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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

ÄNTLIGEN närmar vi oss en 
efterlängtad coronafri som-
mar. Men nya orosmoln ho-

par sig i öst. Kriget rasar i Ukraina och 
Sverige överger en 200-årig utrikespo-
licy genom att ansöka om NATO-med-
lemskap. Vi får åtminstone vara glada 
att värmen är på intåg!

Under vårterminen har universite-
tet öppnat upp. Studentlivet har dragit 
igång med ny energi och Juristernas 
Hus är återigen en mötesplats för stu-
denter. För att det skall förbli en plats 
där minnen skapas även i framtiden 
finner ni i detta nummer professor Ulf 
Bernitz berättelse om husets historia 
och hans tankar kring vad som bör gö-
ras för att bevara det.

Juridiken genomsyrar samhället, 
den skulle kunna sägas vara pelaren på 
vilken vår civilisation vilar. Även när 
stater agerar högst ociviliserat – genom 
att starta väpnade konflikter – finns la-
gar att följa. Mark Klamberg, professor 
i folkrätt vid Stockholms universitet, 
berättar i en intervju om dessa lagar 
och hur de kan påverka Ryssland med 
anledning av kriget i Ukraina. På sam-
ma tema kan ni läsa om EU:s mass-
flyktsdirektiv och dess innebörd för 
ukrainska flyktingar.

Bortsett från kriget oroar sig allt fler 
för ekonomin – såväl sin privateko-
nomi som Sveriges stigande inflation 
och världsekonomin. I iusbärarens an-
dra nummer för 2022 tittar vi på den 
moderna historiens finanskriser och 

vad vi lärt av dem. Vilka regleringar 
har införts för att förhindra finansiel-
la kriser? Dessutom upplyser en före 
detta chefredaktör, Cassandra Hind-
ström, om hur det är att arbeta med 
compliance.

Detta nummer fokuserar därmed 
på kris och krig. Trots detta får vi inte 
glömma att njuta av en välförtjänt 
ledighet eller, som nog är fallet för 
många, kvällssolen efter att ha tjänat 
sitt levebröd. I dessa tider är risken 
stor för att bli pessimist, men tänk att 
nu kommer sol, vind och vat-
ten – medan, för att cite-
ra Winston Churchill, 
”the life of the world 
may move forward into 
broad, sunlit uplands”.

Med hopp om en 
underbar sommar,
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Du ska inte tro  
det blir sommar…
MEN så blev det sommar till 

sist ändå! Efter en lång vin-
ter är det äntligen dags för 

en paus från studierna och istället ha 
tid för andra åtaganden. Våren har gått 
fort, där den löpande verksamheten 
äntligen, efter ungefär två års paus, har 
återgått till det vanliga och Juridiska 
Föreningen blomstrar likt körsbärs-
blommorna i Kungsträdgården. Med 
denna ordförandekrönika vill vi, ordfö-
rande Marija och vice ordförande Den-
nis, uppmärksamma föreningens kära 
medlemmar på vilken fantastisk vår vi 
har haft – och också blicka framåt och 
se vad som komma skall, både i sommar 
och i tidig höst!

Under vårterminen har majoriteten 
av studenterna fått återvända till cam-
pus. Fler juriststudenter har upptäckt 
charmen med att under rasten på fö-
reläsningen springa och köpa ännu en 
kopp kaffe samt fått avnjuta den otro-
ligt vackra och inspirerande lokalerna 
i Södra husen. Men – på temat lokaler! 
Juridiska Föreningen har under våren 
inte bara hunnit med festlig och social 
verksamhet, utan föreningen har även 
tillsammans med stiftelsen Juristernas 
Hus renoverat en av salarna på Juris-
ternas Hus, nämligen Wallenbergsalen. 
Salen är nu vackrare än någonsin och 
kommer snart att kunna användas som 
seminariesal. Så snart kanske just du 
kan avnjuta ett seminarium i det vack-
raste huset av dem alla på campus.

Våren har fyllts av insparksfester och 
sittningar med sång och tradition i cen-
trum, där nya juriststudenter äntligen 
lärt sig när man frångår den nedskriv-
na texten i den klassiska sittningslåten 
Dansen den går uppå Svinnsta skär. Vi-
dare har föreningens medlemmar sett 
efter sin hälsa med att spela fotboll, filat 

på att dribbla med 
innebandyklubbor 
och spelat badmin-
ton i Frescatihallen. 
Givetvis har fören-
ingens medlemmar 
även utvidgat sitt 
kontaktnätverk, ge-
nom att besöka by-
råer, spela padel med 
samarbetspartners 
samt lyssnat på ta-
larpubar där samar-
betspartners berättat 
om deras spännande 
verksamhet. Redan 
nu vill vi också givet-
vis ge extra hype till 
Juristdagarna, Juridiska Föreningens 
arbetsmarknadsmässa för juriststuden-
ter, som i år gör comeback i Frescatihal-
len.

I och med återgången till det nor-
mala har föreningen även kunnat åka 
på resor! Föreningen har varit på besök 
hos vår finlandssvenska systerförening, 
Codex, för att upprätthålla en långtgå-
ende tradition av socialt utbyte mellan 
Juridiska Föreningen och Codex som 
sträcker sig tillbaka till 1944. Vidare 
har föreningen rest runt till de andra 
Juridiska föreningarna i Sverige för att 
representera det bästa lärosätet (givet-
vis, Stockholm) men också för att lära 
oss om varandras verksamhet och tra-
ditioner.

Dessutom har föreningen varit re-
presentant i JURO, Juris studerandes 
riksorganisation, som är ett nationellt 
samarbete för att göra juristutbildning-
arna bättre överallt i landet.

Låt oss nu blicka framåt. Det största 
eventet som avslutar denna termin är 
Tanken, en enorm fest där alla juriststu-

denter och många andra dansar in som-
maren och firar inlämnandet av alla PM 
och tentor. Innan dess finns det dock en 
del mysig verksamhet kvar – kom och 
dansa salsa på Juristernas Hus, avnjut 
kvällssolen på vår uteservering på Juris-
ternas hus och medverka på förening-
ens alldeles egna golftävling. Därefter är 
det dags för sommarlov, något som även 
styrelsen kommer att avnjuta.

Föreningen kommer ta lite ledigt, för 
att sedan återkomma till hösten med 
den bästa, roligaste och mest fantastiska 
verksamheten någonsin – både för nya 
och äldre juriststudenter!

Med detta vill vi tacka er för en fan-
tastisk termin! 

TEXT  Marija Gorlova och  
Dennis Engström

FOTO Jenny Konradsson

JF:s ordförande Marija Gorlova   
och vice ordförande Dennis Engström

Vill du bli 
en i teamet?
Våra klienter och uppdrag är olika, och det måste vi 
också vara. Därför söker vi alltid medarbetare med 
olika förmågor och perspektiv, som kan gå utanför 
sin komfortzon för att leverera de mest innovativa 
och effektiva lösningarna på våra klienters mest 
komplexa problem. Hela vår verksamhet vilar på 
grundidén att vi mår och presterar som bäst när vi 
har gemensamma mål att uppnå. 

Tillsammans har vi skapat oss en självklar plats i 
samhällets och näringslivets största händelser. 
Vill du vara med?

MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR
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 ■  KRIGET I UKRAINA ■  KRIGET I UKRAINA

Möt Mark Klamberg  
– Om kriget i Ukraina  
och krigets lagar
Omvärlden följer med fasa Rysslands krig i Ukraina. Även 
i stridernas hetta finns lagar och regler att iaktta. För att 
höra mer om krigets lagar träffade iusbäraren Mark Klam-
berg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

DEN 24 februari inleddes den 
ryska invasionen av Ukrai-
na, nästan exakt åtta år efter 

Rysslands annektering av Krimhalvön. 
Västvärlden har gått samman och infört 
strängare sanktioner mot ryska företag, 
banker och medborgare. Sedan dess att 
krig återigen bröt ut på vår kontinent 
har professor Mark Klamberg blivit ett 
välkänt ansikte i svenska medier. 

Mark Klambergs ämne, folkrätten, 
består av regler och principer som bland 
annat reglerar hur stater ska agera gent-
emot varandra. Vidare innehåller den 
regler om ansvarsutkrävande för inter-
nationella brott såsom krigsförbrytel-
ser och brott mot mänskligheten. Krig 
förefaller nog för många per definition 
vara ett tillstånd av laglöshet. Mark 
Klamberg kan dock berätta att så är det 
inte alls.

Vad utgör krigets lagar?
Folkrätten gör skillnad mellan jus ad 
bellum, det vill säga reglerna och för-
bud mot att starta krig, och jus in bel-
lum, vilket syftar på reglerna när ett 
krig brutit ut. Det senare brukar också 
benämnas som krigets lagar.

Var finner man dessa regler?
Främst i de så kallade Haagreglerna 
och Genèvereglerna. Då man talar om 
krigets regler i en bredare bemärkelse, 
för att förhindra krig, är också FN-stad-
gans våldsförbud relevant.

Vad är en invasion och ett krig?
Man brukar säga väpnat angrepp och 
aggression – normalt används inom 
folkrätten inte begreppet om krig. År 
1974 antog FN:s generalförsamling en 
resolution där man definierade vad som 

är en aggression, bland annat med en 
exemplifierande lista. En invasion är ett 
exempel på en aggressionshandling.

Ett annat exempel på när man kan 
göra sig skyldig till aggression är att 
man upplåter sitt territorium till en 
annan stat för att begå en aggressions-
handling, såsom nu när Belarus låter 
ryska trupper anfalla Ukraina genom 
sitt territorium. Om en stat hjälper en 
annan stat kan man alltså tänka sig att 
den staten blir medansvarig. 

Vad är den historiska bakgrun-
den till reglerna om krig?
Fram till 1900-talet fanns inget förbud 
mot att starta krig. Det växte fram efter 
första världskriget genom fredsrörelser. 
År 1928 undertecknades Kellogg-Bri-
andpakten – uppkallad efter USA:s utri-
kesminister Frank Kellogg och Frankri-
kes utrikesminister Aristide Briand – av 
flera stater, däribland Frankrike, USA, 
Tyskland och Storbritannien. I detta 
dokument fastslogs att det är förbjudet 
att starta krig. 

När man därefter kom fram till an-
dra världskriget och Nürnbergrätte-

gångarna var en av åtalspunkterna mot 
nazisterna just brott mot freden. Det 
tyska försvaret hävdade att de utsattes 
för en retroaktiv lagstiftning, eftersom 
stadgan för Nürnbergtribunalen hade 
införts i efterhand. Men åklagaren kun-
de peka på Kellogg-Briandpakten. 

Idag slår FN-stadgan tydligt fast att 
hot eller bruk av våld är förbjudet.

Jus in bellum – de lagar som gäller 
under ett krig – har funnits länge i olika 
former. Man kan gå tillbaka till antiken 
där det fanns vissa moraliska förhåll-
ningsregler för de stridande att följa. 

I modern tid kan vi se på främst ut-
vecklingen runt 1860-talet, då Röda 
Korset bildades som svar på slaget vid 
Solferino (mellan Österrike och en 
fransk-sardinsk allians år 1859). Samti-
digt pågick amerikanska inbördeskriget 
där president Lincoln 1863 utfärdade 
ett dekret om Lieber-koden. Denna kod 
innehöll regler som dikterade hur nord-
staternas trupper fick bete sig i strid och 
mot fångar, etc. 

Regler gällande krigföringen inför-
des sedan successivt under konferen-
ser i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet för att där-
efter utvecklas ytterli-
gare.

Har förbudet mot 
att starta krig fått 
någon tillämp-
ning?
I Nürnberg dömde tri-
bunalen som sagt na-
zistledarna för brott 
mot fred. I systertribu-
nalen i Tokyo dömdes 
även de japanska ledar-
na för brott mot freden.

Tanken var att ef-
ter andra världskriget 
sätta upp en domstol 
som skulle hantera den 
här typen av brott. Det 
gick inte på grund av 
kalla kriget. Efter kalla 
krigets slut, först på 
1990-talet, kunde FN:s 

säkerhetsråd sätta upp 
två tribunaler – en för f.d. Jugoslavien 
och en för Rwanda – samt staterna på en 
diplomatisk konferens i Rom inrätta In-
ternationella brottmålsdomstolen (ICC, 
International Criminal Court, med säte 
i Haag). Om man tar Jugoslavientribu-
nalen som exempel, förfogade den initi-
alt till skillnad från Nürnberg inte över 
brott mot fred. Det hade man dock kun-
nat tänka sig, men på grund av frågans 
känslighet ville man inte låta domstolen 
gå in på det utan det lämnades till sena-
re förhandlingar.

När statsparterna till Romstadgan 
upprättade ICC var det ett antal sta-
ter som menade att brottet mot fred 
var ytterst viktigt, medan främst de 
permanenta medlemmarna i FN:s sä-
kerhetsråd menade att det var en fråga 
för säkerhetsrådet, inte för ICC. Kom-
promissen blev att stadgan antogs 1998 
och att statsparterna skulle förhandla 
om aggression vid ett senare tillfälle. 
Stadgan trädde i kraft 2002. År 2010 
förhandlade statsparterna i Kampala, 
Uganda, där de kom överens om aggres-
sionsbrottet som numera därmed finns i 
domstolens stadga. 

Jurisdiktionsreglerna för krigs-
förbrytelser, folkmord och brott mot 
mänskligheten å ena sidan, och ag-
gressionsbrottet å andra sidan, är inte 
samma. Vad gäller den första gruppen 
finns relativt stora möjligheter för dom-
stolen att ta sig an dessa brott. Juris-
diktionsreglerna för aggressionsbrott 
är dock mycket snävare. Båda berörda 
stater måste vara anslutna till domsto-
lens stadga. Det är varken Ukraina eller 
Ryssland.

När får en stat använda våld?
Stater har rätt att använda våld i två 
situationer, nämligen i självförsvar (så-
som Ukraina för att värja sig och sitt 
territorium) eller om FN:s säkerhets-
råd auktoriserar våldsanvändning med 
hänvisning till kapitel 7 i FN-stadgan.

Det finns en diskussion om att infö-
ra fler grunder, bland annat att kunna 
använda våld för en humanitär inter-
vention utan auktorisering av FN:s sä-
kerhetsråd, exempelvis för att förhindra 
grova kränkningar av mänskliga rättig-
heter. Begreppet ansågs kontroversiellt 
och i början av 2000-talet började man 
arbeta med ett annat begrepp: responsi-
bility to protect. Ett tredje självständigt 
undantag finns däremot inte egentligen, 
för våldet måste fortfarande auktorise-
ras av FN:s säkerhetsråd.

Vad är en krigsförbrytelse?
I Nürnbergstadgan talade man om war 
crimes. Krigsförbrytelser är gärningar 
som är kriminaliserade även i fred, så-
som mord, våldtäkt och tortyr. Krigs-
förbrytelser är helt enkelt när dessa 
gärningar är kopplade till ett krig. För 
att bli dömd för krigsförbrytelse måste 
man dels utföra en förbjuden gärning, 
dels ska den vara kopplad till ett krig. 

Tidigare talade vi om jus in bellum 
som också kallas internationell huma-
nitär rätt eller krigets lagar. I Genève-
reglerna talas om grave breaches, på 
svenska närmast “svåra överträdelser”. 
Dessa överträdelser är kärnan i vad vi 
kallar krigsförbrytelser eller krigsbrott.

Samtidigt har regelverket växt, så det 
är fler gärningar än de svåra överträdel-

Mark Klamberg, professor i folkrätt
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serna som vi betraktar som krigsförbry-
telser. I Sverige har vi lag (2014:406) om 
straff för vissa internationella brott, som 
bland annat definierar vad en krigsför-
brytelse är.

Hur kan en process föras mot 
en misstänkt krigsförbrytare?
Det kan antingen ske på nationell eller 
internationell nivå. Många länder har 
kriminaliserat krigsförbrytelser – där-
ibland Sverige. En rättegång ska enligt 
svensk lagstiftning föras enligt samma 
processuella regler som en rättegång för 
ett ”vanligt” brottsbalksbrott.

ICC har sin stadga som definierar 
vad som är brottsligt, samt ett regle-
mente för hur processen ska se ut. Nå-
got förenklat är det en blandning mel-
lan den anglosaxiska rättsprocessen och 
den kontinentaleuropeiska. Jag räknar 
Sverige mer till den anglosaxiska tra-
ditionen där man har en ackusatorisk 
straffprocess, medan flera kontinenta-

leuropeiska länder har en inkvisitorisk 
process där domaren har en mer aktiv 
roll.

ICC arbetar enligt principen om 
komplementaritet, vilket innebär att 
det nationella rättsväsendet har företrä-
de. Det förutsätter emellertid att det är 
en genuin process, alltså inte en sken-
rättegång vars enda syfte är att låta de 
misstänkta gå fria. ICC får endast ta sig 
an fall där den berörda staten saknar 
vilja eller förmåga att utreda brott och 
genomföra rättegång.

Så här har det inte alltid varit. Om 
vi tar Jugoslavientribunalen och Rwan-
datribunalen hade inte dessa komple-
mentaritetsprincipen utan istället vad 
man på engelska skulle kalla principle 
of primacy. Det innebar att tribunaler-
na hade företräde.

Vilka kan ställas till svars för 
krigsbrott? Är det soldaterna 
eller främst befälhavarna som 

beordrat att handlingarna 
begås?
Båda kan ställas till svars. Soldater i 
underordnad position kan inte använ-
da som ursäkt att de bara följt order. 
De överordnade kan bli ansvariga dels 
för att de beordrat, dels för passivitet 
när de underordnade begått brott. Det 
finns många andra ansvarsformer ock-
så, såsom medhjälp och främjande. I till 
exempel en pluton kan de soldater som 
inte personligen begått de brottsliga 
gärningarna men befunnit sig på brotts-
platsen därför ställas till svars. 

Vad kan göras för att ställa 
krigsförbrytare inför rättvisa? 
Var kan de gripas?
Alla anslutna stater till ICC har en skyl-
dighet att gripa efterlysta personer. Vad 
domstolen måste göra är att utfärda en 
arresteringsorder, antingen en hemlig 
eller en publik. I Ukrainakonflikten 
är ett scenario att Ukraina tillfångatar 

ryska soldater och kan koppla dessa till 
misstänkta brott. I framtiden kan tän-
kas att ryska soldater eller befälhavare 
grips om de åker som turister eller om 
Ryssland får ett annat styre som är mer 
samarbetsriktat mot ICC.

ICC:s jurisdiktion grundas på två 
principer: att det måste finnas en kopp-
ling mellan en ansluten stat och brott 
som begås på dess territorium, eller att 
brotten begås av en ansluten stats med-
borgare. Varken Ryssland eller Ukraina 
är anslutna. 

Så hur kan då ICC ha jurisdiktion 
över konflikten? Det finns ytterliga-
re en bestämmelse som innebär att en 
icke-ansluten stat på ad hoc-basis kan 
godta ICC:s jurisdiktion, vilket Ukraina 
gjorde 2014. Händelser efter 2014 kan 
därmed ICC agera mot. Det innebär 
också att ICC får utreda brott som begås 
av ukrainska soldater och företrädare.

Gäller immunitet mot krigs-
brott?
Statschefer såsom Rysslands president 
Putin har immunitet gentemot utländ-
ska nationella domstolar så länge de 
sitter vid makten. Immunitet gäller dä-
remot inte inför ICC. Men det är egent-
ligen endast om Putin skulle bege sig 
till ett ICC-anslutet land och en arres-
teringsorder utfärdats eller om det sker 
ett regimskifte i Moskva som det vore 
tänkbart att han ställs till svars inför 
ICC.

Om man som rysk soldat väl-
jer att desertera, vad kan man 
få för skydd i EU?
Det finns inget särskilt skydd för de-
sertörer i folkrätten eller i EU idag. 
Det finns ju flyktingkonventionen för 
det fall att man hotas av förföljelse på 
grund av politisk övertygelse. Man kan 
tänka sig att en soldat hotas av förföl-
jelse och då får skydd, men en desertör 

skulle inte per automatik klassas som 
flykting och ha rätt till skydd i enlighet 
med Genèvekonventionen. Därutöver 
är det tänkbart att enskilda EU-länder 
antar särskilda lagar för att ge desertö-
rer skydd, men det är ingen skyldighet 
som följer av flyktingkonventionen.

Hur ser krigets lagar på dö-
dandet av civila?
Man talar om distinktionsprincipen, 
som innebär att man får rikta våld mot 
militära mål men inte mot civilbefolk-
ning och civila objekt. Att döda civila är 
en krigsförbrytelse, men det kan också 
vara ett brott mot mänskligheten. En 
domstol skulle kunna döma för båda 
brotten samtidigt – det kallas att döma 
i konkurrens.

Hur skiljer man på civil och 
soldat? Hur ser man på civila 
som tar upp vapen?
Folkrätten talar om att vara kombat-
tant. En kombattant som tillfångatas 
blir krigsfånge, vilket är en särskilt 
skyddad status. Civila som tar upp va-
pen betraktas som stridande och är 
militära mål. Men att vara stridande är 
inte detsamma som att vara kombattant 
och civila skulle inte nödvändigtvis bli 
kombattanter. Anledningen till detta är 
främst att kombattanter ska kunna sär-
skiljas från civilbefolkningen. En civil 
som är stridande – som kanske inte bär 
sitt vapen öppet eller bär uniform – kan 
inte få krigsfångestatus om den blir till-
fångatagen.

Vad gäller för legosoldater 
som reser till Ukraina?
En legosoldat är ju någon som inte till-
hör den reguljära armén och som stri-
der för pengar. Om en legosoldat blir 
tillfångatagen får den därför inte krigs-
fångestatus. Om man däremot åker till 
Ukraina för att strida av exempelvis 

ideologiska skäl – och inte för pengar – 
kan man bli kombattant och få den sär-
skilt skyddade statusen.

Stater som angrips har givet-
vis en rätt att försvara sig, 
men kan Ukraina gå till mot-
angrepp mot Ryssland?
I självförsvarsrätten brukar man säga 
att självförsvaret ska vara proportio-
nellt. Med detta avses att en angripen 
stat får tillgripa våld som syftar till att 
få angreppet att upphöra, såväl på sitt 
eget som fiendens territorium. Om man 
tänker sig att Ryssland skulle dra sig ur 
Ukraina och inte visar något tecken på 
att vilja anfalla på nytt, skulle Ukrainas 
självförsvarsrätt upphöra. Självförsvar 
får inte användas för hämnd.

Hur mycket kan EU och USA 
ingripa utan att betraktas som 
stridförande parter?
Andra stater kan sälja och ge vapen eller 
finansiellt stöd, och så vidare. Så länge 
som amerikanska och europeiska mili-
tära styrkor inte ger sig in i striderna är 
de inte stridförande parter.

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO s. 7 Staffan Westerlund  
s.8 Shutterstock
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Massflykt från Ukraina

SOMMAREN 2001 antogs di-
rektiv 2001/55/EG, nu allmänt 
känt som massflyktdirektivet, av 

EU. Det är införlivat i svensk rätt genom 
21 kap. utlänningslagen. 

Bakgrunden var 90-talets krig i forna 
Jugoslavien samt att Amsterdamfördra-
get, i kraft 1999, markerat en strävan 
att få in asylfrågan i den europeiska ge-
menskapen. Denna svåra process är allt 
annat än fullbordad, vilket blev tydligt 
under flyktingkrisen 2015.

För att direktivet ska tillämpas, krävs 
ett aktiverande EU-beslut om tillfälligt 
skydd. Det måste föreslås av kommis-
sionen och bestämmas av ministerrådet 
med kvalificerad majoritet. 

Den 4 mars 2022 aktiverade EU 
massflyktsdirektivet för första gången. 
Beslutet omfattar personer som flytt 
från Ukraina fr.o.m. den 24  februari 
2022 då Rysslands storskaliga anfall in-
leddes. Sveriges tillämpning inkluderar 
även ukrainare som kommit kort tid 
innan, tidigast den 30 oktober 2021. För 
att finansiera mottagandet har reger-
ingen anslagit drygt 10,4 miljarder kr 
extra åt Migrationsverket, kommuner, 
civilsamhälle och etableringsåtgärder.

Ukrainska skyddsbehövande slipper 
nu en segdragen individuell asylpröv-
ning. De som omfattas av direktivet 

efter Migrationsverkets snabbkontroll 
får uppehållstillstånd t.o.m. den 4 mars 
2023. De får dagpenning, som dock kan 
dras in om de väljer att bosätta sig i ett 
listat område med ”sociala och ekono-
miska utmaningar”. Barnen får rätt till 
skola och sjukvård, och vuxna till vård 
som inte kan vänta. 

Att de inte folkbokförs i Sverige spa-
rar byråkrati men har också nackdelar, 
särskilt att de inte får barnbidrag och 
bostadsbidrag samt kan få svårt att öpp-
na bankkonto. ”Volontärerna hjälper 
mig med blöjor och barnmat, annars 
vet jag inte hur det hade gått ”, säger 
en ukrainsk tvåbarnsmamma (SvD 10 
april). Om detta inte kompenseras på 
något sätt, ökar risken att kvinnor och 
barn utnyttjas sexuellt.

Varför har direktivet aktiverats nu 
men inte förut? En turkisk forskare i 
migrationsrätt, Meltem Ineli Ciger, har 
(kritiskt) granskat EU-dokument under 
lång tid. Hon finner fem skäl: 1) ukrai-
nare ses som européer, 2) aktiveringen 
är del i ställningstagandet att Ryssland 
är angripare, 3) flyktingströmmarna 
från Ukraina blev stora så snabbt, 4) 
ukrainska medborgare kunde redan 
resa in i EU-land utan visumkrav eller 
svåra hinder, och 5) Ukraina gränsar 
till EU utan något mellanliggande land, 

varvid hon särskilt åsyftar Turkiet.
Det är en realistisk analys av EU:s 

policy. Även om universella ideal är 
fina, finns det inget land som behandlar 
alla jordens människor likadant.

En förklaring till hur EU och dess 
medlemsstater agerar, varvid närområ-
desprincipen dominerar starkt hos bl.a. 
Polen, Ungern och Slovakien, bör dock 
inte mutera till ett påstående om vilka 
grupper som har objektiva asylskäl. Pre-
cis en sådan glidning gör Jimmie Åkes-
son (Aftonbladet 31 mars). Han hade 
kunnat försvara Sverigedemokraternas 
policy på ”polskt” vis, utan att uttala sig 
om vilka som är riktiga flyktingar och 
därmed misstänkliggöra andra grupper 
som redan har fått asyl i Sverige.

Politikernas prioriteringar får kritik 
även nu, men någonting har faktiskt 
hänt jämfört med 2015. Nu finns det 
betydligt mera fokus på vem som gene-
rerar en flyktingkris och hur en sådan 
regim ska kunna stoppas.

TEXT David Munck

FOTO Shutterstock

Den där NATO-debatten

DET finns flera argument för och 
emot ett svenskt NATO-med-
lemskap. Kriget i Ukraina har 

ökat allmänhetens intresse för försvars-
politik och NATO. Det är positivt, men 
det vanligaste motargumentet är att 
“det inte ska hastas igenom och behöver 
debatteras ordentligt innan”. Ett argu-
ment som inte riktigt håller då debatten 
kring NATO och om Sverige ska gå med 
har pågått ända sedan NATO grunda-
des 1949.

Vad är det som håller på att ske? Jo, 
metaflykt, som uppstår när någon håller 
på att förlora en sakpolitisk debatt. Då 
startar de en metadebatt där de klagar 
på hur diskussionerna förs, i stället för 
att fokusera på sakfrågan. Abortmot-
ståndare och rasister i Sverige har gjort 
det länge. Nu har även NATO-motstån-
darna kommit dit.

Varför är vi i denna låsning? Tro-
ligtvis eftersom de politiska partierna 
har sovit, väldigt länge, gällande ett 
medlemskap eller ej. Vissa partier vill 
få det att låta som om det går hisnande 
fort fram att besluta i frågan. Men det är 
snarare ett interpartipoliskt problem än 
ett problem för det svenska folket. Fin-
land, som många drar jämförelse till, 
har haft en NATO-option (möjlighet till 
snabbt beslut för att gå med) med tillhö-

rande lagstiftning klar sedan 1995.
Det finns tre vanliga fördomar om 

vad som skulle ske om Sverige går med. 
1: Sverige kommer ha kärnvapen på 
svensk mark. Nej, det behöver vi inte ha 
eftersom det går att stå över. 2: Svenska 
värnpliktiga kommer att behöva kriga 
för Turkiet och döda kurder. Nej, det 
behöver de inte och Sverige kan stå över 
sådana konflikter likt Grekland gjor-
de under krigen i forna Jugoslavien. 3: 
Om Trump blir president igen kommer 
han bestämma över det svenska för-
svaret. Nej, NATO är inte endast USA 
utan fungerar som ett kollektiv som ska 
nå konsensus i sina beslut. Trump kan 
ställa krav på Sveriges försvarsmakt, 
likt NATO ställer på alla medlems-
länder. Men i slutändan står alla med-
lemsländer själva för besluten kring hur 
försvaret ska se ut. Sverige är dessutom 
ett EU-land och har huvudsakligen en 
självbestämmanderätt över sin utrikes/
inrikes-politik, ekonomi, etcetera. USA, 
Trump eller annat NATO-land kan inte 
påverka det.

Slutligen, för att sätta fingret på det 
säkerhetspolitiska problemet vi har i 
Norden just nu. Ryssland, vår granne 
i Östersjön, har invaderat och ockupe-
rat grannländer under 14 års tid. Det 
som sker i Ukraina är brutalt och be-

stialiskt. Men det är ingen nyhet, utan 
något Putin har ägnat sig åt under lång 
tid. Kommer han stanna efter Ukraina? 
Troligtvis inte. Vill Sverige vara ensamt 
när det börjar eskalera närmare svenska 
gränser? Nej. Är det bra att vara med i 
en allians som stöttar dig vid en even-
tuell eskalation? Ja. Är NATO enda 
lösningen? Nej, det går även att rusta 
upp svenskt försvar men det skulle bli 
betydligt dyrare än att gå med i NATO. 
Att beslut nu fattats om att ansöka om 
medlemskap blir intressant att följa. 
Hur kommer Ryssland att reagera? 

TEXT Harri Korhonen

FOTO Shutterstock
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Dagsrapport från 
juristprogrammet  
(som det var tänkt)

DET är torsdag i april och jag 
befinner mig på campus. Ska 
på föreläsning. På plats. Det var 

bara två år sen sist, men det känns som 
ett annat liv. Ett annat jag. Vi står en hel 
hop pirriga t-femmor utanför hörsal tio 
och pratar om oväsentligheter. En stor 
del av min tankeverksamhet går åt att 
förundras över hur längden på folk kan 
variera så kraftigt som den gör. Det är 
våldsamt påtagligt. Vissas ansikten är 
så mycket högre upp, andras ansikten är 
så mycket längre ner. Jämfört med mitt 
eget alltså. Ingen av oss är främlingar 
längre, men det är något med den där 
vinkeln som känns främmande för mig. 
Ni ser ju inte ut som ni ska, hinner jag 
tänka flera gånger om. Ni ser inte ut som 
ni gör på Zoom.

Väl inne i föreläsningssalen söker 
jag med blicken efter jiken-kompisarna 
som magkänslan säger att jag borde sit-
ta med trots att vi bara har träffats en 
handfull gånger på två år. Jag hittar en 
bra plats och fiskar upp datorn ur väs-
kan, plötsligt generad över smutsfläck-
arna jag låtit den samla på sig hemma. 
Hemma. Jag längtar redan tillbaka. Där 
är sovmorgnarna långa, sminket över-
flödigt, byxorna slappa (eller obefintli-

ga) och snacksen lättillgängliga. Och så 
har folk vett att se ut som de gör rakt 
framifrån. Har jag utvecklat någon 
form av mildare torgskräck efter två års 
studier under grottmanslika förhållan-
den? Möjligtvis. Juristprogrammet som 
det var tänkt – på plats, bland folk – är 
okänt för mig.

Men så börjar föreläsaren för dagen 
tala och det länge bortglömda smattran-
det från hundratals fingrar som pressar 
ner tangenter följer därefter. Ljudet fyl-
ler mig med en väldig känsla av grupp-
tillhörighet. I förra numret slängde 
jag mig med det hemmasnickrade och 
ändå rätt finurliga (?) begreppet ”z[o]
ombiefierade studenter”, minns ni det? 
Jag skruvar lite på mig och känner efter. 
Är det isolerade hemmastudier-jaget ett 
minne blott? Är det här och nu jag avz[o]
ombiefieras?

När föreläsningen når sitt slut reser 
sig folk på ett så unisont sätt att det 
nästan ser inövat ut. Jag slås då av den 
minimala ansträngningen som krävdes 
för att vi, en grupp människor, skulle bli 
en grupp. Visst har det varit bekvämt att 
plugga hemifrån, men inte slår väl det 
den här gemenskapen? Jag känner efter 
lite till. Sovmorgnarna börjar kännas 

futtiga. Ansiktsvinklarna mindre vikti-
ga. Min hemlängtan suddas ut. Händer 
det nu?

En stor del av gruppen sätter därefter 
fart i riktning mot koffeinet. Det kom-
mer bli husets bryggkaffe. Eller kanske 
sleven-kaffe om huset inte är öppet – det 
råder viss osäkerhet kring det. Men en 
sak är säker nu: Frescati har välkomnat 
oss med öppen famn. Allt är förlåtet. 
Det är torsdag i april och vi är tillbaka 
igen. Vi läser på juristprogrammet på 
det sättet som det var tänkt. Vi skrapar 
ihop de sista högskolepoängen innan 
vårterminen är över. Vi är här. Vi är 
ihop. Vi dricker kaffe. Vi är avz[o]om-
biefierade. Äntligen.

TEXT Elise 
Hjelmeland

FOTO PrivatSom 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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Om Juristernas Hus i Frescati  
– bakgrund och utveckling
Bakgrunden
Verksamheten i Juristernas Hus i Fres-
cati står nu inför en nystart efter drygt 
två år av huvudsaklig nedstängning på 
grund av pandemin. Det finns också be-
hov av en upprustning. Eftersom jag var 
med om Husets tillblivelse vill jag infor-
mera om den spännande bakgrunden.   

Vi bör gå tillbaka drygt femtio år till 
situationen år 1970. Det var inför höst-
terminen 1970 som Juridiska fakulteten 
och institutionen vid universitetet mot 
ledningens vilja flyttade ut till Frescati 
från huset på Norrtullsgatan 2 nedan-
för Observatoriekullen (ibland kallat 
”Templet” och där man varit sedan in-

vigningen 1927). Man flyttade in på plan 
8 och 9 i det just färdigställda C-huset. 
Det kan noteras att vi över femtio år se-
nare är kvar i samma lokaler (expansio-
nen till plan 7 har kommit senare).

Frescati 1970 var en ren byggplats 
med mycket litet service. Så förblev si-
tuationen i ganska många år. Fakulteten 
hade haft en plan för hur man kunde 
vara kvar på Norrtullsgatan 2 och suc-
cessivt expandera verksamheten i när-
belägna fastigheter men blev överkörd 
av universitetsledningen, som ville se 
en total utflyttning av universitetet 
från innerstan till Frescati. Så har det ju 
också blivit; det enda som finns kvar av 

universitetet i innerstan är Spökslottet 
(Drottninggatan 116), numera huvud-
sakligen ett konstmuseum och spar-
samt använda representationslokaler. 

Vad betydde detta för jur. stud. och 
Juridiska Föreningen? Studentkåren var 
på den tiden tydligt uppbyggd på obli-
gatoriskt medlemskap med fakultets-
föreningarna som bas. Kåren och dessa 
föreningar förfogade gemensamt över 
Kårhuset, Holländargatan 32 (mitt för 
Spökparken). Där fanns lunchservering 
och trevliga café- och samlingslokaler. 
Fakultetsföreningarna fick 1957 till-
gång till egna rum i ”Rucklet”, ett hus 
bredvid Kårhuset (Holländargatan 30) 

som då övertogs av studentkåren. Det 
var ett ganska nergånget mindre hus, 
byggt redan i slutet av 1700-talet som 
hade fått stå kvar. Juridiska Föreningen 
hade ett eget arbets- och styrelserum i 
Rucklet och tillgång till diverse förva-
ringslokaliteter i huset. Gångavståndet 
mellan Norrtullsgatan 2 och Kårhuset 
och Rucklet var bara några minuter.

Flytten till Frescati ändrade radikalt 
situationen för jur. stud. och Juridiska 
Föreningen. Några nya kår- och fören-
ingslokaler fanns inte i Frescati och det 
stora avståndet mellan Frescati och Hol-
ländargatan bröt den naturliga kontak-
ten med Juridicum. Till detta kommer 
att studentkårens ledande kretsar i slu-
tet av 1960-talet genomgick en kraftig 
radikalisering, vars mest kända uttryck 
är den s.k. kårhusockupationen våren 
1968. Det ledde till motreaktioner, bl. a. 
tillkomsten av kårpartiet Opposition 68 
där Carl Bildt spelade en ledande roll. 
Under kommande år förblev emellertid 
studentkåren starkt politiserad och led-
ningen i regel inte särskilt intresserad av 
studentverksamhet i normal mening.

Avsikten var från början att ett nytt 
kårhus skulle byggas i Frescati. Resultatet 
dröjde dock men blev småningom Allhu-
set, färdigt 1981 med Ralph Erskine som 
arkitekt. Allhuset kom emellertid att ut-
formas mer som ett servicehus än som ett 
kårhus. Så fick t.ex. Juridiska Förening-
en inga lokaler i Allhuset. Utvecklingen 
inom studentkåren och dess ledning spe-
lade stor roll för det resultat som blev. 

För Juridiska Föreningen blev det 
vartefter ohållbart att vara kvar på Hol-
ländargatan. Föreningen kunde som ett 
provisorium 1979 skaffa en egen min-
dre lokal på Inedalsgatan 7, en nerlagd 
mjölkbutik på Kungsholmen. Sedan 
studentkåren flyttat till Frescati såldes 
Kårhuset på Holländargatan till Han-
delshögskolan som har byggt om det hu-
vudsakligen till arbetslokaler. ”Rucklet” 
står kvar och är upprustat och används 
som lokaler av ett par mindre företag. 
Gamla Juridicum på Norrtullsgatan 2 
(på senare år kallat Studentpalatset och 
använt som läsesalar) har nyligen köpts 
in av Handelshögskolan. 

Husets tillkomst
Bristen på egna lokaler i Frescati gjor-
de det svårt för Juridiska Föreningen 
att driva sin verksamhet och kunna nå 
ut. Det kom att stå klart att lösningen 
måste sökas genom att få fram lämpliga 
lokaler för Föreningens verksamhet på 
Frescatiområdet. Det stod också snart 
klart att det saknades några tillgängliga 
lokaler inom området som skulle kunna 
tas över.

Det fick mycket stor betydelse för 
utvecklingen att Juridiska Föreningen 
hade en engagerad och kraftfull inspek-
tor i Anders Victorin, professor i civil-
rätt med arbetsrätt och hyresrätt som 
främsta specialiteter och med kontakter 
på fastighetsområdet. Han var även i 
ledningen för Juristförlaget, som gav ut 
och sålde juridiska läroböcker och kom-
pendier. Juristförlaget hade vuxit fram 
ur den till Juridiska Föreningen knutna 
försäljningsverksamheten på området.   

Den optimala lösningen var ett ny-
bygge i form av eget hus med lokaler 
för Juridiska Föreningen som samtidigt 
kunde fungera som en samlingspunkt 
för jur. stud. och olika verksamheter 
med särskild anknytning till Juridicum. 
Anders Victorin tog närmare kontakt 
med mig om dessa planer 1987. Jag hade 
det året blivit dekanus för Juridiska fa-
kulteten, något som jag var till 1991.

Den första stora svårigheten var att 
få en tomt och ett tillstånd till ett så-
dant nybygge. Marken i Frescati ägdes 
då som nu av staten och administratio-
nen sköttes av Byggnadsstyrelsen, som 
hade ett särskilt Frescatikontor för den 
successivt pågående byggverksamheten 
inom området. Där var man helt avvi-
sande vid de initiala kontakterna. 

Lösningen blev att anlita arkitekten 
Ralph Erskine. Han hade ritat nya Uni-
versitetsbiblioteket, Allhuset och Fres-
catihallen med mycket lyckat resultat. 
Det blev snabbt allmänt uppskattat hur 
dessa byggnaders mjuka utformning 
kontrasterade mot Södra husens arki-
tektur. Jag kände Ralph Erskine efter-
som vi båda bodde på Drottningholm, 
där han också hade sitt arkitektkontor. 
(Hans bostadshus och kontor är nume-

ra byggnadsminnesmärke). Det föll på 
mig att ta den första kontakten med ho-
nom och Ralph blev genast entusiastisk 
inför uppgiften att rita ett hus åt oss.

Jag har klart minne av ett avgörande 
besök som Anders Victorin och jag gjor-
de på Byggnadsstyrelsen 1987. De per-
soner som vi träffade var först helt avvi-
sande till projektet, men när vi nämnde 
att Ralph Erskine var kontaktad av oss 
och beredd att rita huset vände de helt 
under mötets gång och blev entusiastis-
ka inför tanken på ett nytt Erskine-hus i 
Frescati och började diskutera inbördes 
om Erskine tänkte sig torvtak m.m. Vid 
mötets slut hade vi fått ett preliminärt 
ja till projektet, inbegripet den då helt 
jungfruliga tomt på den skogshöjd där 
huset nu står.

Nästa steg var att bygga upp en fi-
nansiering av bygget. Här startade vi 
nästan från noll, även om kårobligato-
riet säkerställde att Juridiska Förening-
en hade en viss basfinansiering i form 
av en liten andel av kåravgiften. Anders 
Victorin var drivande i arbetet. Ett vik-
tigt steg var bildandet av Stiftelsen Ju-
risternas Hus med Anders Victorin som 
styrelseordförande i sin egenskap av 
Juridiska Föreningens inspektor. Om-
fattande kontakter togs med alumner, 
särskilt personer som på sin tid som jur. 
stud. varit med i ledningen av Juridis-
ka Föreningen. Det blev stort gensvar 
och det var många som engagerade sig 
aktivt. Vi fick också betydande finan-
siering från företag och stiftelser, såsom 
Skandia och Wallenbergstiftelserna. Se 
den minnestavla över finansiärer som 
finns uppsatt i Juristernas Hus.

Här ska också nämnas Stiftelsen Fa-
kultetskurser. Den verksamheten hade 
startats 1984 med syfte att engagera 
fakultetens lärare i kvalificerad upp-
dragsutbildning för jurister med an-
knytning till fakultetens egen forskning 
och utbildning. Överskottet skulle stö-
da verksamheten vid fakulteten och in-
stitutionen.  Till initiativtagarna hörde, 
förutom Anders Victorin och jag själv, 
bl. a. civilrättsprofessorn Lars Pehrson 
och straffrättsprofessorn Madeleine 
Leijonhufvud. Primus motor i verksam-
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heten var Rolf Höök, i många år ansva-
rig för propedeutiska kursen, senare be-
nämnd juridisk introduktionskurs, och 
inriktad på entreprenadrätt. Verksam-
heten i Fakultetskurser utvecklades väl 
och dess överskott lämnade betydande 
bidrag till finansieringen av Huset. Rolf 
var överhuvud mycket aktiv i projektet. 

Inför bygget kontaktades byggmäs-
taren Reinhold Gustafsson. Han hade 
börjat sin verksamhet i liten skala men 
byggt upp ett mycket stort bygg- och 
fastighetsföretag som var börsnoterat. 
Hans företag hade också byggt tidigare 
i Frescati. Reinhold (som han kallades) 
åtog sig uppdraget. För Reinhold, ca 70 
år och välbeställd, var bygget åt juris-
terna av ett Erskine-ritat hus i Frescati 
ett mindre prestigeprojekt och han får 
delvis ses som donator. Det första sym-
boliska spadtaget för bygget av Juris-
ternas Hus togs av Reinhold själv den 2 
oktober 1989.

Bygget var klart påföljande år men 
hade blivit avsevärt dyrare än kalkyle-
rat (ca 24 miljoner i stället för kalkyle-
rade 13). Huset invigdes den 7 novem-
ber 1990. Då ordnades bandklippning, 
tal och buffetlunch kl. 13. På kvällen 
hölls bal med frack i Huset. Jag var där 
tillsammans med min fru Annika och 
minns det hela som mycket trevligt. 
Reinhold tillkännagav en stor donation, 
över 4 miljoner kr. Det ska nämnas att 
många hade medverkat också till in-
redningen av huset genom bidrag av 
olika slag, delvis in natura. Själv kunde 
jag bidra genom en kontakt jag hade 
med Ikea, som skänkte ganska mycket 
möbler till huset. Fakulteten skänkte 
inramade stora färgfoton av tidigare 
inspektorer för Juridiska Föreningen, 
såsom Gösta Eberstein och Ivar Agge. 
Tyvärr har dessa  försvunnit.   

Mindre känt är nog att Stiftelsen stod 
inför stora ekonomiska problem i början 

av verksamheten. Reinholds donations-
löfte kunde inte infrias. Sverige råkade 
ca 1990 in i en allvarlig lågkonjunktur 
med bland annat kraftiga fall på börsen, 
inte minst för byggföretagen. Företa-
get Reinhold AB fick stora ekonomiska 
svårigheter och gick till slut i konkurs 
1992. Räddare i det uppkomna läget och 
efter olika turer var främst Wallenberg-
stiftelserna som lämnade ett större bi-

drag. Här spelade kontakter med Peter 
(”Pirre”) Wallenberg en stor roll.  Han 
hade själv tagit jur. kand. vid fakulteten. 
Det kan ha underlättat att lånen (om jag 
minns rätt) låg i SE-banken.  I slutän-
den var Stiftelsen obelånad.

Det kan tilläggas att bara några år se-
nare tillkom Nationalstadsparken, som 
bland annat omfattar alla icke bebygg-
da delar av Norra Djurgården. Särskilt 

som det tillämpades i början uppfatta-
des den innebära ett totalförbud för ny-
bebyggelse. Det är nog mycket tveksamt 
om det då hade gått att få tillstånd att 
bygga där Juristernas Hus ligger. 

Huset kom till under en lycklig 
stjärna.

Verksamheten i Juristernas 
Hus – första tiden och senare
Hur såg då verksamheten i och finan-
sieringen av Juristernas Hus ut under de 
första fem-tio verksamhetsåren? 

Juridiska Föreningen flyttade själv-
fallet sin verksamhet till det nya huset 
och hade som nämnt en basfinansiering 
genom en andel av den obligatoriska 
kåravgiften. Två närstående verksam-
heter förlades till huset och bidrog 
ekonomiskt. Den ena var Juristförlaget 
med Juristernas Bokhandel som sålde 
den juridiska kurslitteraturen i en lokal 
i Huset med egen ingång. Den andra 
var Fakultetskurser, som vid denna tid 
drev en stor del av sin undervisning i 
Huset, normalt i Wallenbergsalen. Ock-
så Juridiska institutionen utnyttjade 
lokalerna, främst den stora Reinholds-
alen. Så skedde i första hand vid större 
arrangemang, t.ex. disputationer, men i 
viss mån även för undervisning. Vidare 
förekom serveringsverksamhet i Huset, 
tidvis i form av lunchservering. Ett ex-
empel på återkommande arrangemang 
var också Juridisk Tidskrifts årliga för-
fattarmiddag. Det fanns en ambition 
att Huset skulle vara en levande sam-
lingspunkt och det förekom alltså gan-
ska stor aktivitet i Huset på dagtid, helt 
utöver de arrangemang som Juridiska 
Föreningen hade på kvällstid. De olika 
verksamheterna och arrangemangen 
bidrog till Husets finansiering och kost-
nader.

På senare år har situationen föränd-
rats i olika avseenden. För Juridiska 

Föreningens del skedde en mycket vik-
tig förändring 2010, då kårobligatoriet 
avskaffades; en senkommen politisk 
framgång inte minst för Carl Bildt. För-
eningen förefaller dock att ganska väl 
ha kunnat klara övergången till frivil-
ligt medlemskap. 

Det förefaller som om det allra mes-
ta av den verksamhet i Huset som legat 
utanför Juridiska Föreningens egen 
verksamhet successivt har upphört. Fa-
kultetskurser flyttade relativt snart sin 
verksamhet till lokaler med mera cen-
tralt läge i innerstan och har ju numera 
sedan många år egna fasta lokaler på 
Funkens gränd i Gamla Stan.  Stiftelsen 
Juridisk Fakultetslitteratur flyttade för 
några år sedan försäljningen av juri-
disk kurslitteratur från Juristernas Hus 
till Akademibokhandeln i Allhuset. Jag 
känner inte till skälen för detta. Man 
har dock förlorat fördelarna med att ha 
en butiksförsäljning i Huset om dagar-
na, dit nästan alla jur. stud. hade vägar-
na förbi för att köpa kurslitteratur. Det 
var en inte oviktig anknytningspunkt. 
Juridiska institutionens verksamhet i 
Huset verkar också ha upphört. Det-
samma verkar även gälla annat. Mycket, 
kanske det mesta, av den aktivitet som 
förekom i Huset på dagtid verkar nume-
ra ha upphört. Skälen till denna utveck-
ling, och om den varit bra eller dålig, är 
det inte min sak att bedöma. 

Ett par medskick
Inför den nystart som nu ska ske vill jag 
avslutningsvis göra ett par medskick.

 ■ Glöm inte att huset är ett arkitekto-
niskt mästarprov. Ralph Erskine är i dag 
en legendar.

 ■ Med den verksamhet som bedrivs i 
Juristernas Hus är det ofrånkomligt att 
det blir rätt stort slitage. Det behövs en 
löpande kunnig tillsyn och en planering 

för successivt underhåll som bygger på 
tillräcklig kompetens. Man kan nog inte 
förutsätta att den kompetensen finns 
inom ramen för en styrelse som förnyas 
varje år.

 ■ Man behöver göra sig en klar bild 
över vad som är Husets uppgift. Är det 
huvudsakligen att vara lokal för Juridis-
ka Föreningens särskilda arrangemang 
eller är det även att – såsom det från 
början var tänkt och också fungerade 
– vara ett Hus med omfattande akti-
vitet dagtid som kan göra det till en 
samlingspunkt för jur. stud. och i viss 
mån också de som är verksamma vid 
Juridiska institutionen?

TEXT Ulf Bernitz

FOTO s.14 Privat  s.16 Ingrid Öhrn

Ulf Bernitz
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Brottsofferjourens manifest 
2022 – vad innebär det?

BROT T S O F F E RJOU R E N S 
manifest 2022 som presentera-
des detta valår har tio punkter. 

Förbundsordförande Sven-Erik Alhem 
blev intervjuad med fokus på fem av 
dessa punkter i manifestet. 

Han börjar med att berätta det han 
anser vara viktigt att ha med sig, som 
bakgrund, för att förstå Brottsofferjour-
ens verksamhet och deras åsikter.

Det har historiskt varit många ideella 
krafter i Sverige. Det svenska civilsam-
hället är unikt och det fyller i de luckor 
som finns i samhället. Det finns ibland 
röster som förespråkar att brottsofferjo-
urens stöd och vittnesstöd skulle kunna 
läggas på det offentliga istället. Men po-
lisens kärnverksamhet ska vara det de 
bör få fokusera på. Tänk till exempel på 
pass-strulet, påskkravallerna, ordning 
och säkerhet. Polisen har fullt upp redan. 
Skulle vi lägga på ännu mer på polisen, 
kommunerna eller domstolens personal 
det som egentligen kan skötas av ideella 
krafter? Betydelsen av civilsamhället är 
stor. Att värna demokratin – det kräver 
också sitt från polisens och statens sida. 
För demokratin är aldrig given. Försva-
ret, polisen, åklagare och domstolarna 
måste fungera fullt ut. Samverkan är 
därför viktig mellan det offentliga sam-
hället och ideella krafter. Detta är viktigt 
att förstå som en bakgrund.

Vi går vidare till manifestet och bör-
jar med den punkten som är av väldigt 
stor betydelse för att rättssamhället ska 
fungera och det är den sjätte punkten. 
Att vittnen i likhet med brottsoffer er-
bjuds tidigt stöd, vilket innebär att po-
lisens information om stödverksamhet 
lämnas också till vittnen vid första kon-
takten under förundersökningen.

Sven-Erik Alhem: Regeringen behö-
ver ändra i förundersökningskungörel-
sen så att även vittnen får information 
om sina rättigheter till vittnesstöd direkt. 
Då kommer vi osökt in på bevispersoner: 
vittnen och målsägande. Som brottsoffer 
eller vittne är det viktigt att man vågar 
ställa upp, och får ett bra bemötande 
med rättssäkerhetsgaranti. Vi vill värna 
rättssäkerheten fullt ut. Rättssäkerheten 
som grund är viktig, den ska gälla alla. 
Det ska dock aldrig ske på bekostnad 
av någon (vare sig vittne eller tilltalad). 
Vi (brottsofferjouren) anser att även 
anhöriga skulle behöva mer stöd. Både 
anhöriga till tilltalade och anhöriga till 
brottsoffer. De vill ge medmänskligt stöd 
till alla. Åklagaren har bevisbördan i en 
process. Så ska det vara i en demokrati, 

så måste det vara. Åklagaren har dock 
en objektiv roll, det är viktigt att komma 
ihåg. Även den tilltalades försvarare kan 
använda sig av vittnesmålet och detta 
ska endast ge information till domstolen, 
om vad man har sett och hört, sedan är 
det upp till domstolen att döma. Där-
för ska man inte känna att man ”sätter 
dit någon” bara om man vittnar. För att 
skydda vittnen och öka deras vilja att 
vittna skulle man i vissa speciella fall (t 
ex mål om grov gängkriminalitet) kunna 
se till att vittnesmålet ges i en helt annan 
domstol, som ingen annan känner till 
vilken det är. Det skulle ge en gynnsam 
processatmosfär omkring vittnet. Det 
finns en smittoeffekt från farligare mål 
och diskussioner om dessa som gör att 
många vittnen drar sig för att vittna. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att de all-
ra flesta mål sker helt odramatiskt och att 
det inte föreligger någon fara för vittnet. 

Vi vill att man ska välkomna vitt-
net så att det framkommer att de är 
viktiga personer redan från första bre-
vet. Kallelseförfarandet kan förbättras 
avsevärt. Tonläget är viktigt så att det 
inte bara hotas med polis om vittnet 
uteblir. Självklart ska informationen 
om skyldigheten finnas med i kallelsen 
men kallelsen kan utformas så att vitt-
net välkomnas, att man ger informa-
tion om vittnesstöd och att man beto-
nar betydelsen av vittnesmålet. Allt bör 
ske tidigt när det gäller vittnesmål. Det 
finns en ny lag sedan januari 2022 som 
möjliggör att vittnesförhör kan spelas in 
och sedan spelas upp i domstol. Detta 
är positivt för processen, att man tidigt 
kan hålla och spela in förhör. Anonyma 
vittnen anser vi endast ska användas i 
exceptionella fall. Vi är tveksamma till 
kronvittnen, ur en mängd synpunkter. 

Sven-Erik berättar att nya bevisme-
del ofta har föregåtts av mycket kritik, 
till exempel när det gäller bevis i form av 
DNA eller kameror. Motståndet mot ka-
meror har dock minskat markant till ex-
empel efter terrorattacken i Stockholm, 
då det genom kamerorna i tunnelbanan 
fanns bevis mot gärningsmannen. Den 
tekniska bevisningen har förbättrats 
mycket under senare år, men det är fort-
farande viktigt att vittnen vittnar. Detta 
kan också öka benägenheten att vittna, 
om vittnet inte känner att målet hänger 
endast på dennes vittnesmål.

Vi återgår till att diskutera de första 
punkterna i manifestet, varav punkt 1 
berör kravet om en ny brottsofferlag. 

Sven-Erik Alhem: En ny samlad 
lag skulle framförallt höja statusen. 
En samlad lag skulle även ge en bättre 
överblick över brottsoffers rättigheter 
om detta var samlat och inte som nu ut-
spritt i olika förordningar. 

Vi går vidare för att diskutera punkt 2 
som berör brottsofferdirektivet och kra-
vet på att detta ska implementeras fullt 
ut i Sverige. 

Sven-Erik Alhem: Vi tycker att 
mycket redan har åstadkommits men 
vi i Sverige (brottsofferjouren) strävar 
högre än det minimalistiska synsättet. 
Jämför med arbetsrätten och arbetsgi-
varens skyldigheter. Relationen mellan 
staten och brottsoffret ska vara som den 
i en bonus pater familias gentemot bar-
net, staten gentemot medborgaren. Vi 
har mycket kvar att göra för våra brotts-
offer, så ska man tänka. Vi vill att Sve-
rige ska vara bäst i Europa på detta. Vi 
behöver förbättra rättssäkerheten. Det 
är viktigt att man som brottsoffer får 
rätt när man har rätt.

Den sjunde punkten är kravet på att sta-
ten tar ett proaktivt helhetsansvar för 
skadestånd/ brottsskadeersättning för 
andra brott än egendomsbrott. 

Sven-Erik Alhem: Staten ska ersätta 
brotten för grova våldsbrott direkt, och 
sedan söka ersättning från gärnings-
mannen. Inte tvärtom, som det är idag. 
För att förverkliga detta krävs en lag-
ändring.

Den åttonde punkten är ett krav på att 
rätten till målsägandebiträde stärks. 

Sven-Erik Alhem: Efter processre-
formen år 2008 ligger tyngdpunkten på 
dömandet i tingsrätten. Målsägande har 
inte biträde i hovrätten idag men det har 
den tilltalade. Detta beror bland annat 
på att inspelade förhör med målsägande 
kan spelas upp i hovrätten. Därmed an-
ses vittnesmålet av målsägande inte be-
höva upprepas i hovrätten. För att stär-
ka målsägandes rättigheter skulle dock 
rätten till målsägandebiträde behöva 
stärkas. Regeringskansliet är ansvarig 
instans för att kunna förändra detta.

Vi diskuterar vidare att det är ett va-
lår men att av naturliga skäl har först 
pandemin och dess effekter och senare 
Rysslands invasion av Ukraina fått ta 
den största platsen i mediernas rappor-
tering. Därmed har bland annat den-
na fråga hamnat i skymundan liksom 
många andra valfrågor. Det är dock 
självfallet att det har blivit så, för som 
Sven-Erik Alhem säger: Utan demokra-
tin faller allting annat. Demokratin och 
vår frihet och våra rättigheter är viktiga 
att skydda och det är grunden för all-
ting, för vårt samhälle. 

TEXT Cristina Blixing 

FOTO Pressbild Brottsofferjouren

SVEN-ERIK ALHEM

Titel: Förbundsordförande, 
Brottsofferjouren
Utbildning: Juris kandidat, 
Lunds universitet.
Yrke: tidigare överåklagare. 
Numera även samhällsdebattör 
och bloggare.

BROTTSOFFERJOUREN 

 ■ Bildades som den första ide-
ella brottsofferjouren år 1988 av 
en polis och en diakon.

 ■ Partipolitiskt och religiöst 
obunden.

 ■ Ibland remissinstans vid 
brottsofferfrågor eller kriminal-
politik.

 ■ Opinionsbildar, utbildar, samt 
belyser brottsoffers rättigheter.

 ■ Finansieras av statliga bidrag 
från Brottsoffermyndigheten, 
Socialstyrelsen samt gåvor. 
Lokala jourer får bidrag av kom-
muner samt gåvor.

 ■ De vanligaste brottstyperna 
enligt kontakterna under 2021: 
misshandel, olaga hot, ofredan-
de, bedrägeri och stöld.
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Lagstiftning efter 
finanskriser
Coronapandemin och 
kriget i Ukraina har haft 
stora effekter på världs-
ekonomin. Med anledning 
av detta kan det vara bra 
att blicka tillbaka och se 
hur lagstiftaren reagerat 
på finanskriser. Hannes 
Snellmans Maria Orrgard 
och Markus Nilsson sam-
manfattar utvecklingen de 
senaste hundra åren.

UNDER de senaste hundra åren 
har ett flertal finansiella kriser 
uppstått. Gemensamt för i stort 

sett alla kriser i modern tid är att de 
följts av lagstiftning, allt för att undvika 
att samma misstag begås igen.

Till följd av Kreugerkraschen 1932 
ändrades kraven på aktiebolag. Den 
nya aktiebolagslagen (1944) innebar en 
kraftig skärpning, bland annat av reg-
lerna om formerna för bolagsbildning, 
revision och om löpande avsättningar 
till reservfonder. Beträffande bolagsor-
ganen reglerades då för första gången 
verkställande direktörens kompetens- 
och ansvarsfördelning mellan denne 
och styrelsen.

Finanskrisen 2008–2010, började 
som en bolånekris, med de så kall-
lade subprimelånen i USA, men på 
grund av att världsekonomin hunnit 
bli global slutade banker att låna ut 
till varandra och stora delar av kredit-
marknaden sattes ur spel. Efter finans-
krisen infördes nya regleringar inom 

bland annat EU, däribland nya krav på 
kapitaltäckning, för att göra banker mer 
robusta och motståndskraftiga.

Att regleringar behövs för att uppnå 
en stabil marknad och minska transak-
tionskostnader är känt. Risken är dock 
att lagstiftaren försöker att täcka alla 
eventualiteter och riskerar därmed att 
påverka en marknad som fungerar på 
ett effektivt sätt genom självreglering. 
Självreglering har fungerat väl inom 
flera områden i Sverige på bland an-
nat värdepappersmarknaden, men sto-
ra delar av EU kommer utifrån andra 
rättsåskådningar, vilket har medfört att 
fler och fler områden som varit självreg-
lerande i Sverige istället har blivit före-
mål för EU-reglering.

Lagstiftning är generellt som effekti-
vast när de risker och problem som ska 
regleras är kända, går att förutse och är 
relativt avgränsade. Risken är annars att 
man försöker att reglera bort alla risker 
inklusive sådana som inte går att förutse. 
Detta kan leda till att sådana regleringar 
har svårt att vinna legitimitet. De omfat-
tande regelverken som kommit efter fi-
nanskrisen (2008–2010) kan även poten-
tiellt leda till att man i slutändan har en 

överreglerad marknad. Överreglering 
riskerar i slutändan att påverka konkur-
rensen på en marknad, eftersom färre 
företag startas eller expansionsmöjlig-
heter för företagen blir mindre. Företa-
gens möjligheter samt kostnaden för att 
efterleva de nya regleringarna kan även 
bli höga och inom de flesta områden är 
det konsumenterna som får bära dessa 
kostnader i slutändan.

Det finns även en risk att reglering-
ar gällande hantering av risker blir så 
pass omfattande att det endast blir en 
så kallad ”tick-the-box-övning” när 
det gäller att uppfylla regleringar istäl-
let för att företag själva tänker igenom 
vilka risker som finns i samband med 
deras verksamhet och att bolagen däri-
genom riskerar att missa viktiga risker.

Slutligen kan nämnas att det är en 
fin balansgång mellan att å ena sidan få 
den stabilitet på marknaden som regle-
ringar ger samt å andra sidan risken för 
överreglering och de ökade kostnader-
na som en sådan medför.

TEXT Maria Orrgard & Markus Nilsson 
(Hannes Snellman) 

FOTO Henrik Bengtsson

Tre gånger kris
David Munck var ung vuxen under 90-talskrisen, som refe-
rerades till ibland under pandemin. Däremellan kom 2008 
års recession. Han reflekterar över de tre kriserna och vad 
vi kan lära av dem.

I BOKEN ”OK Boomer, Let’s Talk” 
jämför juristen och författaren 
Jill Filipovic erfarenheter hos mil-

lennierna (födda typ 1980-1996) med 
sina föräldrars generation, ”boomers”. 
Det ordet används ibland som skälls-
ord, men myntades som en neutral 
benämning på att ha fötts i den långa 
baby-boomen efter andra världskrigets 
slut. En boomer har ungdomsminnen 
av Rolling Stones och Beatles.

Vuxenblivande
Boomers växte upp i en era av exceptio-
nell framtidstro, stigande välstånd och 
social rörlighet uppåt. Mot detta ställer 
Filipovic att hennes första heltidsjobb 
startade den 15 september 2008, samma 
dag som Lehman Brothers ansökte om 
konkurs. Hon hade nyligen fyllt 25 och 
hon beskriver vad som följde: 

”Äldre millennier, på väg ut i arbets-
livet, tog några av lågkonjunkturens 
hårdaste smällar. Många förlorade job-
bet, andra hittade inget att börja på. 
Vår hälsa blev lidande. Vi fick upplup-
na studieskulder och inkomstförlus-
ter … Jämfört med hur våra föräldrar 
klättrade, känner sig många millennier 
misslyckade. Livet kan vara som att för-
söka kliva upp för en rulltrappa som går 
neråt.” 

Filipovic framhåller att hon är lyck-
ligt lottad inom sin generation, men hon 
ser hur andra lider. Själv är jag 13 år äld-
re än hon vilket gör mig till ”generation 
X”, jag är troligen mer privilegierad, 

och vi slipper USA:s terminsavgifter. 
Min igenkänning består i att jag i mitt 
vuxenblivande mötte lång tids arbets-
löshet och oförutsedda svårigheter.

Det berodde inte bara, eller ens 
främst, på en finanskris. Likväl pågick 
en sådan. Den var specifik för Norden 
och har av dåvarande skatteminister Bo 
Lundgren (m) kallats den svåraste fi-
nanskrisen i Sveriges historia. Jag talar 
om 90-talskrisen. 

90-talskrisen
Avreglering och valfrihet var 80-talets 
melodi. Vad som fick tragisk effekt på 
svensk ekonomi kom att kallas Novem-
berrevolutionen. Dess förtrupp var Sve-
riges riksbank som, efter hemlighetsfull 
planläggning, avskaffade utlåningsta-
ket den 21 november 1985. Plötsligt 
fick våra banker och kreditinstitut låna 
ut hur mycket som helst. Dåvarande 
finansminister Kjell-Olof Feldt (s) be-
rättar i sina memoarer att statsminis-
ter Olof Palme, vid en jäktad briefing 
kort före Riksbankens beslut, oväntat 
sa ”Gör som ni vill. Jag begriper ändå 
ingenting”. 

Visst kom svenskar att låna för 
mycket, sporrade av skatteavdrag och 
av reklam där särskilt Götabanken (som 
gick i konkurs 1992) med insmickrande 
jinglar lockade till lån. Jämfört med i 
Norge och Finland blåstes dock bubb-
lan upp inte främst av hushållen, utan 
av fastighetssektorn. När bolaget Nyck-
eln, som sedan avregleringen handlat 

med hejdlösa fastighetskrediter, ställde 
in sina betalningar för miljardskulder 
hösten 1990 blev det en svensk motsva-
righet till vad Lehman Brothers 18 år 
senare skulle trigga globalt.

Den svenska kronan var 1990 knuten 
till en ”valutakorg” kring USA-dollarn, 
och därpå för en kort tid till eurons för-
stadium ECU. Idag råder konsensus att 
det var ohållbart att kreditavreglera när 
kronans växelkurs fortfarande var fast. 
Efter en vild valutaspekulation hösten 
1992, då Riksbanken några dagar för-
sökte försvara kronan genom att höja 
styrräntan till 500 procent, kraschade 
kronans fasta växelkurs (numera hör vi 
dagligen hur den fluktuerar mot euron 
och dollarn).

Sveriges arbetslöshet passerade 8 
procent, och för unga 1993 hela 18 pro-
cent. I P3-dokumentären ”90-talskri-
sen” talade arbetsförmedlaren Monika 
Hägg om det sociala stigmat i ett land 
där vi lärt oss att det finns jobb åt alla 
som vill. Svenskar gick till arbetsför-
medlingen på morgonen med portföl-
jen i handen för att grannarna skulle tro 
de var på väg till jobbet. Smärtsamt för 
henne var att ha gett avgående gymna-
sister bilden att de var attraktiva på ar-
betsmarknaden när det inte blev så.

2008
Vid 2008 hade mitt liv hunnit bli så om-
bonat att jag knappt märkte en reces-
sion som för andra fick enorma följder. 
Dessa inkluderar Eurokrisen som slog 
allra hårdast mot Grekland, sänkt lev-
nadsstandard för breda grupper i väst-
världen, grogrund för Brexit och för 
Donald Trump. Mer indirekt drabbades 
bl.a. Japan, Argentina, Mexiko, Ukraina 
och Botswana hårt.

Ett apart uttryck var kollapsen i slutet 
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av 2008 av Islands banker där även brit-
ter och holländare satt in pengar som 
de inte fick ut. När i april 2010 ett moln 
av aska från en isländsk vulkan störde 
flygtrafiken i norra Europa, spreds ett 
meme från buttra sparare: ”Dear Ice-
land, we said send cash, not ash!” Island 
har dock repat sig bra sedan dess. 

I Sverige ökade varsel i bilindustrin 
och utmätningar av småhus, det sist-
nämnda koleriskt skildrat av Mikael 
Wiehe i låten ”Har banken ta’tt din vil-
la”. Relativt sett var dock effekterna så 
lindriga och Sverige så starkt att i-lands-
organisationen OECD talade om ”Pippi 
Långstrump-ekonomin”. En orsak var 
att svenska banker blivit mer ansvars-
fulla efter 90-talskrisen. Anders Borg, 
moderat finansminister 2006-2014, 
och Göran Perssons socialdemokratis-
ka regering som dessförinnan sanerat 
Sveriges finanser, konkurrerar om den 
politiska äran för att det blev mildare 
denna gång.

Internationellt ledde 2008-krisen till 
att bank- och finanssektorn fick mer 
regleringar och pressades att efterleva 
dessa. Robert Olausson, civilekonom 
och erfaren Compliance Officer (CO) 
som nu skrivit en bok om detta yrke, 

berättar för Norstedts Juridik att sedan 
2008 har antal CO:s nästan tiodubb-
lats och storbankerna har dedikerade 
CO-team för varje affärsområde.

Covid-19 och lärdomar 
Det är tidigt att utvärdera pandemins 
effekter för ”generation Corona”. Myck-
et kan inte mätas i pengar. Likväl var 
64  000 i åldern 18-24 arbetslösa i Sve-
rige mot slutet av 2020. I en jämföran-
de artikel (Göteborgs-Posten 7/11-20) 
sa Arbetsförmedlingens analyschef att 
Covid mer än 90-talskrisen slagit mot 
branscher där unga ofta arbetar. Pro-
fessorn i nationalekonomi Oskar Nord-
ström Skans såg alternativet att ”över-
vintra med utbildning”.

Jag ser också en annan lättnad nu. De 
som bestämde responsen på 90-talskri-
sen hade inget levande minne av något 
liknande, men desto mera av 60- och 
70-talets protester mot lönearbete. För 
personer som levt i hippie-eran innan 
de klev in i eliten var det inte så lätt att 
förstå att andras arbetslöshet kunde ha 
mindre självvalda orsaker. Arbetslöshet 
som livsstil präglade mycket av debat-
ten. Det passade 90-talets politiska vin-
dar att trycka till folk som påstods vilja 

leva på andras pengar.
Pandemins stimulans- och stödåt-

gärder, inklusive att arbetsgivaravgiften 
tillfälligt sänktes för unga vuxna, har 
varit klart annorlunda. De som nu satt 
svensk policy, såsom Magdalena An-
dersson och Klas Eklund, har gjort klo-
ka referenser till 90-talskrisen och dess 
lärdomar.

I mars 2022 var Sveriges arbetslöshet 
lägre än någon gång sedan september 
2019. Det fanns 207  000 nyanmälda 
jobb, vilket är rekord i moden tid och 
beror bl.a. på den gröna expansionen 
i Norrland. Du bör vara öppen för att 
flytta.

Jag ger sista ordet till Oskar Nord-
ström Skans, som betonar att rörlighet 
är de yngres stora tillgång. ”De unga 
hade det riktigt tufft under 90-talskri-
sen, men de allra flesta hittade en väg 
in … Men det blir kanske inte som man 
har tänkt sig.”

TEXT David Munck 

FOTO Shutterstock

roschier.com

“A cup of” – a new podcast
Are you interested in the legal profession and the work at a law firm? 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 like Apple 
Podcaster or Spotify – listen now.
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För den som väljer den finansiella 
sektorn finns ytterligare flera möjlig-
heter att specialisera sig. Inriktningen 
delas ofta in enligt olika typer av till-
ståndspliktiga verksamheter som t.ex. 
bank, värdepappers-, försäkrings- el-
ler fondbolag. Inom betaltjänster finns 
idag också en helt ny marknad inom 
den starka Fintech-arenan framför allt 
i Stockholm.

Börsnoterade bolag är ytterligare 
en kategori med specifika regler. Syftet 
med reglerna är att upprätthålla för-
troendet för marknaden genom tydliga 
regler för hur insiderinformation som 
kan vara kurspåverkande ska hanteras 
ur olika aspekter.

Som konsult finns möjligheten att 
bredda sin kompetens och fördjupa sig 
i olika typer av finansiella regelverk 
vilket är väldigt utvecklande, säger 
Cassandra Hindström. Det är otroligt 
intressant och spännande att jobba i 
finansbranschen eftersom det fungerar 
som näringslivets och den moderna 
ekonomins blodomlopp.

Compliance och hållbarhet
Hållbarhet är givetvis också ett område 
som står högt på agendan även inom 
den finansiella sektorn. Andra utma-
ningar som den finansiella sektorn ock-
så behöver fokusera på i takt med att 
samhället digitaliseras är regelverken 
kring informations- och cybersäkerhet. 

När det gäller hållbarhet är den fi-
nansiella sektorn väldigt centralt för att 
vi ska lyckas med att uppnå målen, sä-
ger Cassandra Hindström. Vilka indu-
strier och företag vi väljer att finansiera 
eller investera i påverkar riktningen på 
utvecklingen i allra största grad. 

I den finansiella sektorn pågår också 
ett gediget arbete för att motverka pen-
ningtvätt och korruption, vilket i ett 
bredare perspektiv är en stor hållbar-
hetsfråga, säger Cassandra Hindström. 
Att jobba i finansbranschen innebär 
helt klart en möjlighet att göra skillnad. 

Hur är det att jobba som 
konsult? 
Som konsult finns möjligheten att jobba 
i olika typer av projekt. Projekten kan 
t.ex. omfatta en kartläggning av vad en 
ny lag får för inverkan på kundens verk-
samhet eller en granskning av hur väl 
ett företag följer befintlig lagstiftning 
inom ett specifikt område. Även mer 
långvariga interimsroller för att t.ex. 
stötta upp en Complianceavdelning är 
något som konsultrollen öppnar upp 
för. 

I min roll som konsult har jag fått 
förmånen att jobba med olika typer av 
kunder som t.ex. sparbanker, invest-
mentbolag, banker och Fintech-bolag, 
säger Cassandra Hindström.

I konsultrollen ingår också att ut-
veckla det egna konsultbolagets verk-
samhet och möjlighet finns att ta del av 
en hel del olika aktiviteter. 

På FCG eftersträvar vi att vara en-
treprenöriella i vårt sätt att arbeta, och 
vi undviker hierarkiska strukturer för 
att kunna vara snabbfotade och ta till-
vara på all kompetens som finns inom 
företaget, säger Cassandra Hindström. 
Jag delar företagets värderingar och fö-
retagskultur och det är väldigt kul att 
jobba i denna miljö. 

För den sportintresserade erbjuder 
FCG IF t.ex. paddel, golf, löpargrupp, 
PT-träning samt deltagande i Stafettva-
san. FCG Kultur har i sin tur en bok-
klubb och en torsdagkör för den som 
gillar litteratur och körsång.

I höst ser vi framemot vår konferens i 
schweiziska alperna där vi får möjlighe-
ten till både teambuilding och hiking, 
säger Cassandra Hindström. I början av 
nästa år bär det av till Österrike och då 
står konferens och skidåkning på agen-
dan.

Tips till dig som är jurist-
student
Om du är i slutet av dina juridikstudier 
och intresserad av konsultrollen hos 

FCG så kan du söka till FCG:s associ-
ate program. Programmet startar två 
gånger om året; på hösten och våren. I 
associate-programmet får du under en 
6-månaders period ta del av olika före-
läsningar och utbildningar som ger dig 
bra verktyg för att utöva din profession 
och lära dig mer om FCG:s verksamhet.

FCG tar även emot juristpraktikan-
ter.

Fördelen med att jobba som konsult 
är att du får en tydlig utvecklingsplan 
vilket hjälper dig att sätta konkreta mål 
att jobba mot för att nå nästa steg i kar-
riären, säger Cassandra Hindström.

Rekryteringsprocessen består av 
intervjuer, personliga och logiska test 
samt case-övning, vilket är ett sätt för 
dig att visa dina färdigheter samtidigt 
som det ger dig en mycket god erfaren-
het.

FCG har som mål att vara den bästa 
arbetsplatsen för GRC-konsulter, säger 
Cassandra Hindström. Jag hoppas att 
fler nyutexaminerade juriststudenter 
vill söka till oss och jobba tillsammans 
för en sund finansmarknad.

TEXT iusbäraren

FOTO Hugo Blomqvist

Compliance – en växande 
marknad för jurister
Compliance är en växande marknad och ett mångsidigt 
område som jag vill inspirera fler nyutexaminerade jurister 
att välja, säger Cassandra Hindström, jurist och konsult 
på FCG. Konsultrollen är också en bra start på karriären 
eftersom den ger dig möjligheten att jobba i projekt hos 
olika företag med varierande regelverksfrågor, vilket är 
värdefullt och öppnar många dörrar inför framtiden.  

ALLT fler företag lägger stora re-
surser på att verksamheten ska 
leva upp till de krav och för-

väntningar som idag ställs av kunder, 
aktieägare, samarbetspartners, myn-
digheter, anställda och den breda all-
mänheten. Arbetet med att säkerställa 
regelefterlevnaden utförs till stor del av 
företagens s.k. Compliance-avdelning-
ar, som oftast består av jurister. 

För att navigera i den komplexa re-
gelverksfloran, tar företagen ofta stöd av 
externa konsulter och rådgivare, säger 
Cassandra Hindström.   

Vad är Compliance?
Något förenklat kan Compliance-funk-
tionens primära arbetsområde beskri-
vas som ett ansvar för att identifiera och 
hantera s.k. ”regulatoriska risker”. Det 

här innebär i praktiken att en jurist med 
Compliance-inriktning jobbar med att 
analysera och bedöma om företaget 
följer de lagar och regler som gäller för 
verksamheten samt om kommande lag-
stiftning kommer att påverka företaget. 

Compliance-funktionen har också 
en rådgivande roll t.ex. vid framtagan-
de av nya produkter samt ansvar för 
utbildning av personal kring företa-
gets interna regelverk, säger Cassandra 
Hindström. Jag ser därför Compliance 
som en möjliggörare av ansvarsfulla 
och värdeskapande affärer. 

Spännande inriktningar inom 
Compliance
Inom Compliance finns möjligheten att 
specialisera sig på ett rättsområde som 
t.ex. Data Privacy, eller en bransch som 
t.ex. läkemedels- eller finansbranschen. 

Namn: Cassandra Hindström
Ålder: 34 år
Examen: Juristprogrammet på 
Stockholms universitet: 2013
Chefredaktör för iusbäraren: 
2010-2011
Gör idag: Senior manager på 
konsultbolaget FCG
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Fråga arbetsrättaren 
om semester

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

 ■ ARBETSRÄTT

Ukrainsk appell mot folkmord
Ukrainska jurister och organisationer har skrivit en 
appell till de 152 länder som ratificerat eller anslutit sig 
till 1948 års FN-konvention mot folkmord, däribland 
Sverige. Ryskt agerande som de menar uppfyller krite-
rier för folkmord innefattar avsiktligt dödande av civila, 
massvåldtäkter, massdeportationer, bortförande av barn 

och blockerade av humanitär hjälp. Rysslands retorik vi-
sar enligt undertecknarna ett uppsåt att helt eller delvis 
förstöra den ukrainska nationen. De uppmanar till ut-
redning av dessa brott, hårda sanktioner mot Ryska fe-
derationen och mera hjälp till Ukraina. 

Mildare dom för 
människoexploatering 
I iusbäraren nr 1/2020 refererades en dom mot en krögare åt vil-
ken ett nyanlänt par från Bangladesh arbetat utan att få utlovad 
lön. De fick bara mat och logi motsvarande 56 respektive 19 kr 
i timmen, under hot om att krögaren kunde få dem utvisade ur 
Sverige. Nu har Högsta domstolen (HD) fastställt brottsrubri-
ceringen människoexploatering men mildrat påföljden till vill-
korlig dom, då brottets straffvärde och art inte uppnår fängelse. 
Krögaren ska betala utebliven lön som skadestånd, men ingen 
ersättning för kränkning såsom tingsrätten ådömde honom. 

Distansarbete 
utvärderat
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
har undersökt hur pandemins distans-
arbete påverkat arbetslivet. Det blev all-
mänt bättre för dem som redan trivdes 
på jobbet, medan redan problematiska 
arbetssituationer blev värre, skriver ar-
betsmiljötidningen Du & Jobbet. Kvin-
nor rapporterade förbättrad balans mel-
lan arbete och familj, men ensamstående 
med barn var förlorare och blev utmatta-
de efter ett år.

Barmhärtighetsmord var mord
Göta hovrätt dömer en 49-årig kvinna till 12 års fängelse för 
mord på sin yngre bror, som var utvecklingsstörd och autistisk. 
Kvinnan stod honom närmast och hade larmat om vanvård han 
fått, skildrat i Uppdrag Gransknings avsnitt ”Inlåst i skogen”. 
De sista 1 ½ åren bodde han hos henne, fick mindre medicin 
och blev enligt sina personliga assistenter bättre, men de sista 
veckorna sämre med självskadande och stark ångest. De fick då 
agera livvakter, mötte våld från honom och kunde inte fortsät-
ta ge assistans. Enligt kvinnan hade brodern försökt ta livet av 
sig och var rädd att låsas in igen. I det läget ställde hon fram en 
mängd opioider och ett vattenglas. Hon uppger i förhör att hon 
sa att han kunde bli en ängel. Hovrätten bedömer att han var i en 
skyddslös ställning, inte ville dö och inte förstod att tabletterna 
skulle döda. Hennes oro för ny vanvård är enligt hovrätten inte 
tillräckligt förmildrande för att hon ska undgå straff för mord.

Skriv på svenska!

Värmlands tingsrätt förelade ett bolag, 
som gett in en stämningsansökan på 
engelska, att översätta denna till svens-
ka. När det inte skedde avvisades talan. 
Så hade tingsrätten rätt att göra, fastslår 
HD. Enligt 33 kap. 9  § rättegångsbal-
ken får rätten vid behov översätta in-
kommande handlingar (det görs ofta av 
översättnings- och tolkföretag). Här be-
tonar HD att domstolen inte var skyldig 
att stå för den kostnaden i ett disposi-
tivt tvistemål. Om språket varit finska, 
meänkieli eller samiska skulle det dock 
i vissa delar av Norrland finnas särskild 
rätt att processa på nationellt minori-
tetsspråk.

TEXT  David Munck
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Hur räknar jag ut andelen betalda semesterdagar?
De semesterdagar som en anställd har 
rätt till kan vara betalda eller obetalda. 
Av semesterdagarna ska så många anses 
vara betalda som motsvarar den del av 
intjänandeåret som du varit anställd 
hos arbetsgivaren.

Har du varit anställd under hela in-
tjänandeåret är således i princip alla 
semesterdagar betalda.

Som anställningstid räknas dock 
inte det antal kalenderdagar som du 
som anställd varit frånvarande utan 
lön.

Semesterledighet, permitterings-
tid (som framgår av berört kollek-
tivavtal) och semesterlönegrun-
dande frånvaro räknas ändå som 
anställningstid.

Frånvaro på grund av semes-
terlönegrundande orsak som över-

stiger de begränsningsperioder som 
gäller (17, 17a samt 17b §§ semester-

lagen) räknas inte som anställningstid.
Antalet betalda semesterdagar be-

räknas på följande sätt:
A ÷ B = C
A = antal anställningsdagar under 

intjänandeåret
B = antal kalenderdagar under intjä-

nandeåret 365 (366 vid skottår)
C = Antal semesterdagar 
Avrundning sker till närmast högre 

hela tal.
Detta tal utgör antalet betalda semes-

terdagar.
Resterande antal semesterdagar är 

obetalda.
Anställda har rätt att avstå från obe-

tald semester, men inte från betald. 
Arbetsgivaren är skyldig att förlägga 
anställdas betalda semester. Som an-
ställd har du dock rätt att spara betalda 
semesterdagar överstigande 20.

Vad är intjänandeår/semesterår?
Med intjänandeår avses det år under 
vilket semesterlön tjänas in. Intjänande-
året löper från den 1 april till den 31 
mars året efter.

Med semesterår avses det år under 
vilket semesterledigheten läggs ut. Un-
der semesteråret utbetalas den semester-
lön som tjänats in under intjänandeåret. 
Semesteråret löper från den 1 april till 
den 31 mars året efter intjänandeåret.

Ett semesterår kommer således att 

sammanfalla med intjänandeåret för 
nästkommande semesterår.

Om du omfattas av ett kollektivavtal 
kan det finnas regler där som tillåter av-
vikelser från huvudregeln i semesterla-
gen. Det är exempelvis förekommenade 
att kollektivavtalet medger att intjä-
nandeår och semesterår ska samman-
falla, så kallat löpande intjänande.

Det är viktigt att veta vilken typ av 
intjänande man har. Om du är osäker 

så fråga din 
arbetsgivare 
för säkerhets 
skull för att 
reda ut om du 
har betalat eller 
obetald semester för-
sta anställningsåret. 

TEXT Rebecca Henriques

Mer information finns på https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2022/04/7/7137438/
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Posttidning B
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

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


