Vinge.
Därefter följer en diskussion om klädkoden och eleverna får veta
att det finns Casual Fridays och att några har kostymen hängande
på kontoret för att kunna byta om till den innan ett möte. Eleverna
är intresserade av lönen och de får se Vinges lönetrappa. Denna får
åtminstone en elev att vilja satsa på affärsjuridik och ett framtida
delägarskap. Tidigare under dagen har hon mer varit inne på att
hjälpa människor.
Elever som närvarar vid Vinges temadagar gör det av olika anledningar. De kan vara intresserade av juristyrket sedan tidigare, vara
allmänt nyfikna eller osäkra på vad de vill bli; andra vill bara komma
från skolan en stund. Dagens specifika elevgrupp består av tio
kvinnor och två män. Elva av dem har utländsk bakgrund och flera
är födda i ett annat land. En av dem har en förälder född i Sverige.
En av kvinnorna i gruppen flyttade till Sverige från Irak för fyra
år sedan och berättar att det bara är män som är advokater i Irak.
Ett par av eleverna vill bli socionomer men är med under dagen
eftersom de tycker att det är bra att få möjligheten att upptäcka
olika yrken. En kvinna har velat bli jurist sedan hon själv hamnade i
en rättegång efter ett handgemäng. En annan av eleverna har också
siktet klart, hon ska bli advokat för att hon ”vill ha ett alternativt
liv och aldrig hamna i en situation igen där jag inte har pengar”.
För några år sedan vräktes hennes familj och sedan dess har hon
bott själv och extraarbetar för att kunna försörja sig. Efter dagen är
responsen från eleverna positiv, uppger skolans kontaktperson. En
enkät gjord efter en temadag vid en annan skola visar även den på
positiv respons av samtliga som deltagit. Enkäten besvarades av 16
elever och dagen beskrivs som trevlig, lärorik och med intressanta
föreläsningar. Anledningen till elevernas närvaro vid dagen var att
de ville veta mer om juristyrket, finna ut om yrket var något för
dem och hur de kan gå till väga om de exempelvis inte kommer in
på juristprogrammet.
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SVERIGES BEFOLKNINGSSAMMAN
SÄTTNING OCH INTEGRATIONSDEBATTEN
Sverige är ett mångkulturellt samhälle och idag består befolkningen
till en femtedel av personer med utländsk bakgrund – vid mångfaldsprojektets start var siffran 15 %. I ålderskategorin 25-64 år hade
17 % utländsk bakgrund 2002 och vid utgången av 2011 hade
siffran ökat till 22,5 %. Till utländsk bakgrund räknas den person
som själv är född utrikes eller har två utrikesfödda föräldrar. Denna
definition började tillämpas av Statistiska Centralbyrån år 2004.
I kategorin ingick dessförinnan även personer födda i Sverige men
med minst en förälder född i ett annat land.
Av Sveriges befolkning om totalt ca 9,5 miljoner personer är cirka
1,4 miljoner personer födda i ett annat land. Varje år invandrar omkring 100 000 individer till Sverige. De invandrade individerna kan
komma från Norge, likaväl som från Irak, Polen, Sudan, USA etc.
Det är med andra ord en heterogen skara med skilda bakgrunder
och erfarenheter, olika religioner, kulturer och språk som kommer
från när och fjärran, av olika anledningar, och med olika förutsättningar att skapa sig ett nytt liv. Tillvägagångssätten för hur alla
ska bli en del av det svenska samhället skiljer beroende på politiskt
styre och samhälleliga strömningar.
Den nuvarande regeringens integrationspolitiska mål är ”lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund” (www.regeringen.se 2012) och den 1 december
2010 trädde en så kallad etableringsreform i kraft för att nå målet.
Reformen beskrevs som ”den största förändringen inom svensk inte
grationspolitik på 25 år” (ibid). Reformen fokuserar på att nyanlända
(främst flyktingar) snabbt ska komma i arbete samt tillägna sig
språkkunskaper i svenska. Den senaste tiden har även medborgarskapets betydelse för integration lyfts fram och integrationsministern
har uttryckt att ”Medborgarskapet ska symbolisera en gemensam
framtid, med rättigheter och skyldigheter, för alla oss som lever och
verkar i Sverige, oavsett var vi kommer ifrån” (SvD, debattartikel 28
januari 2012).

in i Riksdagen 2006 och dels självmordsbombningen i centrala
Stockholm julen 2010. I Sverige, liksom i Tyskland, England och
Frankrike, har integrationsdebatten till stor del kommit att handla
om islam ( Johansson Heinö 2011). Med en ökad andel invandrare
i Sverige har vissa frågor rörande religion och rätt kommit att
aktualiseras. I Advokaten 2010:6 beskrivs att rättsväsendet nu
”ställs inför nya frågeställningar, inte minst på familjerättens område”
och under år 2010 fördes en medial debatt rörande islamsk rätt
kontra svensk lagstiftning rörande internationell privaträtt.
JURISTKÅRENS SAMMANSÄTTNING
Andelen personer med utländsk bakgrund har ökat i Sverige under det senaste decenniet, – men har det skett någon förändring
inom juristkåren? Det är en fråga som är komplicerad att besvara
av flera anledningar. Dels beror det på vilken yrkeskategori inom
juristkåren som ska undersökas, dels beror det på att statistik över
detta inte har förts för alla år under det senaste decenniet. Åklagar
myndigheten och Domstolsverket ålades att föra statistik först
2005, men ett adekvat jämförelsetal för Domstolsverket kan hämtas
först från och med år 2007 eftersom personalkategorierna som
legat till grund för statistiken har ändrats. De svenska domstolarnas
”dömande personal” bestod 2007 till 4 % av personer med utländsk
bakgrund. År 2011 var siffran 5 %. Motsvarande siffror för notariepersonal var 9 % under 2007 och 11 % under 2011. Andel personer
med utländsk bakgrund för dömande personal och notariepersonal
totalt var således totalt 13 % under 2007 och 16 % under 2011.

Sverige står troligen inför fler förändringar av integrationspolitiken.
Den 7 oktober 2011 hölls ett nationellt rådslag om integration för
att regeringen skulle få synpunkter på hur integrationen kan förbättras. Inbjudna var ”aktörer på integrationsområdet inom offentlig,
ideell och privat sektor” (www.regeringen.se 2012). De temadiskussioner som hölls inriktades på förbättringar inom arbetsmarknadssektorn och utbildningsområdet, minskad boendesegregation samt
ökad social sammanhållning. En arbetsgrupp kommer under 2012
att presentera en ny strategi för integrationspolitiken.

Åklagarmyndigheten redovisar 2005 att 1,4 % av åklagarna är
utrikesfödda och 0,8 % är inrikesfödda med två föräldrar födda
utrikes; totalt alltså 2,2 %. År 2010 hade 5 % (41 st.) av åklagarna
utländsk bakgrund och 13 % av åklagaraspiranterna (6 st.). I årsredovisningen för Åklagarmyndigheten 2006 görs följande gällande:
”att öka den etniska och kulturella mångfalden inom åklagaryrket
är ett långsiktigt arbete och är beroende av den etniska och kulturella
mångfalden hos dem som genomgår juristutbildningen och bland
dem som genomför notariemeriteringen. Intresset för juristyrken och
specifikt för åklagaryrket måste skapas tidigt redan bland ungdomar
på gymnasienivå […] En åklagarkammare i Stockholm har deltagit i
ett projekt som syftar till att intressera ungdomar med invandrarbak
grund från ett antal gymnasieskolor i Stockholm för juridikstudier”
(s. 63). År 2011 anges arbetet med att öka andelen anställda med
utländsk bakgrund fortfarande vara långsiktigt, men myndigheten
”har begränsade möjligheter att genomföra [detta] på egen hand”
(Åklagarmyndigheten, Årsredovisning 2011). De förhållandevis
låga procentsatserna för exempelvis domare och åklagare kan delvis
bero på att det krävs ett svenskt medborgarskap för yrkena.

Integrationsdebatten ligger högt på den politiska agendan. I
rapporten Integration eller assimilation anges att detta troligen
främst beror på två händelser; dels att Sverigedemokraterna valdes

Under april och maj 2012 skickade Advokatsamfundet ut en enkät
till advokater och biträdande jurister i vilken frågan ”Är du född ut
omlands?” ingick. Undersökningen, med en svarsfrekvens på 35 %,
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visade att 4 % av advokaterna och 8 % av de biträdande juristerna
var födda i ett annat land än Sverige. Det finns inget jämförelsetal
från tidigare år. Under maj månad 2012 hade Advokatsamfundet
i sin matris sammanlagt 5 160 listade advokater och 1 856 listade
biträdande jurister.
I samband med denna rapport har en grov uppskattning gjorts
när det gäller utländsk bakgrund för de listade advokaterna och
biträdande juristerna. Uppskattningen bygger dock i stort på godtycklighet och antaganden utifrån vilket namn advokaterna och de
biträdande juristerna har. Av advokaterna har cirka 2,5 % utländskt
klingande namn. Bortsållade från listan är, förutom namn som ter
sig typiskt svenska, även namn som klingar västerländskt. När det
gäller de biträdande juristerna består denna yrkeskategori, utifrån
samma godtyckliga bedömning, till omkring 8,5 % av personer med
utländsk bakgrund. Siffrorna bör på grund av sin godtycklighet tas
med en nypa salt, men kan jämföras med resultatet av Advokat
samfundets utskickade enkät och fungera som en fingervisning. För
Vinge blir det intressant att även titta inom den egna verksamheten
och det kan då konstateras att det inte har hänt så mycket under de
senaste tio åren. Antalet jurister på Vinge med utländsk bakgrund
är få år 2012, liksom de troligen var år 2002 när Vinge bestämde sig
för att starta mångfaldsprojektet.
För att få in utländska akademiker på arbetsmarknaden har regeringen avsatt särskilda medel under åren 2007 – 2012 till kompletterande utbildningar för utländska akademiker, bland annat för
dem med examen i juridik från en minst fyraårig utbildning. Den
kompletterande utbildningen ges vid Stockholms och Göteborgs
universitet och gavs första gången i Göteborg år 2005. Under åren
har ca 100 personer antagits till utbildningen som omfattar 120
högskolepoäng och söktrycket bedöms som högt. Till Göteborgs
universitet har mellan 45-80 jurister sökt de cirka 15 platserna och
till Stockholms universitets cirka 15 platser har 80 jurister sökt
(HSV Rapport 2012:8). Dock har antagning ej skett varje år. 2008
antogs ingen vid Stockholms universitet. 2008 och 2011 skedde
ingen antagning till utbildningen vid Göteborgs universitet.
Lärosätet antar heller ingen 2012 då de ”bättre ska kunna ta hand
om de 12 studenterna från tidigare antagningar som inte avslutat
sina studier” (HSV Rapport 2012:8). Vid ett av lärosätena uttrycker
studierektorn för programmet att de svårigheter studenterna har
under utbildningen främst beror på att pedagogiken i utbildningen
skiljer sig från vad studenterna är vana vid och att de svenska språkkunskaperna inte är tillräckligt goda.
JURIDIKSTIPENDIET OCH
STIPENDIATERNA
Som tidigare beskrivits delas Vinges juridikstipendium ut till elever
vid gymnasieskolorna som sökt eller blivit antagna till något av
Sveriges universitets juristprogram. Stipendiaterna är, liksom hela
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Sveriges befolkning, en heterogen grupp med olika kulturella och
nationella bakgrunder och erfarenheter. Det som förenar stipendiaterna är dock naturligtvis att alla, förvisso i varierande utsträckning,
haft samma målsättning – att bli jurister. Hos några har viljan
funnits sedan tidig ålder, ”jag har alltid velat bli jurist”, hos andra
har viljan kommit i de tidiga tonåren då de sett teveserien Emma
åklagare eller amerikanska advokat- och domstolsserier. Vissa har
bestämt sin yrkesbana under gymnasiet, då de uppmuntrats av lärare
eller blivit inspirerade i samband med Vinges temadagar eller
klassrumspresentationer.
Mellan 2002 och 2011 har 64 juridikstipendier delats ut. Av dessa har
information om 6 stipendiater inte kunnat sökas fram. Av samtliga
påbörjade 21 personer aldrig juridikstudierna alternativt hoppade av
studierna inom ett år (cirka 33 % av samtliga stipendiater). Skäl till
att studierna inte påbörjats är vanligen att de sökt men inte kommit
in på utbildningen. Stipendiater från Angeredsgymnasiet som inte
kommit in vid något juristprogram har inte fått stipendiet utbetalt.
Avhopp från juridikstudierna beror främst på att utbildningen inte
varit något för dem. En majoritet av dem som inte kommit in eller
hoppat av sina juridikstudier har dock fortsatt med andra studier.
Att studera till jurist tar 4,5 år. Om samtliga stipendiater hade
påbörjat utbildningen efter ansökan och fullföljt den enligt
utbildningsplanen, hade cirka 35 stipendiater idag kunnat ha sin
juristexamen. 14 av dessa, det vill säga 40 %, har tagit examen. En
stipendiat har tagit samtliga 270 högskolepoäng, men inte ansökt
om examen och två stipendiater saknar sedan en längre period 15
högskolepoäng vardera. Av de som tagit ut sin examen har två gjort
det under våren 2012. En av dem har ännu inte kommit in på
arbetsmarknaden och den andra planerar att läsa ett masterprogram.
Av de övriga 12 läser en stipendiat på masternivå och 11 är verksamma inom olika yrkeskategorier, bland annat som affärsjurister,
notarier eller föredragande. Sedan 2007 arbetar en av stipendiaterna
på Vinge som jurist. 20 stipendiater har varit aktiva i sina studier
den senaste terminen och befinner sig i början eller i slutet av utbildningen. Av de 20 som studerar aktivt förväntas två ta examen
under 2012. Ungefär tre fjärdedelar av stipendiaterna har utländsk
bakgrund eller minst en utrikes född förälder och två tredjedelar av
stipendiaterna är kvinnor.
Av de 30 stipendiater som intervjuats inför denna rapport är 24
stipendiater antingen födda i ett annat land eller har två föräldrar
som är födda i annat land. Två av de tillfrågade stipendiaterna är
födda i Sverige och har en förälder född i annat land. Fyra av de
tillfrågade har svensk bakgrund. För de tillfrågade har stipendiet i
sig inte varit avgörande för deras val att välja juridikstudier. Däremot
är det uppskattningsvis runt en fjärdedel som bestämt sig eller blivit
stärkta i sitt yrkesval efter Vinges klassrumspresentationer eller
Vinges temadag. Stipendiet i sig är en extern bekräftelse på att de
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lyckats och ses som ”en morot” och ”en sporre” av de tillfrågade.
Stipendiaterna har fått 10 000, 12 500 eller 25 000 kronor beroende på ort och antalet stipendiater för året. Pengarna ses som ”ett
välkommet tillskott” och har bland annat använts till att köpa in
kurslitteratur, aktier eller möbler till den första lägenheten. Några
har rest, shoppat och en stipendiat avstod studielån under en period.
Det mest betydelsefulla med stipendiet är dock möjligheten till
en sommarnotarietjänst hos Vinge. ”Pengarna betyder ingenting
mot det” eller som en annan uttrycker det: ”summan är inte värd så
mycket, sommarpraktiken är värd hundra gånger mer”. Anledningen
till detta är att Vinge är en av de största och mest välrenommerade
advokatbyråerna i Sverige och att en genomförd praktik på Vinge
därmed är en mycket god merit, eller ”enorm” som någon uttrycker
det, oavsett studieresultat. Och det är inte så konstigt – varje år
söker och konkurrerar hundratals personer om sammanlagt 25
sommarpraktikplatser till vilka Vinge gallrar ut de bästa utifrån
uppställda kriterier. Att ha gjort praktik på Vinge innebär därmed
en värdefull kvalitetsstämpel. En av stipendiaterna har exempelvis
blivit kallad till fler arbetsintervjuer efter sin sommarpraktik och en
stipendiat nämner att potentiella arbetsgivare frågat om det i CV:t
omnämnda juridikstipendiet. För stipendiaterna innebär sommar
praktiken en chans till nätverkande, att få en inblick i praktisk
juridik och att uppleva en jurists vardag på en större advokatbyrå.
Det blir ytterligare en dimension. ”Att läsa om det är en sak – att
göra det en annan”. Därtill har sommarnotarietjänsten nämnts vara
personligt utvecklande och även stärkande av självförtroendet för
någon. Ett par stipendiater har inte fått sommarnotarietjänst och
är besvikna. ”Intrycket av Vinge är inte gott”. En stipendiat menar
att det skulle vara bättre om chansen att söka sommarnotarietjänst
inte bara inskränktes till den egna stipendiestaden eftersom ”man
vill röra på sig och ofta flyttar man till en annan stad efter gymnasiet”.
Alla stipendiater söker dock inte sommarnotarietjänst. Vissa gör
istället praktik vid andra byråer. På Vinges kontor i Stockholm förs
en diskussion om stipendiet ska vara en garanti för en sommar
notarietjänst eller ej, eftersom det är angeläget för byråns rekrytering att ett antal sommarnotarieplatser alltid kan erbjudas de bästa
sökandena.

”

summan är inte värd så mycket, sommar
praktiken är värd hundra gånger mer.

Av stipendiaterna är det 21 som inte kommit in på sina studier
eller hoppat av. Anledningarna till avhopp är skiftande. En stipendiat upptäckte att han inte tyckte om betygshetsen, atmosfären
och jargongen. Han insåg dessutom att om han inte klickade med
studiekamraterna skulle han inte heller klicka med sina framtida
arbetskamrater. Ett annat avhopp beror på en känsla av hopplöshet
över att vissa brott begås, men genom att kalla brotten något annat
så tillåts brotten fortlöpa. En kontaktansvarig och projektledare har
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även fått information om avhopp som skett på grund av kulturella
skäl såsom att äktenskap ingåtts vilket har lett till att en stipendiat
inte tillåtits fortsätta med sina studier. Därtill uppstår även avhopp
på grund av att studierna helt enkelt är för svåra ”jag hade bra betyg
på gymnasiet, jag tänkte att jag var duktig, men det är stor skillnad
på gymnasiet och universitetet”. Och det som främst kan vara tufft
för en person som inte är född i Sverige är språket.
Språket är centralt för att lyckas med juridikstudierna och för att
sedan kunna arbeta inom yrket. Att kunna förstå, tolka och förklara
lagar och principer samt att uttrycka sig korrekt är grundläggande.
Den nyss citerade stipendiaten kom till Sverige i tonåren och menar
att språknivån var tuff, med termer som hon inte ens kunde på sitt
modersmål. Denna stipendiat klarade inte av sina studier. Språkets
betydelse tas upp av flera stipendiater och även av skolornas kontaktpersoner. En stipendiat säger att ”förutom svenskan innebär också
juridiken ett helt annat språk”. Hon upplever att det tar längre tid
att läsa, att förstå och att det tar längre tid att formulera sig. Ibland
”känner jag mig dum i vissa sammanhang. Men det är juridik, det
ska vara svårt. Om det är för enkelt, då är det tråkigt”. För denna
stipendiat har juristutbildningen inneburit att hon inte har pratat
sitt modersmål i samma omfattning som under gymnasiet eftersom
det inte finns någon att prata modersmålet med på utbildningen;
”det finns nästan bara svenskar”. På gymnasiet fanns det knappt
några svenskar. Men samtidigt som den utländska bakgrunden kan
medföra vissa språksvårigheter finns det andra fördelar med att
behärska ett annat modersmål än svenska. Den citerade stipendiaten
tror att hon kommer få ett helt nytt kundklientel på grund av sitt
modersmål, sin kultur och bakgrund och ser med andra ord affärs
nyttan med det.
HÖGSKOLESTUDENTER OCH
JURIDIKSTUDENTER MED
UTLÄNDSK BAKGRUND
De senaste tio åren har andelen högskolenybörjare med utländsk
bakgrund ökat från 9 200 till 13 500 individer. Det är en ökning
med fyra procentenheter från 14 % till 18 %, vilket bättre speglar
befolkningssammansättningen, bortsett från de studerandes nationalitet. Av befolkningen totalt i åldern 15 – 24 år hade 17 %
utländsk bakgrund 2002 och 19,50 % hade utländsk bakgrund
2011. Procentsatsen innebär inget adekvat jämförelsetal eftersom
15–18-åringar inte studerar på högskolan. Alla högskolestudenter
är inte heller 19 – 24 år. Oavsett svensk eller utländsk bakgrund är
det fler kvinnor än män som börjar studera på högre nivå: i gruppen
utrikesfödda var exempelvis 62 % kvinnor och 38 % män. Högst
andel studenter med utländsk bakgrund har yrkesutbildningarna
som leder till examen som receptarie, apotekare, biomedicinsk
analytiker därefter följt av tandvårdsprogrammen. För juristprogrammen i Sverige är andelen utrikesfödda nybörjare 6 % och andelen
nybörjare födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar 7 %, alltså
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har sammanlagt 13 % utländsk bakgrund (117 personer av 907).
2000/2001 var motsvarande siffra 17 % (136 personer av 796). Av
de studenter som under läsåret 2000/2001 befann sig i utbildningen
hade 12 % utländsk bakgrund, vilket motsvarade 772 personer av
6 610. Läsåret 2010/2011 hade 14 % utländsk bakgrund (1 113
individer av 8 059).

”

jag hade bra betyg på gymnasiet, jag tänkte
att jag var duktig, men det är stor skillnad
på gymnasiet och universitetet.

Statistiken avseende juridikstudenternas härkomst är inte uppdelad
på nationaliteter eller världsdelar, men 2011 skickades en enkät
till nya studenter vid juristprogrammet i Göteborg på vilken 100
studenter svarade. Enkätsvaren gjorde gällande att 7 % av de tillfrågade hade två föräldrar födda utanför Norden. 2010 skickades en
enkät till dem som tagit examen samma år och i denna fanns frågan
”Var har du respektive dina föräldrar vuxit upp?” 73 juristalumner
svarade. 95,9 % av dessa hade vuxit upp i Sverige, 2,7 % i annat
nordiskt land, 0 % i annat europeiskt land och 1,4 % i ett land utanför Europa. 89 % av studenterna som besvarat enkäten hade en mor
som var uppvuxen i Sverige, 4,1 % i annat nordiskt land, 0 % annat
europeiskt land och 6,8 % svarade att deras mor vuxit upp i ett land
utanför Europa. På fädernas sida var 89 % uppvuxna i Sverige, 2,7 %
i annat nordiskt land, 0 % i annat europeiskt land och 8,2 % i land
utanför Europa.
Samma år som Vinge startade sitt mångfaldsprojekt startade även
Stockholms universitet ett mångfaldsprojekt. Universitetets projekt
drivs sedan 2006 av Juridiska fakulteten och det övergripande målet
är att ”sammansättningen av studenter på juristprogrammet ska
spegla den sociala mångfalden i samhället. Det övergripande målet är
även att framhålla att studier på juristprogrammet inte är förbehållet
personer från vissa områden eller sociala grupper”.
År 2003 gjorde Uppsala universitet ett försök att bredda sin rekrytering till juristprogrammet genom att vika 30 av sina 300 platser
åt sökande med utländsk bakgrund. Denna positiva särbehandling
ledde dock till att universitetet fälldes av Högsta domstolen för
otillåten etnisk diskriminering. Etnisk kvotering är alltså inte til�låtet. Däremot finns möjlighet att bredda rekryteringen genom ett
alternativt urval. Urvalet är då inte specifikt etniskt utan det kan
även röra sig om att rekrytera studenter från studieovan miljö. Vid
Lunds universitet finns sedan år 2010 möjligheten att ta sig in på
utbildningen utan toppbetyg men genom att söka och genomgå
en distanskurs om 15 högskolepoäng. De maximalt 20 studenter
som uppvisar bäst resultat på distanskursen erbjuds sedan plats på
juristprogrammet.
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För majoriteten av de tillfrågade stipendiaterna har högre studier
alltid varit en självklarhet. Detta kommer från uppväxtmiljön och
få av dem reflekterar över det, ”det finns inget annat alternativ”.
Generellt har stipendiaterna en eller två föräldrar med en universitetsutbildning. En avdelningschef vid en juridisk fakultet menar
att det är väl känt att ungdomar med akademikerföräldrar är mer
benägna att studera vidare än de ungdomar som kommer från en
studieovan miljö och att detta med stor sannolikhet gäller oavsett
om studenterna eller deras föräldrar har svensk eller utländsk bakgrund. Avdelningschefen menar även att det finns en risk för oavsiktlig diskriminering och stigmatisering om man slentrianmässigt
utgår från att alla ungdomar med utländsk bakgrund kommer från
en studieovan miljö. Deras studier framhålls ofta som ett lyckat
resultat av breddad rekrytering, trots att båda föräldrarna kan ha
långa akademiska utbildningar i bagaget och inspirerat sina barn
till vidare studier på samma sätt som svenska akademikerföräldrar.
Även det mindre antal stipendiater som kommer från studieovana
hem har fått stöd hemifrån och det har funnits en förväntan att de
ska studera vidare. Dessutom ”finns möjligheten i Sverige, den ska
man använda”. Ett par stipendiater nämner studierna som en väg
till ett annat liv, bort från förorten och att de vill något med sina
liv, att de har ett driv. Denna målmedvetenhet bekräftas av ett par
av skolans kontaktpersoner som även understryker att de elever
som kommer in på juridikprogrammen är studiemotiverade och
har bra betyg – annars skulle de inte ha kommit in på utbildningen.
För det är svårt att komma in. Till juristprogrammet vid Stockholms
universitet antas höstterminen 2012 300 studenter. Cirka 7 500 är
reserver.
För alla stipendiater har vägen inte varit spikrak. Ett par av de tillfrågade har börjat läsa fristående kurser vid ett lärosäte för att sedan
kunna ansöka till senare del av program vid ett annat lärosäte. Flera
av stipendiaterna, oavsett om de kommer från en akademikerfamilj
eller en studieovan miljö, nämner även att de fått stöd av lärare
och blivit uppmuntrade att söka till just juridikprogrammen. För
en stipendiat har faktumet att det finns så få jurister med utländsk
bakgrund nästan varit avgörande för dennes karriärval – faktumet
medvetandegjordes både av en kontaktperson vid en av skolorna
samt under Vinges klassrumspresentationer.
MÅNGFALDSPROJEKTET
– 10 ÅR SENARE
Vid starten av mångfaldsprojektet uppskattades den sammanlagda
stipendiesumman uppgå till en halv miljon kronor; en summa
som efter 10 år har dubblerats. Kostnaden i pengar är dock liten i
jämförelse med den tid som ett femtiotal jurister årligen lägger på
projektet, i större eller mindre omfattning. Dock har projektet satt
sig och anges vara mer tidseffektivt nu än i början.
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Mångfaldsprojektet betyder onekligen mycket för de involverade
gymnasieskolorna. Skolornas kontaktpersoner ser projektet som
viktigt eftersom juristkåren borde spegla det svenska samhället. Det
nämns att Vinge tar ett ansvar som politiker egentligen borde ta.
Men främst är det betydelsefullt att Vinge som en av de största advokatbyråerna i landet engagerar sig i just deras elever och erbjuder
dem en ”inblick i en låst värld” samt ”visar för en generation att de
är viktiga”. Workshops, föreläsningar, klassrumspresentationer och
temadagen ger eleverna kontakt med arbetslivet och konkretiserar
juristyrket. Responsen efter klassrumspresentationer och i synnerhet efter Vinges temadag är från elevernas sida mycket god. Det
finns från kontaktpersonernas sida en övertygelse om att Vinge
inspirerat många elever till akademiska studier inom juridik men
även inom andra fält. Alla elever söker inte juridikstipendiet och
färre får det. Därmed är det svårt att uppskatta hur många det är
som sammanlagt inspirerats till juridikstudier.
På Angeredsgymnasiet i Göteborg startades 2005/2006 inriktningen Passion Juridik på skolans samhällsvetenskapliga program.
Initiativtagaren, eldsjälen och tillika Vinges kontaktperson på skolan
menar att inriktningen ”i hög grad har med mångfaldsprojektet
att göra”. På ett nationellt plan har det skett förändringar inom
gymnasieskolan sedan projektet startade. År 2011 reformerades
gymnasieskolan och den nya läroplanen Gy11 började gälla. I denna
läroplan har bland annat ekonomiprogrammet återkommit och
därtill fått en ny inriktning – juridik. Att juridik fått ämnesstatus
är positivt, men kopplingen till just ekonomiprogrammet är inte
självklar. En kontaktperson vid en av Vinges samarbetsgymnasium
menar att det vore mer korrekt att koppla ämnet till samhälls
vetenskapsprogrammet för att på så vis göra juridik tillgängligt
för fler elever.
Statistik kan vara lika vanskligt som att kategorisera landets
befolkning utifrån svensk eller utländsk bakgrund eftersom inget
förtäljs om de olika förutsättningarna som individerna har. Men,
samtidigt kan statistik utgöra en grund och visa på tendenser inom
mångfaldsområdet, såsom att juristkåren fortfarande är tämligen
homogen och uppvisar en brist på individer med annan bakgrund
än den svenska. När det gäller benägenheten till juridikstudier visar
statistiken att denna inte har ökat bland personer med utländsk
bakgrund i relation till befolkningens sammansättning och
utveckling under de gångna tio åren.
För att kunna studera till jurist behövs mycket goda språkkunskaper
i svenska. För att få arbete som exempelvis domare eller åklagare
krävs dessutom svenskt medborgarskap. Per definition kan därmed
vissa juristyrken bli svårtillgängliga och att öppna dessa dörrar kan
inte en advokatbyrå göra. Däremot kan Vinge inspirera och rekrytera elever till juridikstudier, vilket gjorts genom mångfaldsprojektet.
Vinges mångfaldsprojekt har kanske inte lett till nämndvärt ökad
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integration i stort, men har haft betydelse för enskilda individer
och därmed till viss del för juristkåren.
Intervjuade advokater och en domare har poängterat att det inte
ska ha någon betydelse om en advokat, domare eller åklagare har
utländsk bakgrund eller ej eftersom alla har samma rättigheter och
skyldigheter inför lagen. Utifrån integrations-, rättsäkerhets- och individperspektiven bör dock alla även uppleva att så är fallet. Av denna
anledning är det angeläget att verka för att juristkåren, i vart fall inom
de yrkesområden som agerar inom rättsapparaten, ska spegla befolkningssammansättningen i ett brett perspektiv. Utifrån perspektiven
affärsnytta och samhällsnytta är det också angeläget att kompetens
inte förbises på grund av exempelvis fördomar eller bristande förståelse för andra kulturer. Det är dessutom angeläget att människor,
oavsett bakgrund, får ökade förutsättningar att nå dit de vill. Vinges
mångfaldsprojekt är ett exempel på en aktiv åtgärd för att främja bred
etnisk integration inom en specifik yrkeskategori.
En ökad internationalisering medför nya privaträttsliga fråge
ställningar när andra länders lagar inte korrelerar med den svenska
rätten, exempelvis inom arvs- och familjerätt. Detta genererar ett
behov av internationell kompetens hos den svenska advokatkåren,
såväl avseende juridik som kultur. Likaså innebär en allt mer globaliserad värld att skiftande kulturell kompetens och språkkunskaper
öppnar för nya affärsmöjligheter.
För mångfald och integration i samhället i stort har projektet
endast haft mindre betydelse. Genom projektet har det visserligen
tillkommit fler jurister med utländsk bakgrund, men det har främst
varit fråga om redan studiebenägna ungdomar som valt jurist
programmet istället för högre studier i andra ämnen. Vinge har
dock redan från början, som enskild aktör, haft en väl avgränsad
målsättning sedan projektets start: att öka den etniska mångfalden
inom den svenska juristkåren, med medel som Vinge behärskar.
EN FRAMGÅNGSRIK DROPPE I HAVET
Mångfaldsprojektet har, främst i Göteborg, rönt medial uppmärksamhet. Artiklar har publicerats i Dagens Industri, Advokaten,
Metro och GP samt uppmärksammats i TV, radio och på flertalet
webbportaler, vilket har gett upphov till marknadsföring samtidigt
som Vinges samhällsarbete har synliggjorts för en bredare publik och
goodwill skapats. Projektet är ett mångfaldsprojekt, men var från början även ett marknadsföringsprojekt och denna affärsmässiga aspekt
är inte att förglömma. Vinge är ett vinstdrivande företag som för tio
år sedan valde att satsa på ett samhällsengagemang genom att göra
något konkret och annorlunda istället för att bara sponsra golfhål och
insamlingar, vilket visade sig vara en klok och i viss mån framgångsrik
satsning. Men det finns även ett annat mått på att konceptet varit
lyckat, det har inspirerat till ytterligare satsningar – likt ringar på
vatten. Dessutom, genom starten av gymnasieinriktningen Passion
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Juridik lockade Angeredsgymnasiet i Göteborg till sig svenska elever
som aldrig tidigare satt sin fot i det segregerade Angered, vilket visar
att projektet indirekt lett till integration i en oväntad riktning.
Vinges engagemang för gymnasieskolorna och stipendiaterna har
varit omfattande. Tusentals elever har varit närvarande vid Vinges
klassrumspresentationer. En mindre del av dem har sedan närvarat
under Vinges temadagar och senare sökt och fått juridikstipendiet.
För de tillfrågade stipendiaterna har det generellt varit självklart
att läsa vidare efter gymnasiet och i de flesta fall har de haft yrkesbanan klar för sig innan de deltagit vid klassrumspresentationer och
temadagar. För denna typ av elever har Vinges aktiviteter lett till en
fördjupad insikt om yrkets faktiska bredd. Hos andra elever har det
under gymnasietiden funnits ett frö av intresse för juridikstudier
där Vinges aktiviteter blivit en av flera faktorer som gjort att fröet
börjat gro. I flera fall har Vinges aktiviteter stärkt intresset för juridikstudier. Så finns det osäkra kort – elever som inte alls har någon
aning om vad de vill bli – och som under klassrumspresentationerna
och på Vinges temadag fångats upp och så småningom gett sig in
på juristbanan. Några av stipendiaterna var sådana osäkra kort.
Vinge har därmed lyckats med det som förutsattes och projektet
kan per definition ses som framgångsrikt, vilket såväl initiativtagare
som projektledare och kontaktpersoner vid skolorna vittnar om.
Vinges aktiviteter har därtill haft betydelse för många av stipendiaterna och flera ser projektet och dess syfte som viktigt.
En juristkår som statistiskt speglar den svenska befolknings
sammansättningen utifrån kategorierna svensk och utländsk bakgrund är möjligen uppnåelig i ett längre tidsperspektiv och med
rätt resurser. Men vill man bryta ner statistiken till nationalitet och
därmed få en mer representativ spegling av det svenska samhället
blir det mer komplicerat och ytterligare utmaningar tillkommer i
en redan komplex frågeställning, exempelvis hur man når personer
som begränsas av kultur och religion.
Rapporten visar att det krävs mycket engagemang och arbete för att
uppnå en ökad andel jurister med utländsk bakgrund. En enskild
advokatbyrå kan – med resurser och väl genomtänkta och riktade
aktiviteter – göra skillnad för enskilda individer och därmed påverka i en mindre skala. Men för att förändra juristkåren i stort krävs
ytterligare politiska satsningar inriktade på att exempelvis främja
ungdomars språkkunskaper i svenska. Ett annat exempel på en åtgärd för att indirekt främja etniskt breddad rekrytering kan vara att
anta en större andel sökanden till högre studier via alternativt urval.
Därtill kan det behövas riktade lokala informationssatsningar för att
visa ungdomar vilka möjligheter de har, i likhet med vad Vinge gjort
genom mångfaldsprojektet. Med mångfaldsprojektet har Vinge visat
vägen och gjort skillnad och det är angeläget att projekt som dessa
drivs av samhällets olika aktörer, i någon form, även i framtiden.
Linda Sturesson
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