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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

SOMMARVÄRME och klara 
himlar ersätts sakta men säkert 
med regnoväder och gulnande 

löv på träden. Det känns kanske som 
att nästa sommar är en evighet bort, på 
samma sätt som det för den nyblivne 
juriststudenten kan framstå som att en 
juristexamen är fjärran och oåtkomlig. 
Tiden går dock fort! Utan att ens ha 
hunnit smälta de första kurserna når 
man vägs ände och man hämtar ut sin 
examen. Plötsligt ligger världen för ens 
fötter och man inser hur många dör-
rar som öppnats, hur många alternativ 
som finns att välja bland. Alla behöver 
ju dig, en jurist, förr eller senare.

Samtidigt som studenter antingen 
inlett eller återgått till sina studier, val-
de det svenska folket sina representan-
ter. I valtider har ordstrider och hård 
retorik alltmer kommit att känneteck-
na den politiska diskursen, och oftast 
är detta oproblematiskt eftersom vi 
lever i en demokrati där yttrandefri-
heten värderas så högt och tillåter så 
mycket. Ibland kan det dock bli pro-
blematiskt, för yttrandefriheten har 
inskränkningar. Om dessa berättar 
advokaten Ängla Eklund i en intervju 
med iusbäraren.

Det är ingen hemlighet att Stock-
holms universitets juristprogram ge-
nerellt saknar praktiska inslag. Om 
man har tur kommer man som student 
i kontakt med verksamma jurister på 
annat sätt, såsom genom deltidsjobb 
eller på Juristdagarna, Nordens störs-
ta arbetsmarknadsmässa för juriststu-
denter. För att hjälpa er har iusbäraren 
som målsättning att belysa olika yrkes-
banor och arbetsplatser. I detta tredje 
nummer för 2022 kan du lära dig mer 
om såväl juristers klassiska som fram-
tida karriärvägar.

Historiskt har man med en jurist-
examen haft begränsade möjligheter 
att verka i utlandet. Men detta har för-
ändrats. I EU harmoniseras lagstift-
ning i takt med utökat samarbete och 
genom rättens internationalisering 
blir det allt enklare att praktisera juri-
dik utomlands. Ingen jurist har inne-
burit så mycket för att öppna Sverige 
för omvärlden – och omvärlden för 
Sverige – som den nyligen avlidne Ulf 
Bernitz, professor i europeisk integra-
tionsrätt vid Stockholms universitet. 
I iusbäraren vill vi beskriva hans arv 
till juridiken och akademin. Vi tackar, 
hyllar och saknar honom.

Juriststudenter, känn er eftertraktade. 
Den kunskap ni tillägnar er på jurist-
programmet behövs överallt och av 
alla. Med det önskar jag er en 
lärorik hösttermin!
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Varmt välkomna…
ANTINGEN välkomna till ett 

nytt kapitel i ert liv, juristpro-
grammet, eller välkomna till-

baka till ytterligare en kämpig och hän-
delserik termin. Sommarens ljusa nätter 
blir allt kortare och mörkare, samtidigt 
som tiden med skolböckerna uppslagna 
blir allt längre och intensiv. 

Hösten känns inte sällan som en ny-
start – det kanske är just då som flest 
tänker att nu ska jag bli en strukture-
rad individ med en god sömnrutin och 
regelbunden träning. Inte minst känns 
det som en nystart för oss alla i Juridis-
ka Föreningens styrelse. Vi ser hur alla 
nyantagna juriststudenter kommer in 
i studierna och såklart hur insparken 
sätter en guldkant på den nya varda-
gen som tillkommer med juristpro-
grammet. Med den nystart som hösten 
för med sig, har vi i styrelsen målsätt-
ningen att skapa det mest givande, ro-
liga och intressanta studentlivet i hela 
studentvärlden. Vi hoppas att alla nya 
och återvändande studenter kan finna 
en plats i den fantastiska förening som 
åtminstone vi som ordförandepar kan 
kalla hem. 

Troligen har det inte gått någon för-
bi att omvärlden numera kan beskrivas 
som mer omtumlande än någonsin. Än 
så pågår det ett krig i Europa, aktie-
marknaden verkar komma att bli mer 
instabil framöver, om några dagar (från 
skrivande stund) sker det nagelbitande 
valet och flera ekonomer menar att en 
lågkonjunktur nalkas. Men det är just i 
tider av tumult och förändring som ju-
rister behövs som mest. Det är nu som 
man som juriststudent bör känna sig 
mest benägen att fokusera på studierna 
och känna sig trygg i vetskapen, att den 
kunskap man skaffar nu under studie-

tiden, den kommer 
vara en ovärderlig 
tillgång, hur världs-
läget än ser ut när 
man tar examen. 

Vi vet att studier-
na inte alltid är enk-
la att ta sig igenom, 
oavsett om man på-
börjar sin första ten-
tamen, eller om man 
kan se ljuset i tun-
neln med examens-
uppsatsen. Ett gott 
studieresultat byggs 
med flera olika typer 
av byggstenar, och 
inte alla är definie-
rade av att ha näsan 
i böckerna. Vi vill uppmana alla hårt 
kämpande juriststudenter att verkligen 
se till att ta vara på studietiden! Kom 
ihåg att det är ett ypperligt tillfälle att 
skaffa vänner för livet och bli bra på an-
nat än bara juridik (exempelvis caps!). 

Givetvis måste vi slå ett slag för alla 
fantastiska kommittéer som Juridiska 
Föreningen består av, och alla de spän-
nande aktiviteter som väntas i höst! 
Först och främst har marknadskom-
mittén fullt upp! Den 13 oktober an-
ordnas Juristdagarna i Frescatihallen. 
Juristdagarna är en enorm arbetsmark-
nadsmässa för juriststudenter – där kan 
du bredda ditt kontaktnätverk, spana 
spännande arbetsplatser och potentiellt 
finna dina framtida kollegor. Kom dit 
och utnyttja den fantastiska möjlighe-
ten till att få in en fot på arbetsmark-
naden! 

Idrottskommittén erbjuder denna 
termin veckovisa fotbolls- och inneban-
dyträningar. Naturligtvis kommer en 

hel del festande ske på Juristernas Hus, 
starkt lett av klubbmästeriet, och vi vill 
uppmana alla att gå på torsdagspubar-
na! Såklart finns det mycket mer som 
erbjuds i föreningen – men tyvärr är vår 
bredd så pass stor att allt inte får plats 
här i krönikan! Tips är därmed att gilla 
Juridiska Föreningen på Facebook och 
följa oss på Instagram för att hänga med 
i allt spännande som väntar i höst. Vi 
hoppas att få träffa många av er fram-
över!

TEXT  Marija Gorlova och  
Dennis Engström

FOTO Jenny Konradsson

JF:s ordförande Marija Gorlova   
och vice ordförande Dennis Engström

Vårt sommartraineeprogram finns till för att du som är juriststudent ska få en känsla för byrån och 
en praktisk introduktion till rollen som affärsjurist. Varje sommar erbjuder vi därför möjligheten att 
under sex veckor få uppleva hur det är arbeta på våra kontor i Sverige.

Sommartraineeprogrammet riktar sig framför allt till dig som läser termin sex till och med åtta på 
något av juristprogrammen i Sverige. Ansökan öppnar i början av november. För mer information, 
besök mannheimerswartling.se/karriar.

BESÖK OSS ÄVEN PÅ INSTAGRAM, @MANNHEIMER_SWARTLING

MANNHEIMERSWARTLING.SE

Är du vår nya 
sommartrainee?
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 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

Ä N G L A  E K L U N D :  
”Förtalsmål kan bli en status-
fråga för de med makt”
I valtider framförs i bästa fall sakpolitiska argument, men 
inte sällan ogrundade påståenden och anklagelser, ibland 
uppenbara lögner. Vad säger lagen om detta? Advoka-
ten Ängla Eklund berättar om både sitt arbete på advo-
katbyrå och med yttrandefrihet och integritetsskydd.

UNDER merparten av valrö-
relsen 2022 har det stått klart 
att lag och ordning är väljarnas 

prioriterade fråga. Detsamma kan i 
huvudregel tyvärr inte sägas om kva-
litet på de förslag som läggs fram för 
att stävja kriminaliteten. Värst är kan-
ske tonläget i de politiska utspelen – se 
exempelvis Tobias Anderssons (Sveri-
gedemokraternas rättspolitiska tales-
person) förslag om att införa ”förmin-
skande” ungdomstjänst. Fredagen den 
2 september höll försvarsminister Peter 
Hultqvist och integrations- och mig-
rationsminister Anders Ygeman (båda 
Socialdemokraterna) en pressbrief ”om 
det säkerhets- och utrikespolitiska ho-
tet som Sverigedemokraterna utgör”.

Exemplen på upprörande utspel är 
många. En jurist inser dock att upprö-
rande och brottsligt är vitt skilda saker. 
Jag vill därför utreda gränsdragningen 
mellan de två och, annorlunda uttryckt, 
belysa yttrandefrihetens skydd genom 
att redogöra för dess inskränkningar; i 
synnerhet förtal och hets mot folkgrupp. 

För detta sökte jag upp Ängla Ek-
lund, en advokat och expert som regel-
bundet figurerar i media och förmed-
lar kunskap om yttrandefrihetsfrågor. 
Inledningsvis vill jag lära känna Ängla 
Eklund som praktiserande jurist. 

Vad gör du idag?
Jag är associate och advokat hos Mann-
heimer Swartling och arbetar i verk-
samhetsgruppen Corporate Sustainabi-
lity and Risk Management. I min grupp 
ägnar vi oss åt våra två grundupplägg. 
Det första är riskförebyggande tillsam-
mans med klienter där vi hjälper dem 
att identifiera risker inom exempelvis 
mänskliga rättigheter, korruption, pen-
ningtvätt och dataskydd. Det andra är 
att vi arbetar krishanteringsmässigt. Vi 
erbjuder då rådgivning när en kris eller 
ett problem har uppstått, antingen efter 
att problemet påpekats av någon myn-
dighet eller efter att organisationen själv 
upptäckt det och vill åtgärda.

Sustainability innebär alltså inte ute-
slutande miljö- och klimatfrågor. Håll-
barhet inom transaktionsjuridiken har 
en bredare betydelse, säger Ängla.

– Det handlar om hållbarhet och 
regelefterlevnad inom organisationen. 
Bland annat granskar vi leverantörs-
kedjor och att inga leverantörer anlitas 
som har kopplingar till kränkningar av 
mänskliga rättigheter.

Vad är utmanande på jobbet? 
Ängla menar att på grund av vad hon 
får hantera i sin verksamhetsgrupp är 
egentligen allt utmanande.

– Man får konstant bemöta frågor 
som man inte tänkt på innan och som 
sällan prövats tidigare. Ofta rör vi oss i 
ytterligheter av juridiken. Det är otro-
ligt utmanande och oerhört roligt att 
bemöta nya frågor!

Affärsjuridiken i största allmänhet 
lockar inte alla studenter och många 
tenderar att ställa sig lätt kritiska till 
en karriär på affärsjuridisk byrå. Under 
sina studier på juristprogrammet vid 
Stockholms universitet sökte Ängla ef-
ter vad som kunde fånga hennes intres-
se och engagera henne. 

– Under studietiden var jag aktiv 
inom Institutet för Juridik och Internet 
samt amanuens för flera kurser med 
koppling till IT-rätten, vilket gav mig 
inblick i området. Jag bestämde mig 
kort därpå för att jag på något sätt ville 
arbeta med IT-rätt.

Till slut beslöt hon sig för att börja på 
byrå eftersom hon anade att det skulle 
vara mest lärorikt, vilket hon anser ha vi-
sat sig stämma. Först jobbade hon i två år 
med dataskydd hos advokatfirman Del-
phi. Hon bytte därefter till Mannheimer 
Swartling som paketerat dataskyddet i 
en större verksamhetsgrupp och har lyft 
det till mer än rena kommersiella frågor. 

Vad hade du gjort om du  
behövt välja annat än  
affärs juridik?
Jag älskar frågor som rör enskildas inte-
gritet och hade gärna arbetat mer med 
enskilda personer. Kanske integritets-
skyddsfrågor utifrån ett straffrättsligt 
perspektiv? Förtalsfrågor har alltid va-
rit ett stort intresse för mig.

Yttrandefriheten är en av de grundläg-
gande fri- och rättigheter som förutsätts 
existera för ett samhälle att få kalla sig 
demokratiskt. I valtider är den essenti-
ell för att medborgare ska få möjlighet 
att bilda en upplyst uppfattning inför 
röstning. 

Mänskliga rättigheter så som de ex-
empelvis kommer till uttryck i Euro-
pakonventionen är generellt inte obe-
gränsade. Det framgår redan av att flera 
rättigheter ibland kan hamna i konflikt 
med varandra –  jämför exempelvis 
skyddet för privat- och familjeliv (arti-
kel 8) och yttrandefriheten (artikel 10) 
där den svenska förtalsregleringen är 
ett försök att balansera de intressen som 
artiklarna är ägnade att skydda. Vidare 
är Europakonventionens artiklar 8–11 
så kallade relativa rättigheter (se varde-
ra artikels andra stycke), vilket betyder 
att de uttryckligen kan inskränkas. För 
detta krävs bland annat att begräns-
ningarna har stöd i lag (legalitetsprin-
cipen), har ett legitimt syfte och är pro-
portionerliga i förhållande till det syftet 
(proportionalitetsprincipen).

I en av mina första artiklar till denna 
tidning skrev jag om det fria ordets be-
tydelse mot bakgrund av mordet på den 
franske läraren Samuel Paty (”Pennan är 
mäktigare än svärdet –  annars har allt 
varit förgäves”, iusbäraren 4/2020). Bland 
annat hävdade jag att: ”Yttrandefriheten 
har inte vunnits av den tysta majoriteten 
som finner sig i sin tillvaro”. Jag kan ock-
så vara transparent och ur samma artikel 
citera att: ”personligen anser jag att alla 
inskränkningar i yttrandefriheten rimli-
gen måste begränsas till ett minimum”. 

Med det sagt finns begräns-
ningar som den laglydande 
medborgaren bör känna till. 
Du känner till dem bättre än 
de flesta. Hur kommer det sig?
Framför allt genom mitt engagemang 
för Institutet för Juridik och Internet 
(IJI). Det är en politiskt oberoende ide-
ell organisation som grundades 2013 av 
Mårten Schultz och Filippa Sjödén. Då 
var det tänkt att fungera som en legal 
clinic och hjälpa enskilda att stämma 
för integritetskränkningar. Vi ägnade 
oss ganska länge åt det. Sedan förstod 
vi att det inte var ett lika effektivt sätt 
att göra skillnad jämfört med institutets 
andra aktiviteter, såsom att vara ex-
pertorganisation i statliga utredningar 
och media och föreläsa om komplexite-
ten bakom yttrandefrihets- och integri-
tetsskyddsfrågor.

IJI är alltid inriktade på att sprida 
kunskap och påverka luckor i lagstift-
ningen, enligt Ängla. Organisationen 
består av verksamma jurister, professo-
rer och juriststudenter.

Innan man berör de lagstadgade in-
skränkningar som finns bör man bör-
ja med huvudregeln: yttrandefriheten 
i Sverige är väldigt långtgående, säger 
Eklund.

– Begränsningarna består bland an-
nat av att man inte får yttra hot mot en 
annan person, sprida missaktande upp-
gifter eller hetsa mot någon folkgrupp.

OM ÄNGLA EKLUND

Ålder: 32 år (född 1989)
Hem: Ö utanför Stockholm
Familj: Make och två barn
Fritid: Åker mycket båt, skidor 
och cykel
Studier: Juristprogrammet i 
Stockholm
Arbete: Associate och advo-
kat på Mannheimer Swartling, 
Medordförande för Institutet för 
Juridik och Internet tillsammans 
med Mårten Schultz
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Vad gäller inom valsamman-
hang, där desinformation är 
en stor fråga? Får man hitta 
på, ljuga och medvetet sprida 
falsk information? 
Kortfattat är svaret ja, i mycket hög ut-
sträckning.

Förtal är ett ständigt återkom-
mande diskussionsämne. Vad 
är egentligen förtal?
Förtal är när man sprider en uppgift 
som framställer någon utpekad person 
som ”brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt” (5 kap. 1 § brottsbalken) 
eller som på annat sätt är ägnad att ut-
sätta personen för andras missaktning. 
Värdeomdömen omfattas däremot inte, 
så juridiskt är det fritt fram att tycka att 
någon ful eller otrevlig. Om man kan 
värdera informationen faktamässigt, 
såsom ett påstående om att någon be-
gått brott, är det inget värdeomdöme.

För att en uppgift ska anses ha spri-
dits behöver den nå ut till en krets ut-
anför den närmsta, förklarar Ängla. 
Någon generell regel för hur stor den 
behöver vara finns inte.

Exempelvis kan en uppgift om nå-
gons homosexualitet, som typiskt sett 
inte leder till missaktning från allmän-
heten i stort, vara förtal om den sprids 
till en grupp som den personen tillhör 
och som har en mycket religiöst konser-
vativ syn på sexualitet.

Ett annat yttrandefrihetsbrott 
som ofta diskuteras är hets 
mot folkgrupp, bland annat 
i samband med en SD-tweet 
om återvandring med enkel-
biljett till Kabul. Hur skulle 
Eklund sammanfatta brottet?
Det innebär att hetsa mot en grupp av 
människor, till exempel genom att skriva 
att en viss grupp ska utrotas. Folkgrupp 
är ett något missvisande ordval i brottsru-
briceringen, eftersom det kan röra sig om 
en grupp av personer baserat på ras, hud-
färg, nationellt eller etniskt ursprung, re-
ligion, sexualitet eller könsöverskridande 

identitet. Anspelning på könen man eller 
kvinna omfattas inte av lagen.

Hur bedömer du tweeten om 
enkelbiljett?
Det rör sig inte om något hetsande, sva-
rar Eklund, utan är bara ett politiskt 
utspel.

I Sverige är det tillåtet att göra smut-
siga politiska poäng och yttrandefrihe-
ten ger människor rätt att vädra ganska 
vidriga åsikter. Man kan i och för sig 
hetsa mot invandrare. Gruppen i fråga 
måste utpekas tydligare än här och upp-
giften behöver uttrycka missaktning 
som når upp till den nivå att det utgör 
hets.

Vad skulle gälla om någon  
anser sig förtalad i iusbäraren?
Eftersom iusbäraren har ansvarig 

utgivare omfattas den av tryckfri-
hetsförordningen, förklarar Ängla. 
Tryckfrihetsförordningen (TF) och ytt-
randefrihetsgrundlagen (YGL) ger vissa 
medier ett särskilt starkt skydd. Bland 
dessa finns såväl de traditionella me-
dierna som hemsidor med ett frivilligt 
utgivningsbevis. Grundlagsskyddet ger 
extremt långtgående friheter, såsom att 
endast brottskatalogen i TF och YGL 
gäller (exklusivitetsprincipen). En förut-
sättning för detta är att en ansvarig utgi-
vare utses, som ensam får ett fullständigt 
juridiskt ansvar för allt som publiceras.

Hur stora risker tar en ansvarig 
utgivare?
Extremt små risker i praktiken. Proces-
ser mot ansvariga utgivare är oerhört 
ovanliga, dels eftersom Justitekanslern 
(JK) är ensam åklagare för grundlags-

brott och beslutar när det är påkallat 
att åtala för brott. Dessutom finns en 
preskriptionsfrist på sex månader för 
otillåtna yttranden i tryckta tidningar. 

I digitala kontexter har man begrän-
sat den så kallade arvsynden, berättar 
Eklund. Arvsynden medförde förr att 
utgivare svarade för alla tidigare pu-
blikationer. Nu finns en tvåveckorsfrist 
om publicitetsbrott påtalas rörande 
uppgifter på en webbplats som är över 
ett år gamla. För äldre brottsligt inne-
håll finns därmed en möjlighet att spri-
da det under tvåveckorsfristen och där-
efter radera.

Den konstaterat långtgående 
yttrandefriheten väcker frågan 
vilka medel man som drabbad 
av exempelvis ett förtalsbrott 
har att tillgå för upprättelse. 
Inledningsvis framhåller Ängla att de 
som blir utsatta för förtal i grundlags-
skyddade medier i praktiken inte någon 
möjlighet att få saken prövad. 

Även utanför de grundlagsskydda-
de medierna är du ofta hänvisad till att 
driva det som ett enskilt åtal, eftersom 
förtal är ett målsägandebrott. Att driva 
en skadeståndstalan och på så vis utö-
va rätten till en rättvis rättegång var 
grundtanken från början. 

I verkligheten är det ytterst få som 
kan driva en talan på egen hand. Rät-
tigheten skulle nästan kunna sägas vara 
villkorad av att det finns en ideell or-
ganisation som ställer upp som ombud 
gratis. Annars är ju rätten till en rättvis 
rättegång vid förtal endast förbehållen 
personer som har kunskap eller peng-
ar för att anlita ombud och som vågar 
stämma för en relativt låg ersättning. 

Möjligheten att föra process med an-
ledning av ett förtal kan bli en statusfrå-
ga för de med makt i samhället, anser 
Eklund. Att riskera konsekvenserna av 
att förtala är enklare för vissa än för an-
dra, som drabbas hårdare av att dömas 
för brott.

Om man blir förtalad i sociala medi-
er, driver talan och vinner målet, påpe-

kar Ängla att domstolen kan utdöma till 
ansvar men inte förpliktiga den dömde 
att radera inläggen. Domstolarna sak-
nar idag verktyget att ålägga en sådan 
skyldighet, som annars hade kunnat 
fungera som motsvarighet till ett för-
verkande. 

Kan målsägande begära att 
rätten tar upp saken på nytt, 
exempelvis för ytterligare  
ersättning?
I NJA 2020 s. 917 uttalade HD att förtal 
och olaga integritetsintrång inte är per-
durerande brott. Problemet är nämligen 
att brottshandlingen fullbordas vid det 
första spridandet, såsom vid publice-
ringen, medan den fortsatta spridning-
en faller utanför den kriminaliserade 
gärningen. Förvisso innebär fortsatt 
spridning en skada som är perdureran-
de, men gärningen är det inte. Saken 
kan alltså inte tas upp på nytt, för du 
kan ju inte dömas för samma brott två 
gånger (ne bis in idem). 

Om den dömde interagerar med 
inlägget igen, till exempel genom att 

retweeta det förtalande inlägget, kan 
denna dock dömas på nytt eftersom det 
räknas som en ny brottshandling, kon-
staterar Ängla.

Har du några avslutande ord?
Juriststudenter, engagera er gärna i IJI! 
Man får fria tyglar, så det kräver en viss 
nivå av eget engagemang och entusi-
asm. Studenter som lämnar studielivet 
kan sedan välja att bli alumn inom IJI 
eller stanna kvar i någon kapacitet även 
som yrkesverksam. Det är oerhört roligt 
att komma in i expertroll redan under 
studierna och man kan lära sig mycket!

Den intresserade bör kontakta Ängla 
Eklund eller Mårten Schultz.

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Severus Tenenbaum

 ■  INTERVJU  ■  INTERVJU

Mårten Schultz och Ängla Eklund
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Har du koll på juristens 
alla karriärvägar? 

SOM student på juristutbildning-
en är det lätt att tro att det enda 
du kan jobba som är advokat, 

affärsjurist, domare eller åklagare. Det 
är ju främst dessa traditionella yrken 
som nämns av lärare och gästföreläsare, 
som syns på arbetsmarknadsdagar och 
som framhävs i media. Men faktum är 
att arbetsmarknaden för dig som läser 
till jurist är så väldigt mycket bredare. 
Bara var fjärde jurist jobbar på byrå eller 
inom rättsväsendet. Majoriteten arbetar 
alltså någon annanstans. 

Många jurister är anställda på för-
säkringsbolag, intresseorganisationer, 
banker, finansbolag och företag inom 
industri och handel. En del jobbar som 
fastighetsmäklare eller på bevaknings- 
och inkassoföretag. Arbetsuppgifterna 
varierar beroende på område – du kan 
till exempel ansvara för att utreda, upp-
rätta och granska kontrakt, förhandla 
och driva processer. Compliance är en 
ganska vanlig titel; då arbetar du med 
att hjälpa verksamheter att kontrollera 
och tillämpa sina riktlinjer, följa lag-
krav och att upptäcka och rapportera 
eventuella brister i regelefterlevnaden. 

En mängd jurister arbetar i Riksda-
gen, på Regeringskansliet, på länssty-
relser, regioner och på myndigheter; 
såsom Skatteverket, Migrationsverket, 
Försäkringskassan, Kriminalvården 
och Naturvårdsverket. Som anställd 
i en offentlig verksamhet arbetar du 
bland annat med att bereda, föredra och 
verkställa politiska beslut, att utreda 
och lämna nya lagförslag eller hand-
lägga ärenden för myndighetsutövning. 
Andra arbetsuppgifter kan vara att 
göra tillsyn och inspektioner eller se till 
att krav på rättssäkerhet, tillgänglighet, 
upphandling och personuppgiftshante-
ring är uppfyllda i verksamheten. 

Som jurist inom kommunen kan du 

till exempel arbeta inom socialtjänsten, 
som kommunjurist eller som konsu-
mentvägledare. Konsumentvägledare 
ger individuell rådgivning och infor-
mation till medborgare om till exempel 
rättigheter och skyldigheter vid köp av 
en vara eller tjänst, och vid kontakt och 
tvister med myndigheter. Som kom-
munjurist ger du juridiska råd åt kom-
munstyrelsen, nämnder och kommu-
nens olika verksamhetsgrenar. Du gör 
juridiska utredningar, kvalitetsgran-
skar och skriver beslutsunderlag och 
avtal.

En del jurister arbetar internatio-
nellt; på svenska företag verksamma i 
andra länder, på Sveriges ambassader 
eller konsulat utomlands och på orga-
nisationer som till exempel FN:s organ, 
EU:s institutioner, Europarådet eller in-
tresseorganisationer. Om du arbetar in-
ternationellt är du ofta specialiserad på 
folkrätt, mänskliga rättigheter, EU-rätt 
eller affärsrätt.

Framtida juristjobb
Några samhällstrender som påverkar 
juristernas arbetsmarknad är digitali-
seringen. Allt fler jurister arbetar på in-
formations-, medie- och IT/tech-bolag. 
Ett område som får en allt viktigare roll 
och som förändras snabbt, är AI och 
Big data som kräver att du har kunskap 
inom internationell rätt. 

Samhällets snabba förändringar 
har ökat behovet av juridisk forskning, 
framför allt eftersom många forskare 
snart går i pension. Som forskare ana-
lyserar du till exempel hur rättsregler 
tillämpas och hur de kan förändras. 

Allt eftersom miljö- och klimatfrå-
gor får ett större utrymme i samhället 
lär du som har inriktning mot hållbar 
utveckling, klimaträtt och miljölagar 
bli mer eftertraktad både på myndighe-

ter, departement, kommuner och i det 
privata näringslivet. 

Efterfrågan på kunskap i arbetsrätt 
ökar också, både inom organisationer, 
på företag och på fackförbund. Beroen-
de på vem som är din arbetsgivare kan 
du exempelvis jobba med att ge rådgiv-
ning, utbilda i arbetsrätt, förhandla och 
påverka kollektivavtal.

Ytterligare en grupp som blir allt 
större är varumärkesjurister. Då arbe-
tar du med immaterialrättsliga frågor 
såsom upphovsrätt, varumärken, möns-
terskydd, domännamn, licensavtal och 
patent.

Så, nu har du fått en rejäl genomgång 
av möjliga karriärvägar för jurister! 
Förutom de klassiska yrkena som du 
förmodligen redan har koll på, är alltså 
arbetsmarknaden för jurister extremt 
bred och varierande. 

TEXT Ulrika Husmark,  
professionsanalytiker (Akavia)

FOTO Angelica Lönnberg

Som medarbetare på en av Sveriges högst rankade affärsjuridiska byråer 
behövs både inre och yttre styrka för att kunna ha en karriär som håller 
i längden. På Cederquist uppmuntrar vi alla våra medarbetare till fysisk 
aktivitet. Därför erbjuder vi kurser i mindfulness och yoga, men vi har också 
gym och gruppträningspass flera dagar i veckan – så att du kan tackla dina 
utmaningar på det sätt som passar dig bäst. Det vinner vi alla på. 

Bli min kollega – ansök nu på: karriar.cederquist.se
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Vinge från insidan
Som en av de största affärsjuridiska byråerna har Vinge 
fler än en gång de senaste åren tagit nya grepp. En stol 
i ledningsgruppen till den senast anställde. Ett långsiktigt 
jämställdhetsmål som ökat andelen kvinnor som deläg-
are. Och nu senast, Dude Diligence. Vad gömmer sig 
egentligen innanför väggarna?

”Var är den där stolen, och stämmer det 
att man tar in nyanställda i ledningen?” 
är det första vi tänker när vi tittar in hos 
Vinge i det nyinvigda huset på Norr-
malmstorg. För att få koll på byrån från 
insidan tog vi en pratstund med Ma-
ria-Pia Hope, VD och Christina Kokko, 
delägare inom M&A.

Christina Kokko, du har ju 
väldigt många nya kollegor 
under dina vingar. Vad kan 
man förvänta sig som nyba-
kad jurist och ny på byrån?
När du börjar hos oss är vi framför allt 
måna om att du får en bra start. Att du 
snabbt kommer in i gruppen, och i en 
trygg miljö får utföra riktigt arbete re-
dan från början. Vi lägger därför myck-
et fokus på både utbildning och sociala 
aktiviteter, för att du ska få lära känna 
både din egen grupp men också resten 

av huset. Så bra förutsättningar som 
möjligt – det är viktigt för mig som chef. 

Om jag står och väljer mellan 
att jobba på advokatbyrå, bli 
bolagsjurist eller sitta ting. 
Vad är det främsta skälet till 
att välja att börja på byrå?  
För att det är ett väldigt roligt och ut-
vecklande jobb! Vi vill att du ska få ut-
vecklas från dag ett. Att du får jobba i 
intressanta klientuppdrag, prova på en 
bredd av ärenden och bidra med det just 
du är duktig på. Det är då det blir kul 
på riktigt.

Men det gäller att hålla nyfikenheten 
levande. Efter en tid gör därför många 
av våra anställda ett så kallat second-
ment, där man under en period jobbar 
hos någon av våra klienter. Här får du 
en djupare inblick i företagets verksam-
het och verklighet, vilket brukar vara 

väldigt spännande 
och lärorikt. Många 
av våra anställda 
väljer också att sitta 
ting. När du sedan 
kommer tillbaka till 
Vinge är det med 
helt nya perspektiv. 

Du har varit på 
Vinge i hela 26 
år. Vad är det 
som fått dig att 
stanna? 
Jag har oerhört kul 
på jobbet! Som af-

färsjurist ligger dina insatser till grund 
för många av de stora händelserna i 
samhället och näringslivet. Nyheter vi 
läser om i tidningen har ofta mycket 
juridik i sig, och som affärsjurist bidrar 
du till att dessa händelser blir av.

När jag var helt ny på Vinge jobbade 
jag till exempel med att bistå Stenbecks-
fären i den process som satte punkt för 
TV-monopolet, vilket gjorde att den 
svenska TV- och radiomarknaden av-
reglerades. 

Våra nya kollegor som just har bör-
jat hos oss arbetar nu med några av de 
affärshändelser som kommer att ha stor 
betydelse i näringslivet den här hösten. 

Vinge har flera gånger upp-
märksammats för arbetet med 
jämställdhetsfrågor. Hur kom-
mer det sig, och är uppmärk-
samheten verkligen befogad? 
Att Vinge är där vi är idag är både en till-
fällighet och ett väldigt medvetet arbete. 
När jag började var vi en handfull kvin-
nor som började ungefär samtidigt. Vi 
trivdes, stannade kvar och fick inflytan-
de. När vi väl hade fått det började byrån 
långsamt förändras. Då märker andra 
yngre kvinnor att det går att göra karriär 
på Vinge, att man ges samma förutsätt-
ningar. Idag har vi en övervikt av kvinnor 
i ledningsgruppen och en kvinnlig MP. 
År 2015 satte styrelsen också målet att 
framöver skulle 50 % av de nyinvalda del-
ägarna vara kvinnor. Vi uppfattade att det 
blev en förändring, och det blev väldigt 
tydligt för våra biträdande jurister.

Målet om 50 % kvinnor har ju 
blivit både omdiskuterat och 
uppmärksammat. Varför sätter 
man den typen av mål, finns 
det inte andra sätt? Vi fråga-
de Maria-Pia Hope, VD och 
Managing Partner.  
Vi tänker såhär – med konkreta mål får 
man konkreta resultat. År 2015 satte vi 

som första byrå målet för att öka ande-
len kvinnor på seniora positioner, att 50 
% av de som väljs in som delägare ska 
vara kvinnor. 

När vi rekryterar från universitetet 
är över 50 % av studenterna kvinnor. 
Vi bestämde därför att det borde åter-
speglas i de seniora leden. Nu konsta-
terar vi att det har varit en viktig del i 
att både rekrytera och behålla duktiga 
medarbetare. Det finns också en hel del 
forskning som visar att bolag med jämn 
andel män och kvinnor är mer fram-
gångsrika och har högre trivsel. Det tror 
vi verkligen på, både för oss själva och 
för näringslivet i stort. 

På vilket sätt påverkar det den 
som är nyanställd? Det dröjer 
ju ganska många år innan det 
blir aktuellt att bli delägare. 
Att sätta ett mål visar att vi som ledning 
tycker att det är en viktig fråga. Här 
handlar det om att tidigt skapa förebil-
der, och visa hur alla behövs. Men det 
är i den dagliga verksamheten som lika 
möjligheter verkligen spelar roll. En av 
våra största klienter, EQT, går varje år 
igenom hur alla deras juridiska rådgiva-
re jobbar med jämställdhet. Här under-
söker man genomgående om kvinnor i 
lika hög grad som män får vara med i 

de mest avan-
cerade casen, 
och hur många 
kvinnor som 
finns i de seni-
ora leden. I den 
underökningen 
hamnar Vinge 
allra högst. 

Att jobba 
för mång-
fald är 
viktigt för 
många 

unga idag. 
Det rymmer ju så mycket mer 
än bara jämställdhet. Riskerar 
det inte att bli lite slagsida? 
För oss handlar det framför allt om att 
ge alla möjligheten. Och att skapa en 
mix av människor under vårt tak. I vår 
rådgivning jobbar vi ofta i komplicera-
de ärenden där olika perspektiv och er-
farenheter är viktiga. Ju fler idéer som 
är med och bidrar, desto bättre jurister 
blir vi gemensamt. 

När vi tänker på Vinge tänker vi ofta 
på spexiga namn och teman. Senast upp 
var Dude Diligence. Vad är det egentli-
gen, och vem kom på namnet?

Det gjorde vi nog gemensamt. Fram-
för allt sätter det fingret på en viktig 
fråga. Som jurister gör vi ofta en så 
kallad due diligence för vår klient. Här 
tyckte vi att den behövde ett tillägg. Nu 
granskar vi hur könsfördelningen ser 
ut i ledningsgrupp, styrelse och i andra 
nyckelroller, samt hur bolagens jäm-
ställdhetsmål ser ut. Med det här till-
lägget vill vi verka för ett mer jämställt 
näringsliv.

Vi måste passa på att fråga om sto-
len. The Seat. Stolen i ledningsgruppen 
till den som senast anställts blev ju en 
snackis när den kom. Nu har nyanställ-
da fått ingå i ledningsgruppen i över två 
år och varje månad är det en ny person 

som sitter i stolen. Hur har det gått, och 
har de nyanställda i ledningsgruppen 
kommit med några banbrytande idéer? 

Det har faktiskt gått väldigt bra. Den 
nyanställde har också en egen program-
punkt på mötet som får disponeras fritt.  
Det brukar vara en höjdpunkt i mötet! 
Här får vi in nya perspektiv och idéer 
som är väldigt viktiga för oss som bolag 
att ta vara på. Att få direkt input från 
den som är ny i verksamheten har givit 
uppslag till flera nya idéer. Nyligen har 
det bland annat resulterat i en ny onbo-
arding, det vill säga dina första veckor 
på Vinge.

Och avslutningsvis – får man 
provsitta?
Såklart! När det inte är ledningsgrupp 
står den på plan 7 på vår konferensvå-
ning. Kom, så går vi upp och tittar. 

TEXT Elisabeth Wanngård (Vinge)

FOTO Vinge

Christina Kokko, delägare inom M&A på Vinge

Maria-Pia Hope, VD och Managing Partner på Vinge
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Om du gillar 
utmaningar och kan 
hitta alla fel, kom 
förbi vår monter på 
Juristdagarna med  
din rättning.

Emmas vardag på Hannes Snellman  
– en mix av M&A och finsk schlager

JURISTSTUDENTER brukar 
tidigt höra talas om M&A, men 
får ofta vänta på att lära sig vad 

det innebär. Här berättar Emma An-
dersson, Associate på Hannes Snell-
man, om livet på affärsjuridisk byrå och 
arbetet inom M&A.

Hur kom du i kontakt med 
Hannes Snellman?
När jag läste Civilrätt A på SU och 
Hannes bjöd in till det traditionsenliga 
CA-quizet. Jag fastnade redan då för den 
varma atmosfären och när jag fyra ter-
miner senare fick Hannes Law Student 
Trainee Program (LSTP) presenterat för 
mig på Juristdagarna kände jag direkt att 
det var något för mig. LSTP innebär att 
man under fyra månader arbetar heltid i 
en arbetsgrupp med arbetsuppgifter som 
motsvarar en förstaårs biträdande jurist. 
Det är unikt att få testa livet på affärsju-
ridisk byrå under topparna av verksam-
hetsåret vilket ger en stor möjlighet att 
få delta i spännande projekt, sitta med 
kvalitativa arbetsuppgifter och skaffa sig 
en rättvisande bild av hur arbetet kan se 
ut efter examen.

Sommaren året därpå var jag som-
marnotarie under åtta veckor. Arbets-
uppgifterna motsvarade de jag hade 
under min tid som trainee. Dessutom 
anordnades det många sociala aktivite-
ter tillsammans med övriga sommarno-
tarier och byråns jurister.

Resterande delen av min studieperiod 
var jag även kvällsassistent en till två kväl-
lar i veckan och bistod juristerna med allt 
från översättningar och printjobb till att 
göra due diligence i transaktioner. Det var 
perfekt att kombinera med studierna och 
den rollen hade jag fram till min examen 
våren 2020 och därefter började jag arbeta 
som biträdande jurist.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
Jag arbetar som Associate i vår Pri-
vate M&A-grupp och här har jag varit 

sedan min första dag på by-
rån. I Private M&A arbetar 
vi med företagsöverlåtelser 
vilket innefattar exempelvis 
förvärv, överlåtelser och car-
ve-outs men även hantering 
av transaktionsstrukturfrå-
gor och incitamentsprogram. 
Våra uppdrag är av varieran-
de storlek och vi arbetar med 
både industriella klienter och 
private equity-aktörer 
inom ett brett spektrum 
av branscher.

Mina arbetsdagar är 
väldigt varierande och beroende av vil-
ken fas som transaktionen man arbe-
tar med befinner sig i. Ofta är vi med i 
klientens planeringsfas av transaktio-
nen för att sedan genomföra en due di-
ligence-granskning och bistå med att 
upprätta och förhandla transaktionsre-
laterade avtal. Därefter hjälper vi till att 
hantera signeringen och genomförandet 
av transaktionen. Jag har känt från dag 
ett att Private M&A var rätt för mig – jag 
älskar dynamiken, tempot och att arbeta 
i team!

Vad är det bästa med att job-
ba på Hannes?
Att jag har roligt på jobbet varje dag! 
Det beror mycket på att vi arbetar med 
otroligt intressanta klienter och upp-
drag, men den främsta anledningen 
är mina kollegor. Förutom att alla är 
så drivna och kompetenta är de anled-
ningen till att vi har en varm, inklude-
rande och prestigelös stämning här hos 
oss. Jag har inte haft söndagsångest en 
enda dag sedan jag började på Hannes.

Trots att jag började som biträdande 
jurist mitt under pandemin (och därmed 
har missat resor till både Alperna och 
Åre) har jag många fina och roliga min-
nen. Ett roligt minne från i vintras var 
när jag och några kollegor åkte över till 
Helsingforskontorets julfest med dans 

till finsk schlager till långt in på små-
timmarna. Det var väldigt roligt få träffa 
många av våra finska kollegor som jag ti-
digare bara har träffat över Teams.

Vad har du för tips till juriststu-
denter på SU?
Att försöka njuta av studietiden och inte 
låta sig ryckas med av betygshets och 
framtidsångest – studieåren går fort och 
det är synd att låta dem präglas av stress 
och oro! Jag vill också tipsa om att utnytt-
ja SU:s närhet till arbetslivet. Jag tycker 
inte att man ska känna sig stressad över 
att skaffa ett extrajobb om man vill ta 
några terminer för att fokusera på studi-
erna och hitta sin plats på juristprogram-
met – det finns många bra alternativ där 
man kan få in en fot på arbetsmarkna-
den. Många advokatbyråer, myndighe-
ter och företag anordnar event, vilket är 
ett bra sätt att knyta kontakter och få en 
uppfattning om var man skulle vilja söka 
extrajobb senare. På det temat måste jag 
såklart tipsa om Hannes Summer School 
som anordnas årligen i augusti och är en 
blandning av intressanta workshops och 
häng med byråns jurister!

TEXT Emma Andersson, Associate 
(Hannes Snellman)

FOTO Henrik Bengtsson

Emma Andersson, Associate, Hannes Snellman
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 ■  KRÖNIKA ■  ARBETSLIV

Vad innebär det att jobba 
på en affärsjuridisk byrå?

ERIKA Olofsson, senior associate 
på Gernandt & Danielsson, har nu 
arbetat på byrån i 10 år – men det 

var långt ifrån självklart att hon skulle 
bli jurist och än mindre affärsjurist.

”Jag är uppvuxen i Åre och ville 
plugga på Handelshögskolan men min 
granne övertalade mig till att söka ju-
ristprogrammet på Stockholms univer-
sitet, och så blev det. Siktet var inställt 
på att jobba på FN, men efter ett tag blev 
det tydligt att affärsjuridik passade mig 
bättre då de kurser jag tyckte var roli-
gast var associationsrätt och bolagsrätt.”

Erika började arbeta extra på Ger-
nandt & Danielsson under studietiden. 
Hon trivdes bra och sökte sig vidare till 
att bli associate när examen närmade 
sig. Idag arbetar hon framför allt med 
privata transaktioner, såsom förvärv, 
försäljningar och incitamentsprogram 
– ofta i transaktioner där private equi-
ty-aktörer är involverade, men även ka-
pitalanskaffningar och löpande bolags- 
och avtalsrättslig rådgivning. 

”Det jag gör som transaktionsjurist 
är ofta att förhandla och skriva avtal 
samt att projektleda och hålla ihop alla 
delar i projektet. I detta ingår att säker-
ställa att vår klient levererar nödvändig 
input, hålla en nära kontakt med andra 
rådgivare i projektet som skatterådgiva-
re eller finansiella rådgivare och att se 
till att vi till slut kommer i mål, vilket 
oftast innebär att vi signar eller close:ar 
en affär.”

Projektledarrollen har vuxit fram för 
Erika och hon berättar att hon idag har 
en bättre översikt i de ärenden som hon 
jobbar med och därmed en mer drivan-
de roll, till skillnad från de första åren 
då arbetet mer innebar fokus på läran-
de. Nu har Erika också en större flexi-
bilitet och är mer självsäker i hur hon 

ska planera och prioritera 
arbetet.

”I slutändan handlar det 
om prioriteringar och tydlig 
kommunikation inom tea-
met, vilket är väldigt viktigt 
för mig. Om det brinner i ett 
projekt och någon i teamet 
inte kan närvara samarbetar 
man för att lösa situationen 
tillsammans.” 

Erika prioriterar sin trä-
ning, framför allt crossfit, 
men det blir även en del 
längdskidåkning och jakt. 
Hon har också gått matlag-
ningskurser och läser många 
böcker. 

”Saker man behöver göra 
eller vill göra måste också få 
plats i kalendern även om vi 
jobbar mycket och det gäller 
att vara lite hård och att pla-
nera, men ju längre man jobbar 
desto lättare blir den delen. Jag 
har idag en bättre förståelse för när nå-
got är riktigt bråttom och när något kan 
vänta.”

Erika berättar vidare om de stora 
utvecklingsmöjligheter som erbjuds på 
byrån och som gör att man själv kan 
välja åt vilket håll man vill gå inom ju-
ridiken. Hon berättar också om den so-
ciala aspekten av att jobba på affärsjuri-
disk byrå. 

”Eftersom man ofta jobbar väldigt 
intensivt med sina kollegor i perioder 
är det naturligt att man kommer var-
andra nära och lär känna varandra bra. 
Det anordnas mycket sociala aktiviteter 
som fika, fredagspub och byråresor ef-
tersom det är viktigt att man får umgås 
under lite mer avslappnade former och 
har kul tillsammans. Trivs man inte i 

teamet kommer slutresultatet av arbetet 
att påverkas.”

Ett av de roligaste projekten Erika 
arbetat i var när hon och hennes team 
hjälpte Nordic Capital att sälja Bambora.

”Det fanns färre andra rådgiva-
re med i projektet än vanligt så vi fick 
agera investmentbank. Det var extremt 
intensivt, men väldigt roligt och väl-
digt skönt när vi kom i mål och kunde 
fira. Efter closing brukar det bli ett glas 
champagne och en liten skål.”

TEXT Hannah Öst (Gernandt  
& Danielsson)

FOTO PMAGI AB

Erika Olofsson

Kära politiker
I skrivande stund är det 
slutkläm inför valet 2022. 
Samtliga partier är ute i val-
stugor, debattpaneler och 
partiledardebatter och för-
söker övertala det svenska 
folket om att de vore bäst 
lämpade att leda landet 
kommande fyra år.

UNDER de senaste åren har 
otaliga händelser inträffat som 
fått mig att resa på ögonbrynen. 

Transportstyrelseskandalen. Kinesiska 
statens ägande i Arlanda och i järnväg 
och tunnelbana. Skolor som säljs, stat-
liga byggnader som säljs. Listan kan gö-
ras lång. Vi har också sett flera juridiska 
såpor om svenska politiker och till och 
med partiledare senaste mandatperi-
oden. Som finländare nöjer vi oss med 
“skandaler” såsom vad vår statsminister 
har för kläder på sig, eller hur kul hon 
har på fest.

Jag tror att alla partier skulle tjäna på 
att börja fokusera på att berätta vad de 
vill göra för landet – och lägga fram sina 
förslag och sakpolitiska argument. Inte 
vad alla andra vill göra som enligt dem 
vore dåligt. Valet bör inte ses som någon 
sorts dokusåpa där vi ska rösta ut den vi 
gillar minst (eller ogillar mest).

Vi i Sverige kan så mycket bättre än 
i det rådande läget. Nu reser vi oss från 
amerikansk politisk debatt à la Trump 
och gör det vi varit experter på i årti-
onden. Att vara lagom och att ta hand 
om varandra. Lös bensinpriserna så att 
alla människor har råd att äga bil och 
kan bo runt om i landet och inte bara i 
städerna. Lös energipriserna så att pen-
sionärer har råd att bo kvar i huset som 
de slitit för att få bo i under hela sina yr-
kesliv. Lös energibristen i södra Sverige. 

Kära politiker, jag har en önskan: 
i alla dessa kriser – energikris, krig i 
Ukraina – sätt ert ego åt sidan. Tala inte 
om andra partier, släng inte runt med 
massa prat om 30-talet och fascism hit 
och dit. Anklaga inte ett parti för att 

vara x eller y. Det här är inte som att 
vara idrottssupporter och hålla blint på 
sitt lag. Det går utmärkt att vara över-
ens med varandra i avgörande frågor. 
Det behöver inte vara något nederlag 
att samarbeta över partigränserna eller 
med ”andra sidan” av det politiska spek-
trumet. Diskutera vad ni vill ändra, hur 
ni vill verka för att förbättra Sverige. För 
det är något jag saknar otroligt myck-
et. Politik i den politiska debatten, för 
Sverige.

Låt oss göra politik till politik igen 
och lägga detta trams bakom oss. Politi-
ken ska vara pragmatisk, den ska drivas 
av att göra det bästa för landet. Det tror 
jag att oerhört många svenskar saknar. 
En saklig debatt med fokus på framti-
den.

TEXT Harri Korhonen

BILD Shutterstock
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 ■  EUROPARÄTTÄr du intresserad av EU- och konkurrensrätt?  
Som trainee vid vårt kontor i Bryssel blir du under sex 
månader en del av ett sammansvetsat team i en inter- 
nationell miljö. Du slussas snabbt in i arbetet och får  
tidigt utveckla och bidra med dina juridiska färdigheter. 
Traineetjänsten riktar sig till dig som är nyexaminerad 
eller i slutet av dina studier. 

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR

MANNHEIMERSWARTLING.SE

Trainee  
i Bryssel EU – en framgångssaga för jurister 

med internationellt driv

I och med den ständige 
EU-ambassadören Professor 
Ulf Bernitz bortgång tidiga-
re i år finns det anledning 
att reflektera över den 
effekt som Sveriges inträde 
i EU har haft på gemene 
mans vardag i allmänhet 
och på juristers vardag i 
synnerhet.

ATT välja en juridisk karriär 
har länge inneburit en be-
gränsning till att verka inom 

den egna nationens gränser. Det är 
trots allt svensk rätt som lärs ut på ju-
ristprogrammet och det är det svenska 
rättssystemet som studenten förväntas 
verka i efter utbildningen. Få universi-
tetsprogram förlitar sig till så stor del på 
svensk forskning och (rätts)praxis som 
juristprogrammet gör.

Efter Sveriges inträde i EU har dock 
den bilden förändrats något. Istället 
för att lära sig ett rättssystem förväntas 
studenten att lära sig två, det svenska 
och det EU-rättsliga, eftersom de flesta 
rättsområden påverkas av EU-rätten. 
Det här har inte bara tvingat oss juris-
ter att läsa obegripliga artiklar i diverse 
förordningar, det har också möjliggjort 
för oss att arbeta i, och med, personer 
från andra EU-länder.

Givetvis finns det vissa mer eller min-
dre byråkratiska hinder för att arbeta 
med juridisk rådgivning i en annan ju-
risdiktion, men vi som jobbar på en stor 
internationell byrå såsom Baker McK-
enzie, upplever att EU har öppnat upp 
för unika samarbeten, speciellt inom 
områden som konkurrensrätt. En stor 
del av vår vardag består av att arbeta 
nära kollegor på andra kontor i Europa. 

Ibland till och med närmare kollegorna 
i Tyskland än de på samma våningsplan 
i Stockholm. En spansk medarbetare 
kan till exempel hjälpa till med konkur-
rensanalysen på ett svenskt projekt, lik-
som en medarbetare i Sverige kan bistå 
Brysselkontoret i arbete mot Europeiska 
kommissionen eller stötta upp när extra 
händer behövs i samband med en kartel-
lutredning. 

Det juridiska samarbetet inom EU 
är stort och harmoniseringen av oli-
ka rättsområden möjliggör samarbete 
över gränserna. Tack vara den fria rör-
ligheten kan jurister inom Baker McK-
enzie besöka andra kontor inom EU för 
att arbeta under en längre tid på andra 
kontor med förhållandevis lite plane-
ring. Vem hade kunnat tro det inför 
Sveriges inträde i EU år 1995, när den 
allmänna diskursen kretsade kring hu-
ruvida vi kunde behålla snus (det kunde 
vi) och om den nya valutan euro verk-
ligen var en bra idé (frågan är fortsatt 
debatterad)? Då var det nog svårt att 
tänka sig att EU skulle kunna leda till 

ett sådant allmänt, vardagligt och fung-
erande samarbete och arbetsplatsbyte 
även för jurister. Så långt vi har kommit 
sedan dess!

Några avslutande allmänna tips till dig 
som längtar efter att jobba utomlands:

 ■ Specialisera dig på ett rättsområde 
som grundar sig i EU-rätten (exempel-
vis immaterialrätt, dataskydd, konkur-
rensrätt eller mervärdesskatt)

 ■ Fråga om möjligheterna att arbeta 
internationellt på Juristdagarna

 ■ Lär dig att behärska juridisk engelska 
redan under programmet, så har du ett 
stort försprång när du går in i arbetslivet.

TEXT Xandra Ståhlberg, 
 Senior Associate (Baker McKenzie)

Majken Lagerbielke, Associate  
(Baker McKenzie)

Isabella Hashmi Österlund,  
Associate (Baker McKenzie)

FOTO Kate Gabor

Bethan Lukey, Xandra Ståhlberg, Isabella Hashmi Österlund, Majken Lagerbielke
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 ■  EUROPARÄTT ■  EUROPARÄTT

Ulf Bernitz in memoriam  
– Några personliga ord om Ulf

DET var med sorg som jag i som-
ras mottog beskedet att Ulf 
gått bort. Jag hade pratat med 

honom bara någon månad innan och 
träffade honom så sent som i våras på 
en konferens där han stod värd. 
Han var då, som alltid, full av liv, entu-
siastisk och på konferensen den av del-
tagarna som kom med de mest initiera-
de inspelen. Att han nu är borta känns 
overkligt.

Första gången jag träffade Ulf var 
när jag inledde mina studier vid Stock-
holms universitet. EU-rätten var då ett 
nytt och spännande rättsområde i Sve-
rige där Ulf var den starkast lysande 
stjärnan. Med sin entusiasm och sitt 
engagemang var vi många studenter 
som snabbt fick ett intresse för det nya 
rättsområdet och en önskan att fördju-
pa våra kunskaper.

När Ulf några år senare lansera-

de Nordens första master-
utbildning i europarätt var 
det självklart för mig att läsa 
utbildningen. Med sitt bre-
da nätverk och starka namn 
hade Ulf attraherat föreläsare 
från när och fjärran och un-
dervisningen höll hög nivå. 
Det året gav mig vänner över 
hela Europa, fantastiska min-
nen, men framför allt en stabil 
EU-rättslig grund.

När jag efter flera år som 
yrkesverksam beslutade mig 
för att doktorera var det själv-
klart att be Ulf om att bli min 
handledare. Med sin minst 
sagt gedigna erfarenhet och 
exceptionella fingertopp-
skänsla lotsade han mig sedan 
igenom avhandlingsarbetet. 
Med tiden kom Ulf att bli mer 

än en fantastisk mentor och förebild, 
han blev även en god vän.

Även om jag säkert hade en närmare 
relation till Ulf än många andra jurister 
tror jag ändå att vi som har läst eller lä-
ser i Stockholm alla har en relation till 
honom. Vi har haft honom som lärare 
och läst både Europarättens grunder 
och Finna Rätt. Vi är även många som 
handletts eller examinerats av Ulf un-
der examensarbetet. De studenter som 
inleder sina studier höstterminen 2022 
är sannolikt den första kullen i univer-
sitetets historia som läser ämnet Euro-
parätt utan att vid något tillfälle få träf-
fa eller undervisas av Ulf.

Det går inte att överdriva Ulfs be-
tydelse för EU-rätten och dess genom-
slag i Sverige. Här var Ulf den främste 
på området och ofta den som drev ut-
vecklingen framåt, men han var också 
ett stort namn internationellt. Jag har 

läst många minnesord om honom där 
han beskrivs som ”a giant of EU law in 
Sweden and beyond” och ”a champion 
of EU law”.

Vad som kanske är mest fascine-
rande är ändå att Ulf inte bara var en 
”giant” eller ”champion” inom EU-rätt-
en, han var även framstående inom en 
rad andra rättsområden. Med sin egen 
avhandling skapade han ett helt nytt 
rättsområde: marknadsrätten. Genom 
åren behöll han sedan en ledande ställ-
ning inom områdena immaterial-, kon-
kurrens-, marknadsförings- och konsu-
menträtt. Han var helt enkelt en lysande 
jurist med en bredd och ett djup som 
överträffas av få, om ens någon.

Vi som kände Ulf fascinerades nog 
alla av hans nyfikenhet, hans skärpa 
och intellektuella kapacitet, men det 
som gjorde Ulf riktigt stor i mina ögon 
var hans entusiasm, ödmjukhet och 

värme. Han 
hade alltid 
ett litet leen-
de på läppar-
na och tid för 
ett samtal.

Jag saknar 
dig Ulf.

TEXT Helene Andersson

Advokat & Counsel  
(Advokatfirman Delphi)

Docent i Europarätt 

FOTO Ingrid Öhrn (på Bernitz),  
Sara Burman (på Andersson)

Varför läser du Europarätt?
Europarätt är ett relativt nytt rättsområde på Juridicum. 
Frågan kan väckas varför den europeiska rättsordningen 
meriterar en egen obligatorisk kurs. Historiskt har Europa 
uppenbart inte varit rättvisare än någon annan del av 
världen. Slavhandeln och Förintelsen räcker som exempel. 

OCH som den amerikanske 
historikern Timothy Snyder 
framhåller, var det inte så att 

en visdom av fredlighet inlärdes av an-
dra världskrigets slut. De segrande och 
befriade länderna i Västeuropa var då 
mestadels koloniala imperier.

Likväl grundades 1949 Europarådet, 
i syfte att motverka nya krig på euro-
peisk mark och mer specifikt författa 
en konvention till skydd för mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
(EKMR). Den undertecknades av tolv 
stater i Rom 1950 och senare samma år 
av Sverige. Hittills har 47 stater signerat, 
varav dock Ryssland nyligen uteslöts ur 
Europarådet. Efterlevnaden av EKMR 
uttolkas av Europadomstolen i Stras-
bourg dit kränkningar kan anmälas.

Europeiska kol- och stålgemenska-
pen bildades 1951. Gemenskapen utvid-
gades, blev 1958 till EG och 1993 genom 
Maastrichtfördraget till EU. Det vi idag 
kallar EU-domstolen eller Curia inrät-
tades 1952 i Luxemburg. Ett banbry-
tande rättsfall är Van Gend & Loos (C-
26/62) där Nederländerna i strid med fri 
rörlighet hade ålagt ett transportföretag 
importtullar på gas från annat EG-land. 
Avgörandet skapade principen om di-
rekt effekt, dvs. att individer och företag 
kan åberopa unionsrätten mot den egna 

medlemsstaten.
Sverige gick med i EU efter folkom-

röstning och är bundet av EU:s fördrag, 
förordningar, direktiv och domstol se-
dan 1995. Samma år inkorporerades 
EKMR i regeringsformen. 
Men ämnet Europarätt krä-
ver ju också att det forskas 
och utvecklas inom fakulte-
ten. Och i historien om hur 
detta blev till, dyker ständigt 
upp namnet Ulf Bernitz. I 
kraft av bl.a. sin doktors-
avhandling i marknadsrätt 
1969, med tidsperspektiv 
från romersk rätt till EG, var 
Bernitz vår ledande expert 
på Europarätt när ämnet 
formades i Sverige.

I introduktionen till 
första upplagan av kursboken Europa-
rättens grunder (1996) betonar Bernitz 
att European law, droit européen och 
Europarecht redan var vedertagna ter-
mer i andra länder. Som en startpunkt 
för dess stoff anger han den 9 maj 1950 
då Frankrikes utrikesminister Robert 
Schuman presenterade förslaget till kol- 
och stålgemenskap med Västtyskland, 
fem år efter Nazitysklands kapitulation. 
Detta firas årligen genom Europadagen.

På Judenplatz i Wien, vid ett min-

nesmärke över Förintelsen, talade Ti-
mothy Snyder den 9 maj 2019 till Euro-
pa och sa att ”ni är mer än era myter”. 
Jämfört med vad som förmedlas i be-
kvämt tillrättalagda fabler är de euro-
peiska imperiernas förbrytelser mer 
oerhörda, men mot denna bakgrund 
är också det integrerade Europas fram-
steg under flera decennier desto mera 
storartade. Med en förståelse för vår 
historia har EU, enligt Snyder, unika 
verktyg och makt att tackla några av vår 
tids största utmaningar såsom klimatet, 
tech-bolagens okontrollerade makt och 

avhumaniseringen av flyktingar. Nu 
lägger han överst på agendan att Ukrai-
na måste räddas och välkomnas som 
medlemsstat.

Europarätten lär också komma att 
spegla utvecklingen på dessa och andra 
områden. Det blir nu utan Ulf Bernitz 
i livet.

TEXT David Munck
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 ■  KULTUR  ■  KULTUR

The Handmaid’s Tale  
av Margaret Atwood
Den dystopiska men spännande berättelsen The Hand-
maid’s Tale har nog inte undkommit många. Boken har 
legat på bästsäljarlistor genom åren. En prisbelönt TV- 
serie har skapats av berättelsen och den har blivit en stor 
succé. Hittills har den utkommit i fyra säsonger och den 
femte är på väg…

NÄR man ska läsa en bok för 
första gången kan det vara gi-
vande att börja med förordet 

och de inledande citaten för att förstå 
författarens bakomliggande motiv och 
syften. Atwood inleder sin berättelse 
med tre olika citat.

”And when Rachel saw that she bare Ja-
cob no children, Rachel envied her sis-
ter and said onto Jacob: Give me child-
ren, or else I die. And Jacob’s anger was 
kindled against Rachel and he said: Am 
I in God’s stead? Who hath withheld 
from thee the fruit of the womb? And she 
said: Behold my maid Bilhah, go in on 
to her and she shall bear upon my kne-
es, that I may also have children by her.”  
– Genesis 30:1-3.

I detta urgamla stycke i Bibeln fram-
kommer hur viktigt det var för kvin-
nornas ställning att vara fruktsam och 
att föda barn (främst söner) till världen 
– så viktigt att om kvinnan själv inte var 
fruktsam, skulle man hellre se att man-
nen låg med en annan kvinna, såsom en 
tjänarinna eller slavkvinna, än att inga 
barn alls kom till familjen. Längre fram 
i detta stycke i Bibeln berättas att Rakel 

till slut får ett eget barn, en son, då ”God 
opened her womb”.

Detta återkommer i The Handmaid’s 
Tale, där hälsningsfrasen mellan tjäna-
rinnorna är ”Blessed be the fruit” och 
det korrekta svaret är: ”May the Lord 
open”. Tjänarinnornas roll är att vara 
surrogatmödrar åt samhällets ofrukt-
samma kvinnor.

“But as to myself, having been wearied 
out for many years with offering vain, 
idle, visionary thoughts, and at length 
utterly despairing no success I fortuna-
tely fell upon this proposal.” – Jonathan 
Swift, A Modest Proposal (1729)

Jonathan Swift var en satiriker och i sitt 
verk A Modest Proposal hade han ett 
förslag på hur man skulle lösa proble-
met med fattigdom, hunger och överbe-
folkning i den tidens Irland. Lösningen 
var att sälja barnen som föräldrarna 
inte kunde försörja, som kött till de ri-
kare hushållen. Orsaken till att Marga-
ret Atwood valt att inkludera detta citat 
kan vara att hon också är satirisk i sitt 
sätt att måla upp denna framtidsdysto-
pi, liksom för att illustrera vad en nöd-
situation till slut gör med människans 

annars civiliserade sinne. Då kvinnor-
nas rättigheter avlägsnas på detta extre-
ma sätt i denna historia blir det närmast 
satir.

”In the desert there is no sign that says, 
thou shalt not eat stones.” – Sufistiskt 
ordspråk

Vad det ovan citerade ordspråket bety-
der är svårt att tolka, men en uppenbar 
reflektion är att när en människa är 
i nöd framstår onödig reglering eller 
kontroll av hennes beteende (skylten) 
som absurd. Att den som skrivit den ab-
surda skylten skulle tro sig veta bättre 
än den andra. Efter att ha läst boken för-
står man liknelsen med sufism bättre. 
Huvudpersonen June/Offred lever på-
tvingat asketiskt. Förutom det, försöker 
June inom sig att skilja sina egna tankar 
och känslor från idealen i det påtving-
ade, fundamentalistiska styrelseskicket 
i den nya staten Gilead som hon inte 
accepterar. Hennes inre liv, tankar, tro 
och känslor står i kontrast till de nya 
idealen. 

Boken och TV-serien
Om du har möjlighet – missa inte att 
läsa, eller lyssna till, denna bok. Histo-

rien berättas i jag-form av huvudperso-
nen June/Offred och det är på ett sätt 
som får en att vilja läsa mer och mer. 
Innehållet närmast portioneras ut i la-
gom små mängder i korta kapitel på 
ett fint språk som gör det lättsmält och 
njutbart. 

Historien utspelar sig i vår tid, i Gi-
lead. Gilead är en ny totalitär stat, en 
patriarkal teokrati i vad som tidigare 
varit USA. Bakgrunden till att denna 
”republik” uppstår är att miljöförstö-
ring och immoralitet hos folket har lett 
till en ökande sterilitet i befolkningen. 
Till slut bryter ett inbördeskrig ut. En 
ny grupp tar makten. Den nya regi-
men kallar sig Son’s of Jacob och inför 
konservativa regler och lagar i den nya 
staten. Kvinnorna blir fråntagna sina 
rättigheter och tillåts inte arbeta. Deras 
bankkonton stängs ned. Då försöker 
många fly. Steriliteten är ett hotande 

problem och de få ännu fertila kvin-
norna blir tillfångatagna och förslava-
de av den nya regimen. Såväl män som 
kvinnor delas in i klasser med olika 
roller och befogenheter. När June, en 
akademiker med make och dotter som 
försökt att fly över gränsen till Kanada 
men misslyckats, blivit tillfångatagen 
förlorar hon sina rättigheter och förs till 
ett center där kvinnorna lärs upp till att 
bli Tjänarinnor (handmaids). Hon blir 
därefter placerad i ett hem hos ett väl-
bärgat par som inte har kunnat få barn. 
Som tjänarinna får hon inte ens behålla 
sitt namn och döps därför till Offred. 
Hon vet inte vad som hände med hen-
nes man eller dotter, men minns att ma-
ken blev skjuten. 

TV-serien är välgjord med skickliga 
skådespelare och utmärkt scenografi 
och fotografi. Symboliken i berättelsen 
framkommer tydligt i rekvisitan, i de 

FAKTA
Boken finns i tryckt form, i 
digital form och som ljudbok. 
Den utgavs på engelska 
första gången år 1985 och 
är skriven av den kanaden-
siska författarinnan, tillika 
feministen och miljökämpen 
Margaret Atwood (f. 1939). 
Ljudboken på engelska är 
inläst av skådespelaren Elisa-
beth Moss som också spelar 
huvudrollen June i TV-serien. 
Den svenska översättningen 
Tjänarinnans berättelse finns 
också inläst som ljudbok av 
Lo Kauppi. Den engelska 
ljudboken innehåller även de 
tre citaten före bokens text, 
vilka ger en extra dimension 
för detta litterära verk och för 
författarinnans kunskap om, 
och känsla för, symbolik och 
historia. 
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ofta minimalistiska miljöerna och sär-
skilt utvalda färgerna som används. Allt 
från klädkoderna i Gilead (blodrött till 
tjänarinnan, blågrönt till frun, och så vi-
dare) till makthavarnas symboler samt 
huvudpersonernas minnen och den un-
dertryckta sensualiteten är sinnrikt och 
detaljerat beskriven. Det finns dock en 
hastighet i serien som jag inte upplever i 
boken men som troligen tillförts för for-
matets och spänningens skull. Ibland är 
det otäckt med de tydliga grafiska detal-
jerna: våld, blod, upphängda kroppar. 
Det går förstås att se TV-serien med stor 
behållning utan att ha läst boken, fastän 
då främst som underhållning. Den poli-
tiska och religiösa satiren framkommer 
dock även här, likaså det dystopiska och 
tragiska med denna framtidsvision som 
förhoppningsvis endast är en alternativ 
vision och inte en profetia. 

Det som endast framkommer i boken 
är alla de tankar, reflektioner, känslor 
och tro som huvudpersonen upplever 
samt författarinnans metaforer. Dessa 
berikar berättelsens hela upplevelsen. 
Här presenteras några utdrag ur texten: 

”… or I would help Rita to make the 
bread. Sinking my hands into that soft, 
resistant warmth which is so much like 
flesh. I hungered to touch something, 
other than cloth or wood. I hungered to 
commit the act of touch.”

“Women were not protected then. I 
remember the rules. Rules that were 
never spelled out but that every woman 
knew: Don’t open your door to a stranger, 
even if he says he is the police. Make him 
slide his ID under the door. Don’t stop on 
the road to help a motorist pretending 
to be in trouble. Keep the locks on and 
keep going. If anyone whistles, don’t turn 
to look. Don’t go into a laundromat by 
yourself at night. I think about laund-
romats. What I wore to them: Shorts. 
Jeans. Jogging pants. What I put into 

them: My own clothes, my own soap, my 
own money. Money I had earned myself. 
I think about having such control. “

”Now we walk along the same street in 
red pairs and no man shouts obsceni-
ties at us. Speaks to us. Touches us. No 
one whistles. – There is more than one 
kind of freedom, said Aunt Lydia. Free-
dom to, and freedom from. In the days 
of anarchy, it was freedom to. Now you 
are being given freedom from. Don’t 
underrate it.”

Det vi läser är Junes upplevelser av till-
varon och i tillbakablickar får vi veta 
hur livet såg ut för henne före Gileads 
tid: ett västerländskt, demokratiskt liv 
med dess fördelar och nackdelar. Ett liv 
som vi skulle kalla det moderna, jäm-
ställda livet med rättigheter för alla, 
även för kvinnor, med rätt att leva själv-
ständiga liv med allt vad det innebär. I 
berättelsens kusliga vardag får vi förstå 
hur det skulle kunna se ut om vi levde 
i ett helt annorlunda samhälle – un-
der ett fundamentalistiskt styre, utan 
våra rättigheter och friheter och med 
tydliga, strikta förhållningsregler. I 
Gilead har allting dragits till sin spets. 
Ofruktsamheten är ett hot mot mänsk-
lighetens existens och abort straffas 
därför med döden. Otrohet straffas 
med döden. Homosexualitet är betrak-
tat som könsförräderi och straffet kan 
vara könsstympning, straffarbete eller 
hängning. Flickor – som ändå inte får 
lära sig läsa eller skriva eller leva egna 
liv – blir tidigt bortgifta och barn blir 
bortadopterade utan att de biologiska 
föräldrarna får kännedom om det. Tjä-
narinnorna förväntas gå ute två och två, 
aldrig ensamma, för att kunna spionera 
på varandra och vara varandras angiva-
re. Samtidigt finns det ”eyes” överallt. 
Spioner, eller angivare, som kan vara 
en av tjänarna i ett hem eller någon hos 
grannen.

Världen idag
Det hemska är att livet ser ut så här för 
en del människor idag, på andra platser 
på vår jord. Det hemska är att det har 
sett ut så på vår plats på jorden, tidiga-
re. Och det mest skrämmande är att det 
finns ingen garanti för att det inte kan 
komma att se så ut igen, i framtiden. 

Idag är vi redan övervakade både via 
offentliga, synliga kameror och även 
osynligt via våra digitala redskap utan 
att vi vet om det eller tänker på det. 

Efter att USA:s Högsta domstol i år 
avfärdade fallet Roe v. Wade från 1973, 
som i nästan 50 år har garanterat den 
grundläggande rätten till fri abort i hela 
USA, har nu delstater fritt kunnat lag-
stifta bort rätten till abort. Fallet Roe 
v. Wade band samman en hel grupp av 
personliga friheter, alla en del av kon-
stitutionens ”frihetsdoktrin”. Avfär-
dandet av Roe v. Wade kan rentav hota 
den konstitutionella grunden för en rad 
andra rättigheter, inklusive den grund-
läggande rätten att gifta sig, använda 
preventivmedel och skaffa barn.

Från USA har i år rapporterats att 
majoriteten av dess delstater vill kri-
minalisera abort. Den 27:e augusti rap-
porterades även i SVT Rapport att flera 
delstater lagstiftat eller är på väg att lag-
stifta om att ge ekonomisk belöning till 
dem som anger en kvinna som gör en 
abort eller en person som hjälper henne. 
Detta riskerar att utvecklas till ett an-
giverisamhälle. De slumpmässigt valda 
amerikanska kvinnorna ute på gatan 
som fick svara på frågan om huruvida 
de vore villiga att ange någon för peng-
ar, uppgav sig inte vara beredda att göra 
det. Att rapportera någon kan ge 10 000 
dollar (se t.ex. Texas Heartbeat Act).

TEXT Cristina Blixing

FOTO Shutterstock

roschier.com

Keep an ear on  
the legal industry
Roschier is a leading Nordic law firm with close to 500 employees. Every 
year we recruit more than 100 trainees and lawyers. In order words, we 
know a lot about the legal profession and the inner workings of a law firm. 
And we are happy to share our knowledge with you. 

In our podcast, “A cup of”, we sit down with legal experts, recruitment  
professionals and other interesting profiles to talk about their experiences, 
insights and thoughts about work at a law firm. If you want to know more 
about the people, the culture and the work that we do, come and join our 
conversation.

The podcast is available on your favorite podcast platform. Listen now.
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Ost får heta 
Hallukka
Ett finskt företag fick hos Patent- och re-
gistreringsverket registrera Hallukka som 
varumärke för en ost. Mot detta invände 
Cyperns stiftelse för Halloumi, som över-
klagade till Patent- och marknadsdom-
stolen i Stockholm. Domstolen menar att 
orden inte är tillräckligt lika för förväx-
lingsrisk. Ej heller bedöms Halloumi ha 
ett särskilt skydd som ”väl ansett” varu-
märke, vilket skulle kräva att det (likt t.ex. 
Coca-Cola eller IKEA) av konsumenterna 
förknippas med ett visst kommersiellt ur-
sprung.

Hård Brexit
Det blev en hård Brexit inte bara från Boris Johnsons sida. I mål 
nr C-673/20 dömer EU-domstolen att en brittisk medborgare 
bosatt i ett EU-land (Frankrike) förlorat den rätt att rösta och 
kandidera i kommunala val i detta land som följer av EU-rätten. 
Marios Iacovides, lektor i Europarätt vid Stockholms universi-
tet, kommenterar att EU och Storbritannien kunde ha förhandlat 
fram ett annorlunda utträdesavtal som ömsesidigt skyddat med-
borgares politiska rättigheter, men så har inte skett. Avgörandet 
lär få mindre betydelse för svenska kommunal- och regionval 
där även icke-EU-medborgare har rösträtt och är valbara efter 
tre års obruten folkbokföring i Sverige.

Gröna Lund får 
byggas ut
Efter överklaganden från Djurgårds-
skolan, miljö- och hembygdsföreningar 
samt boende i området upphävde Mark- 
och miljödomstolen vid Nacka tings-
rätt detaljplanen från Stockholms stad 
att låta Gröna Lund bygga ut tivolit. Nu 
har högsta instans Mark- och miljööver-
domstolen (MÖD) ändrat domen och 
fastställt detaljplanen. MÖD uttalar bl.a. 
att Nationalstadsparken är ett riksintres-
se men att Gröna Lunds nöjespark ingår 
däri och att utbyggnadsområdet, som re-
dan är asfalterat, inte hyser naturvärden. 
Befarade skrik från nya åkattraktioner 
bedöms av MÖD utgöra en allmän stör-
ning men inte en betydande olägenhet. Tondöv migrationsdom?

En döv somalier överklagade avslag på asyl i Sverige. Dömande 
migrationsdomstol instämde i Migrationsverkets bedömning att 
mannen lämnat motstridiga uppgifter. Migrationsöverdomsto-
len menar nu att migrationsdomstolen inte övervägt om de mot-
stridiga uppgifterna berodde på kommunikationssvårigheter till 
följd av hans dövhet och därmed inte har utrett målet som dess 
beskaffenhet kräver. På grund av allvarliga brister i handlägg-
ningen återförvisas målet till migrationsdomstolen. 

Sambor utan sex
Två kvinnor hade levt ihop sedan 2012 och flyttade 2015 till-
sammans från sin tidigare bostad till en gård. En av dem avled 
2018. Livförsäkringen skulle i första hand gå till make, partner 
eller sambo och i andra hand följa ärvdabalken. Den avlidnas 
föräldrar väckte talan mot den efterlevande kvinnan, som de 
menade inte var förmånstagare då förhållandet inte var les-
biskt utan ”platoniskt eller asexuellt” samt att den avlidna själv 
använt ordet ”kombos”. Högsta domstolen (HD) konstaterar 
att sambor normalt har sexuellt samliv men inte behöver ha 
detta i det enskilda fallet. Kvinnorna hade gemensamt hushåll 
och ekonomi. Anteckningar och sms påvisar enligt HD ”en 
djup och intim känslogemenskap” och de såg varandra som 
sin närmaste anhörig. Därför var de enligt HD sambor. Pre-
judikatet kan möjligen göra att framtida utredningar om sam-
boförhållanden inte blir lika svåra och integritetskränkande.

TEXT  David Munck
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TEXT Rebecca Henriques

Hej, jag har hört att det ska 
bli ändringar i lagen om 
anställningsskydd och att 
begreppet ”saklig grund” 
vid uppsägning kommer 
försvinna, stämmer det?”

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare hos 
Almega som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjäns-
tesektorn. Rebecca har juridikexamen och en fil.kand. i personal– och 
arbetslivsfrågor. 

Förändringar inom  
arbetsrättens område 
Tack för din fråga! Det har och kommer 
bli flera förändringar under 2022 inom 
arbetsrättens område. 

Den 29 juni 2022 ändrades lagen 
om anställningsskydd (LAS) som en 
anpassning till ett EU-direktiv, Arbets-
villkorsdirektivet.  Förändringen inne-
bär att arbetsgivaren ska lämna väsent-
ligt mer skriftlig information till alla 
nyanställda (även till företagsledare) 
och till de som ska arbeta utomlands. 
Arbetsgivare ska lämna ett skriftligt 
svar när anställda begär annan anställ-
ningsform eller högre sysselsättnings-
grad. Anställda har rätt att ta annan 
anställning, dock med ett antal viktiga 
undantag. 

Utöver förändringarna som bygger 
på EU-direktivet har riksdagen den 8 
juni 2022 beslutat om ytterligare änd-
ringar i lag (LAS, uthyrningslagen med 
flera) som ska börja tillämpas 1 okto-
ber 2022. Bakgrunden till dessa för-
ändringar är att Svenskt Näringsliv, 
PTK och LO har undertecknat ett 
huvudavtal. Avtalet innehåller dels 
arbetsrättsliga förändringar, dels 
förändringar som rör omställnings-
systemet. 

I LAS blir det bland annat för-
ändringar avseende uppsägning, 
undantag vid turordning, sär-
skild visstidsanställning ersätter 
allmän visstidsanställning med 

mera. 
Din fråga avsåg om begreppet 

saklig grund kommer försvinna. 

Anställnings-
skyddslagens 
begrepp saklig 
grund kommer 
den 1 oktober 
2022 att ersättas av 
begreppet sakliga skäl. 
Liksom saklig grund kan sakliga skäl 
vara arbetsbrist eller förhållanden som 
hänför sig till arbetstagaren person-
ligen. Någon ändrad innebörd av ar-
betsbrist som grund för uppsägning är 
inte avsedd med lagändringen. När det 
däremot gäller uppsägning av person-
liga skäl innebär det förändringar. Det 
övergripande syftet med ändringarna 
är att det för såväl arbetsgivare som 
arbetstagare i så hög grad som möjligt 
ska gå att förutse vad som krävs för 
att sakliga skäl för uppsägning ska fö-
religga. Precis som med saklig grund 
ska frågan om sakliga skäl avgöras med 
utgångspunkt från om det föreligger 
ett tillräckligt allvarligt brott mot för-
pliktelserna enligt anställningsavta-
let eller inte. Det avgörande för frågan 
om sakliga skäl föreligger är alltså om 
den anställde på ett allvarligt sätt bru-
tit mot anställningsavtalet och om den 
anställde insett eller bort inse detta. 
Avgörandet ska grunda sig på en hel-
hetsbedömning av samtliga relevanta 
omständigheter. 

Sammanfattningsvis vill jag beto-
na att detta är en av flera lagändringar 
avseende trygghet, omställning och an-
ställningsskydd som börjar tillämpas 
den 1 oktober 2022. 
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Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Dude  
Diligence
Vi på Vinge skapar framgång genom långsiktigt hållbar 
affärsjuridisk rådgivning. Med affärsjuridiken som 
verktyg vill vi vara med och leda utvecklingen till det 
bättre. Varje dag hjälper vi våra klienter med uppköp, 
försäljningar och samgåenden. För att ge en tydligare 
bild av bolagen som köps och säljs, har vi gjort ett tillägg 
i vår due diligence. Det handlar om jämställdhet. Nu 
granskar vi hur könsfördelningen ser ut i ledningsgrupp, 
styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens 
jämställdhetsmål ser ut. Med det här tillägget vill vi 
verka för ett mer jämställt näringsliv. Vi kallar det Dude 
Diligence. 

Vill du vara med och göra skillnad?

 Starta din karriär på vinge.se/karriar


