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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 stu-

denter vid Juridiska fakulteten 

vid Stockholms universitet samt 

till alla anställda på Juridicum vid 

Stockholms universitet. Även utval-

da advokatbyråer, myndigheter 

och bibliotek erhåller tidningen 

kostnadsfritt.
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 ■ Chefredaktören har ordet ■ Medarbetare

Välkommen till 
ett nytt år med 
iusbäraren!

Detta första nummer är lite 
nyare än vanligt. Vi är många 
nya förmågor i redaktionen och 

kanske har du märkt vår nya layout? 
Själv är jag också ny. När det var dags 

förra chefredaktören Fredrik Norberg 
att lämna över sin ”bäbis” var det långt 
ifrån självklart för mig att ta över. Re-
daktörsskapet visste jag skulle bli roligt 
men problemet stavades, som alltid -tid. 
Vi juriststudenter tycker ju oss ha än 
mindre tid än alla andra. Med CA-kur-
sen färskt i minnet tyckte jag mig dessut-
om ha än mer belägg för vad jag pratade 
om. 

Men nej. Jag vill inte att juridik ska 
vara det enda jag utvecklar under de 
här åren. Hur roligt juridik än kan vara, 
människor är roligare. 

Min uppmaning till er som tvekar – 
passa på att utveckla mer än läshuvudet. 
Om det är att bli en i gänget på iusbära-
ren eller att starta en sy-junta. Ni hinner. 
Jag har lärt mig plugga effektivare samt 
framförallt har jag vunnit många tim-
mar på att sluta oroa mig för skolarbetet. 
Nu bara gör jag, och hittills rullar det på 
fint. 

Trevlig termin på er!

JAqUELINE BALCER BEDNARSKA
Chefredaktör

DAvID MUNCK
Skribent

FREDRIK  
NORBERg
Skribent

KRISTOFFER 
ANDERSSON
Skribent

HANNA BOMAN
vice chefred.

NIKLAS BOLIN 
DJANAIEFF
Fotograf

JILL WALLENTIN 
WOLLBERg
Formgivare

CHRISTIAN 
FREDRIKSON
Skribent

EDITH gRUNDIN
Skribent

HARRI  
KORHONEN
Skribent

CRISTINA  
KESKITALO 
Skribent

ADAM BORg
Annonsansvarig

Annonsera i  
iusbäraren? 
Kontakta då mig 
på annonsansvarig.
iusbararen@ 
jurstud.com eller 
ring 0737-53 57 51
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utomlands
Anglofilen som vill  
jobba med affärsjuridik

middlesex university, london
kurs: Law for Business, 5 veckor. 
Poäng: 30 ECTS
datum: 3 Juli–4 Augusti 
sök senast: 9 Maj
kursavgift: £780, Paketpris med  
boende, m.m. £2755.
övrigt: Kursen ger en introduktion 
till det engelska juridiska systemet, 
Contracts, Torts, Business Law med 
mera. Passar dig som har tankar på 
att arbeta i UK eller med internationell 
affärsjuridik.

För dig som är intresserad 
av folkrätt, sociologi och 
internationell rätt

jacobs university, Bremen
kurs: Human Trafficking, 2 veckor
Poäng: 5 ECTS
datum: Januari 2015
sök senast: Oktober 31
kursavgift: 750 euro
övrigt: Kursen ger kunskaper om det 
moderna slaveriet human trafficking 
ur ett straffrättsligt perspektiv, om den 
organiserade brottsligheten och dess 
tillgång och efterfrågan, invandring, 
fattigdom och bristande jämställdhet. 

Drömmar om  
att jobba på FN?

université de genève
kurs: geneva International Students  
Programme (gISP), vT 2015
Poäng: 30 ECTS 
datum: 16 Februari–24 maj
sök senast: 15 Oktober
avgift: 4000 Swiss franc. Kost och logi 
cirka 1500 Swiss franc/månad)
Förkunskaper: Liksom vid övriga 
utlandsstudier krävs dokumenterade 
kunskaper i engelska, men här även 
baskunskaper i franska. 
övrigt: Det här är en tvärvetenskap-
lig kurs med moduler i internationell 
rätt, MR, statsvetenskap, ekonomi, 
naturkunskap m.m. Kursen inkluderar 
studiebesök på internationella organi-
sationer såsom FN, WTO, CERN.
www.genevasummerschools.ch/gisp

 ■ frIstående kurser  ■ frIstående kurser

Extra  
kurser 
– för dig som vill glänsa

ett sätt att nischa sin utbilDning och öka sin 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden kan vara att lägga 
till kurser i sin utbildning. Här kommer inspiration på kurser 
som du kan studera vid sidan av, både utomlands, på 
universitetet och på distans.

dIstans
Affärsjurist som vill driva eget?

umeå universitet
kurs: Företagsekonom, halvfart
Poäng: 15 hp
datum: Ht 2014
övrigt: ger en grundutbildning inom 
det företagsekonomiska området.

Familjerättsfantasten  
som hjärtar skåne

högskolan kristianstad 
kurs: Familjepsykologi,  
halvfart, grundnivå.
Poäng: 30 hp
datum: HT 2014 
ansök senast: 15 april 
övrigt: ger en allmän introduktion i 
psykologi samt om föräldraroller, ge-
nusperpektiv, familjer i kris med mera.

För dig som vill veta mer om psy-
kologins påverkan i domstolen

högskolan kristianstad 
kurs: Rättspsykologi,  
halvfart, grundnivå.
Poäng: 30 hp
datum: HT 2014 
sök senast: 15 april 
övrigt: En kurs för dig som är intresse-
rad av psykologin i rättsliga samman-
hang, till exempel i domstolen.

Nischa dig mot  
läkemedelsbranschen?

karlstads universitet 
kurs: Samhällsfarmaci, grundnivå. 
Poäng: 15 hp
datum: Ht 2014 
sök senast:15 april 
övrigt: ger kunskaper i samhällsfar-
maci, receptariens roll, läkemedelsan-
vändnin g i samhället, etik, lagar och 
förordningar inom folkhälsovetenskap 
med mer. Studenter med särskild 
behörighet  
har förtur.

gällande utbystesavtal,  
erasmus, tillgodoräknande 
m.m se mer information på:
www.jurinst.su.se/utbildning/
våra-utbildningar/juristpro-
grammet/studera-utomlands
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sommarkurser 2014
Du som vill läsa teorier om brottslighet,  
psykologi, sociologi 

mittuniversitetet
kurs: Kriminologi, flera olika kurser, grundnivå.
Poäng: 7,5 hp 
sök senast: 17 mars 

Hänga kvar på SU och läsa om  
globalisering, etnologi och migration

stockholms universitet
kurs: Migration och Mångfald, grundnivå. 
Poäng: 7.5 hp
sök senast: 17 mars

Ambitiösa studenten med  
drömmar om EU och diplomatjobb

vrije universitet, Bryssel + Wien 
kurs: European Policy Making, 2 v.
Poäng: 5 ECTS
datum: 7 juli–18 juli
sök senast: 1 Maj 
Pris: Paketpris med kurs, flyg till Wien 1995 Euro, 
delat rum för 350 Euro/vecka. 
Förkunskaper: Kursen kräver en del  
förberedelser och förkunskaper.

Du som vill sticka ut och gillar folkrätt

university of haifa, Israel,  
International school  
summer courses
kurs: Terrorism and Responses
datum: 9 Juni–3 Juli 
kursvgift: 1280 $
övrigt: Kursen handlar om terrorism,  
konflikter, politiskt våld.

TExT Cristina Keskitalo

 ■ frIstående kurser

Studenter som njuter av värmen 
vid Stockholms Universitet, 
Geovetenskapenshus.
FOTO Orasis foto

@aklagarese
Åklagarmyndighetens officiella konto.

@svenerikalhem
Intressant samhällsdebattör och ordfö-
rande Brottsofferjouren (BOJ). Tidigare 
överåklagare.

@martenschultz
På bara ett par år har han blivit en 
tongivande opinionsbildare bland 
annat genom sina kommentarer kring 
aktuella brottsmål samt grundandet 
av Juridikinstitutet. Årets jurist 2012. 

@sveahovratt
Första överrätten som skrev ”hen” i en 
dom. Pigg 400 åring.

@BengtIvarsson
Advokat i Linköping som twittrar om 
dagsaktuell juridik. Ordförande för 
Sveriges advokatsamfund.

@anne-
ramberg
vass debat-
tör och en 
juridisk röst i 
samhällsde-
batten i stort. 
generalse-
kreterare för 
Advokatsamfundet.

@emmajPersson
Humanjurist jobbar med asyl och 
brottsmål. Fällt Sverige i FN:s kommitté 
mot tortyr 2011.

@louisedane
Doktorand i migrations- & barnrätt på 
Stockholms Universitet. En glad typ!

@helenegestrin
Hjälpsam kammaråklagare som delar 
med sig av vad åklagaryrket är.

@dagensjuridik
Rapporterar ny lagstiftning och nya 
beslut från svenska domstolar och 
myndigheter. Sveriges Juridiska dags-
tidning?

 “ Det är svårt att frigöra sig från 
att tanken att politiker ett valår inte 
vågar minska uppdragen för sina 
partiarbetare. #nämndemän
Bengt Ivarsson, @BengtIvarsson

juridik på  
140 tecken

TExT Harri Korhonen

 ■ soCIala MedIer

vi jurister får lära oss att skriva kort och koncist i vårt 
yrke. vad kan vara mer kort och koncist än 140 
tecken på Twitter? Iusbäraren presenterar 10 juridiskt 
intressanta twitteranvändare du måste följa! 

 “ Sajter som 
missbrukar grund-
lagsskyddade rättig-
heter och kränker 
enskilda förtjänar 
inte skydd.  

ann ramberg, @anneramberg
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En värld av 
möjligheter

whitecase.com

Hos oss får du det bästa av två världar. 

Ett väletablerat kontor i Stockholm och ett globalt nätverk 
i 26 länder med 85 olika nationaliteter och över 60 språk.  

Det kallar vi en värld av möjligheter.  
Läs mer om White & Case på www.whitecase.se 

In this advertisement, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership,

White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. LON1113076

 ■ Intervju

när tiDningen legally yours listar vilken advokat juris-
terna själva skulle anlita i brottmål hamnar Johan Eriksson 
överst på listan. Han är grundare till Försvarsadvokaterna i 
Stockholm och är just nu aktuell som en av försvararna i det 
uppmärksammande kokainmålet. I iusbäraren om sin karri-
är, sina tankar kring Lexbase och om tips för juriststudenter.

Det blev det juridiska pro-
grammet på stockholms 
universitet och sedan 

straffrättsbanan för din del. hur 
kommer det sig att det blev just 
juridik och brottmål?

Att det blev juridik var inte särskilt 
noga uttänkt. Tack vare en reservplats 
kom jag in på programmet och trivdes 
väldigt bra ända från första början. Ut-

bildningen i sig blev mer som ett var-
dagsjobb för min del. Varje dag satt jag 
i biblioteket från nio till sex. Intresse för 
det dåvarande och knappt existerande 
studentlivet saknades och att plugga nio 
terminer var alldeles för lång tid för min 
del. I stället läste jag i snabbare takt och 
tog examen efter tre och ett halvt år, år 
1989. Samtidigt det året började jag job-
ba som biträdande jurist på advokatfir-

man Björn Rosengren. 
Tidigt under utbildningen fastnade jag 
för straffrätt och det var spännande att 
läsa om aktuella händelser under 80-ta-
let. Det tydligaste exemplet var nog 
Keith Cederholms resningsdom som Jan 
Guillou tidigare hade varit med om att 
granska i TV-rutan. 

Efter utbildningen arbetade jag inte 
särskilt mycket med brottmål utan det 
var främst civilmål jag ägnade mig åt. I 
dessa mål företrädde jag enskilda perso-
ner mot större företag. När jag väl blev 
medlem i Advokatsamfundet år 1994 
blev det alltmer brottmål och sedan dess 
har jag bara haft två eller tre civilmål. 
Vid millennieskiftet lämnade jag Ro-
sengren och bildade byrån Arrhenius/
Eriksson, som sedermera blev Försvars-
advokaterna. 

Johan 
Eriksson
– om advokaterna 
själva får välja



12

Mitt och byråns fokus har 
varit just brottmål och i dag är 

det det som gäller. Brottmål är det ro-
ligaste och det faller mig betydligt mer 
naturligt än civilmål. 

åtar du dig alla former av brott?
Ja, det gör jag. För min del har det inte 
spelat någon roll om det är mord eller 
narkotika. Alla människor ska ha rätt till 
ett försvar. Särskilt om man är oskyldigt 
anklagad. Å andra sidan förstår jag advo-
kater som inte åtar sig vissa brott av olika 
anledningar, men jag har aldrig känt på 
det sättet och åtar mig därför allt.

hur förbereder du dig inför  
en rättegång? 
Tekniken med alla mål är densamma 
och det är egentligen bara materialet 
som skiljer sig från mål till mål. I öv-
rigt handlar det om att vara väl påläst 
och att man tar god tid på sig att tänka. 
Med det menar jag att lista ut huruvida 
ytterligare bevisning finns och ifrågasät-
ta allt. Mitt jobb handlar egentligen om 
att sälja tvivel som förefaller rimliga, och 
det är oklarheterna i målet som är det 
centrala. Med lång erfarenhet från yrket 
blir det lättare att se den stora bilden och 
man lär sig från sina tidigare misstag. En 
skillnad mellan långa, utdragna mål och 
småmål är tiden. I större mål kan man 
låta strategin verka medan i mindre mål 
krävs aktivitet och att man är oerhört 
alert. Domaren ska övertygas på bara 
några minuter och det är klurigt. Sam-

tidigt är det en rolig utmaning att inte 
kunna slappna av och tro att erfarenhe-
ten löser det. 

det har skrivits en hel del i media 
om kokain-målet i vilket du är en 
av försvararna. Blir det mycket 
kontakt med tidningar och tv?
Mediadelen ingår i yrket och i perioder 
kan det bli relativt intensivt och stressigt 
när telefonen ringer. Om en tidning väl 
skriver fortsätter de andra i samma spår, 
men det ebbar ut ganska fort. När man 
inte var lika erfaren var det självklart 
nervöst när journalister ringde. Man 

ville ju inte 
säga fel eller 
göra bort sig. 
Sen ska man 
komma ihåg 
att media är ett 
bra forum om 
ens klient vill 
och känner att 

det är viktigt att sprida sin inställning till 
allmänheten. Samtidigt kan den mass-
mediala uppmärksamheten vara enormt 
påfrestande för den tilltalade i och med 
att familjen, grannarna 
och umgängeskretsen 
får höra ett och annat. 

vad är det bästa 
med ditt jobb?
Jag tycker verkligen att 
jag har världens bästa 
jobb. Dels är det ett 
väldigt utmanande yrke, det blir mycket 
argumenterande fram och tillbaka och 
att processa är fantastiskt kul. Charmen 
med yrket är att det aldrig blir som man 
tänkt sig. Det är omöjligt att planera ef-
tersom rättegångarna kan dra ut på tiden 
och det kan tillkomma ytterligare ma-
teriel som ska läsas igenom. Alla min-

nen från klientmöten har varit oerhört 
givande och jag har blivit ödmjuk tack 
vare alla människor jag träffat. Man blir 
inte så snar till att döma folk och det är 
förmodligen det mest grundläggande 
inom mitt yrke. Annars blir det svårt att 
arbeta med det jag gör. Nackdelen med 
yrket är att det är väldigt arbetskrävande 
och det var väl inte det mest ultimata ar-
betet när mina söner var små.

har du inte någon gång känt att 
det vore spännande att ställa sig 
på motsatt sida i rättssalen och 
pröva på åklagarrollen?
Aldrig, faktiskt. Har inte tänkt tanken 
någon gång och det tror jag har att göra 
med att jag är alldeles för snäll som per-
son. Åklagare är verkligen inte elaka på 
något vis, men man måste tänka som la-
gen och föreslå långa fängelsestraff. Den 
rollen passar inte riktigt mig och jag vill 
inte känna mig inskränkt i det jag gör. 
Redan tidigt uppskattade jag rollfördel-
ningen ”jag mot staten” och fortfarande 
tycker jag att det är lockande att utmana 
denna gigantiska statsapparat med obe-
gränsade resurser. 

Som försvarare har man 
inte samma ekonomiska 
förutsättningar och där-
med blir det engagemanget 
och lusten som triggar en. 

 ■ Intervju  ■ Intervju

 “ Mitt jobb handlar egentligen 
om att sälja tvivel som förefaller 
rimliga, och det är oklarheterna i 
målet som är det centrala.

 “ Man blir inte så snar till 
att döma folk och det är för-
modligen det mest grundläg-
gande inom mitt yrke. 

 “ Redan tidigt 
uppskattade jag 
rollfördelningen 
”jag mot staten”...
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den senaste tiden har 
hemsidan lexbase väckt 

stor uppmärksamhet. hur ser 
du på den hemsidan i din roll 
som försvarsadvokat?
Jag tycker att idéen är fullständigt obe-
griplig och gillar det inte överhuvudta-
get. En tendens som varit tydlig senas-
te åren är att det är svårare att komma 
tillbaka in i samhället. Främsta exemplet 
är väl att allt fler arbetsgivare kräver 
utdrag från belastningsregistret vid an-
ställningsintervju. Likaså när man ska 
leta efter bostad. Om man begått brott 
i ungdomen blir det betydligt svårare att 
få anställning och med Lexbase blir det 
en än mer ”vi och dem-mentalitet”. Man 

måste komma ihåg att det är människor 
vi talar om och när man väl har sonat 
sitt brott ska man få möjlighet att visa 
vem man är ute i samhället. Många 
människor jag företrätt har ändrat sina 
liv och lever idag som goda samhälls-
medborgare med familjer. Med Lexba-
se visas bara det negativa i och med att 
domarna tillgängliggörs för allmänheten 
och det tror jag inte leder till något gott 
överhuvudtaget.

vilka tips har du till juriststudenter 
som är intresserade av att gå 
den straffrättsliga banan?
Som student har man en gyllene möj-
lighet att gå på rättegångar och känna 

om det är spännande att besöka alltifrån 
snatteri - till misshandelsmål. Annars 
finns det massvis med specialkurser som 
berör straffrätt och om man vill arbeta 
praktiskt under studietiden kan man 
alltid söka sommarpraktik på brottmåls-
byråer. Uppsatspraktik är ett annat ex-
empel att få en inblick i en byrå. Person-
ligen kan jag tycka att det är intressant 
om studenter skriver artiklar om ämnet 
och visar engagemang på så sätt. 

TExT Christian Fredrikson
FOTO Niklas Bolin Djanaieff

 ■ Intervju

5 snabba
Förebild: Henning Sjöström
Musik: 70-tals-soul
Resmål: Hawaii, sen Sydafrika
Maträtt: Maddes gryta 
(fruns egna gryta)
Tv-serie: Djursjukhuset
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 ■ fråga arbetsrättaren  ■ fråga arbetsrättaren

Från deltid till heltid 
– är det möjligt?
vad händer om en chef har lovat en 
deltidsanställd att den personen ska 
få nästa tjänst som blir ledig, men 
att chefen istället nyanställer när det 
händer? Finns det en skyldighet för 
arbetsgivaren att se till den anställ-
des önskan att arbeta mer? Måste 
det föreligga en saklig grund för att 
neka fler timmar eller en heltidsan-
ställning? 

/ Kerstin

svar: Den 1 januari 1997 infördes 25 
a § LAS. Bestämmelsen är fortfaran-
de tillämplig och innehåller regler som 
ger deltidsanställda en företrädesrätt 
till anställning på arbete med högre 
sysselsättningsgrad, i samband med att 
arbetsgivaren vill nyanställa personal. 
Detta gäller både för tillsvidareanställda 
och visstidsanställda. En deltidanställd 
arbetstagare har med andra ord rätt att 
göra anspråk på en anställning med hö-
gre sysselsättningsgrad i samband med 
att arbetsgivaren vill nyanställda. För att 
komma i fråga för högre sysselsättnings-
grad krävs det att den deltidsanställda 

först anmäler det till arbetsgivaren. För 
att den deltidsanställda sedan ska bli ak-
tuell för tjänsten krävs det att arbetsgi-
varens arbetskraftsbehov kan tillgodoses 
genom att den här arbetstagaren får ar-
beta mer. Exempelvis innebär det att om 
en deltidsanställd inte vill arbeta helg, 
men den nya tjänsten innebär helgarbe-
te så blir inte arbetsgivarens behov till-
godosett och då har den deltidanställde 
inte rätt till tjänsten. 

Det är också lagstadgat att arbetstaga-
ren måste ha tillräckliga kvalifikationer 
för de nya och utvidgade arbetsuppgif-
terna. Om arbetstagaren inte uppfyller 

kraven blir 25 a § inte tillämplig. Före-
trädesrätten för deltidsanställda i 25 a § 
går före företrädesrätten till återanställ-
ning för tidigare anställda enligt 25 §. 
Om flera deltidarbetande söker den nya 
tjänsten tillämpas turordningsreglerna, 
så anställningstiden avgör vem som får 
tjänsten om alla är kvalificerade. 

Så under förutsättning att den del-
tidsanställda personen har tillräckliga 
kvalifikationer för tjänsten och att ar-
betsgivarens behov blir tillgodosett bör 
arbetstagaren enligt 25 a § ha laglig rätt 
till den nya tjänsten med högre syssel-
sättningsgrad. 

Fick inte intjänad flex  
efter uppsägning
Jag jobbade som översättare, det 
var en provanställning på sex måna-
der. När den gick ut sa arbetsgivaren 
att jag skulle bli fast anställd direkt. 
vi gjorde en plan på hur vi skulle 
gå tillväga, men drygt en vecka 
senare blev jag uppsagd på grund 
av arbetsbrist. Jag hade 60 timmar 
intjänad flextid som jag tänkte ta ut 
som semester men eftersom jag blev 
uppsagd ville jag 
istället få betalt för 
dem, vilket jag inte 
fick. var det laglig 
att göra så?
/ Tjejen

svar: Om jag har 
uppfattat din fråga 
rätt så undrar du 
om din arbetsgivare 
kan innehålla betal-
ning av den flextid du arbetat ihop under 
din anställning. Eftersom jag inte vet hur 
ditt anställningsavtal ser ut eller om du 
omfattas av något kollektivavtal blir mitt 
svar generellt utformat, men jag hoppas 
ändå att du genom detta får svar får viss 
vägledning.

Flextid innebär vanligtvis att den an-
ställde har möjlighet att vara flexibel i 
hur man förlägger sin arbetstid i början 
och i slutet av arbetsdagen inom en gi-
ven tidsram för fastlagda tider. Det inne-
bär till exempel att ordinarie arbetstid 
är förlagd mellan klockan 8–17, men att 
arbetstagarna har möjlighet att påbörja 
arbetet mellan 7–9 eller gå hem mellan 
16–18. 

Det finns ingen lagstadgad rätt till 
flextid. För att man som anställd ska 

kunna arbeta flextid krävs det att det 
finns ett en lokal överenskommelse i till 
exempel anställningsavtalet, eller att det 
kollektivavtal som du omfattas av tillåter 
flextid. Vanligtvis finns det då ett system 
för flextid, exempelvis ett flextidskonto. I 
ett flextidssystem kan det även finnas be-
gränsningar kring bl.a. hur mycket flex-
tid som en arbetstagare får spara från en 
period till en annan. Arbetstagaren kan 
med andra ord inte ensidigt besluta om 
flextid.

Din arbetsgivare har rätt att neka dig 
betalning för flextiden under förutsätt-
ningarna att det saknas bestämmelser 
om flextid i ditt kollektivavtal eller an-
ställningsavtal, alternativt att du arbetat 
mer flextid än systemet för flextid tillå-
ter. Om situationen är den omvända och 
du och arbetsgivaren har varit överrens 
om att du kan arbeta flextid så är detta 
en intjänad förmån som då ska betalas 
ut till dig på din slutlön precis som alla 
andra intjänade förmåner. Det är inte 
tillåtet att arbetsgivaren innehåller för-
månader efter att anställingen har upp-
hört. Lycka till!

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

 “ För att man som anställd ska 
kunna arbeta flextid krävs det att det 
finns ett en lokal överenskommelse i 
till exempel anställningsavtalet, eller 
att det kollektivavtal som du omfattas 
av tillåter flextid. 

FrÅGa  
arBEtS
rÄttarEN  
rEBECCa
rebecca ram arbetar som arbetsrättsjurist på 
bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO, 
Elektriska Installatörsorganisationen. Hon har fil. 
kand. i personal- och arbetslivsfrågor och håller 
just nu på att slutföra juristprogrammet på SU. 
Ställ dina arbetsrättsliga frågor till Rebecca  
genom att mejla arbetsratt@lusbararen.se
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 ■ reportage  ■ reportage

brottsbalkens sjätte kapitel om sexualbrott, 
inte minst vålDtäktsparagrafen, är ett omDebat-
teraD såDant. Domstolen måste gå balansgång mellan 
vikten av att offret får upprättelse och att rättssäkerheten 
upprätthålls. Ofta handlar det om att avgöra vems histo-
ria som är mest trovärdig. 

när hovrätten friade de sex poj-
kar som stod åtalade för grupp-
våldtäkten av en 15-årig flicka i 

mars förra året, det så kallade Tensta-fal-
let, väcktes starka reaktioner. Domstolen 
var tvungen att döma efter lagen som 
gällde när händelsen inträffade och inte 
i enlighet med lagändringen som trätt i 
kraft 1 juli 2013. Ändringen av BrB 6:1 
innebar att rekvisitet «hjälplöst tillstånd» 
byttes ut mot «särskilt utsatt situation».

Detta öppnade för möjligheten att 
fälla någon för våldtäkt då offret kanske 
inte vågat göra det motstånd som tidiga-
re krävts när gärningsmannen inte an-
vänt våld. 

Många vill dock se att dagens tvångs-
rekvisit byts ut mot ett samtyckesrekvist. 
Något som inte minst blev tydligt på den 
manifestation på medborgarplatsen i 

början av året som samlade tusentals en-
gagerade. Men vad är samtyckesrekvisi-
tet? Vad innebär det? Vi har försökt räta 
ut frågetecknet!

Bakgrund
2003 kom Eu-
ropadomsto-
lens avgöran-
de “M.C mot 
Bulgarien”. Av 
domen fram-
går att det 
faller på varje 
konventionsstat att i enlighet med arti-
kel 3 och 8 i europakonventionen krimi-
nalisera varje sexuell handling som inte 
utförts med samtycke från båda parter, 
oavsett om handlingen genomförts med 
våld eller inte.

sexualbrottskommittén  hade redan 
kommit ut med ett betänkande, SOU 
2001:14, där de presenterade sina förslag 
på förändringar av brottsbalkens sjätte 
kapitel. I betänkandet föreslog man att 
det tvång som skulle krävas för att döma 
till våldtäkt borde ändras från råntvång 
enligt 8:5 BrB till sådant tvång som fy-
siskt betvingade offret rörelsefrihet. 

Kommittén föreslog också att hot 
om våld och utnyttjandet av någon i ett 
hjälplöst tillstånd borde likställas med 
faktiskt våld. Däremot rekommendera-
de inte kommittén ett samtyckesrekvisit.  

Deras motivation till detta utgick bland 
annat från att det skulle bli 
svårt att definiera sam-
tyckesbegreppet och att 
det skulle lägga ännu mer 
fokus på offrets agerande.

 “ Kommittén föreslog också att 
hot om våld och utnyttjandet av 
någon i ett hjälplöst tillstånd borde 
likställas med faktiskt våld. 

 ■ reportage

iusbäraren belyser:

Samtyckesrekvisitet
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efter bulgarieDomen fort-
satte tankarna om att införa 

ett samtyckesrekvisit under 
lagändringens beredning. Brotts-

offermyndigheten var som enda remiss-
instans till propositionen (2004/5:45) 
positivt inställd till samtyckesrekvisitet. 
Lagrådet ansåg att frågan krävde mer ut-
redning i ljuset av bulgariendomen som 
då var relativt ny. 

Regeringen valde tillslut, i enlighet 
med övriga remissinstanser och kom-
mitténs betänkande, att låta tvångsrekvi-
sitet vara kvar. Motiveringen var i stort 
sätt den samma som sexualbrottskom-
miténs.

samtyckesDiskussionen  var dock 
inte över. Samma år som lagändringen 
trädde i kraft gav Miljöpartiet i uppdrag 
åt professor emerita i straffrätt, Madelei-
ne Leijonhufvud, att fortsätta utreda frå-
gan. Utredningen döptes till Samtyckes-
utredningen och publicerades år 2008. 
I utredningen ställer hon sig positiv till 
ett samtyckesrekvisit som skulle göra det 
straffbart att utföra en sexuell handling 
med någon som inte deltar i den frivil-
ligt. I och med detta skulle tvångsrekvi-
sitet helt slopas. 

Hon föreslår en modell där att ”företa 
en sexuell handling mot eller utverkar 
en sådan handling av en person som inte 
frivilligt deltar däri” ska rubriceras som 
sexuellt utnyttjande och om den åtalade 
i samband med detta döms för brott en-

ligt 3 eller 4 kap. BrB ska detta samman-
taget rubriceras som våldtäkt.

Leijonhufvuds anser att en sådan 
ändring vore önskvärd eftersom det 
skulle anpassa lagen till allmänna nor-
mer och domstolens fokus skulle då falla 
på den åtalades agerande istället för på 
den målsägandes agerande.

år 2010 kom betänkandet av 2008 års 
sexualbrottsutredning, Sexualbrottslag-
stiftningen – utvärdering och reformför-
slag (SOU 2010:71). I denna utvärdering 
klarlades möjligheterna att införa ett 
samtyckesrekvisit. Utredningen presen-
terar en ren samtyckesreglering och en 

subsidiär samtyckes-
reglering. Den rena 
samtyckesregelringen 
som föreslås liknar 
den i samtyckesutred-
ningen men rekom-
menderas inte. 

Utredningen moti-
verar detta på samma 
sätt som gjorts i kom-

mitténs betänkande och i propositionen. 
Däremot ställer utredningen sig positiv 
till en subsidiär samtyckesreglering som 
innebär att tvångsrekvisitet blir kvar 
men att ett ytterligare brott som kallas 
”sexuellt övergrepp” införs och får ett 
samtyckesrekvisit. 

Att begå brottet sexuellt övergrepp 
skulle alltså kräva bristande samtycke 
och brottet våldtäkt skulle kräva tvång. 
Sexualbrottsutredningen kom också i 
samband med detta fram till att begrep-
pet ”hjälplöst tillstånd” var för snävt och 
därför borde ersättas. 

Detta för oss till där vi är idag. I och 
med lagändringen som trädde i kraft 1 
juli 2013 byttes “hjälplöst tillstånd” ut till 
“särskilt utsatt situation”. 

hur ska vi tolka  
bulgariendomen?
Det råder delade meningar om hur 
bulgariendomen bör implementeras i 
svensk rätt. Behöver vi ändra vår nuva-
rande lagstiftning för att nå upp till det 
krav som ställs i domen? Vissa anser att 
vi redan i dagsläget uppfyller kraven då 
domstolen gör ett slags samtyckesbe-
dömning i varje enskilt fall. Andra tyck-
er att vi i och med bulgariendomen mås-
te införa ett samtyckesrekvisit. 

Finns det en risk för att bevis-
bördan skulle bli omvänd vid  
ett samtyckesrekvisit?
Vissa är oroliga för att ett samtyckes-
rekvisit skulle förskjuta bevisbördan på 
ett sådant sätt som inte skulle vara rätts-
säkert för den åtalade, men det finns 
inget seriöst förslag som är för en sådan 
ordning. 

Ett samtyckeskrav skulle innebära att 
åklagaren måste bevisa att den åtalade 
inte haft skäl att tro att han eller hon har 
haft samtycke. En del är oroliga att det 
i sin tur skulle innebära att det till slut 
faller på den åtalade att bevisa varför han 
eller hon uppfattade det som att det fö-
relåg samtycke. 

skulle ett samtyckesrekvisit  
få önskad effekt?
Det finns både positiva och negativa ex-
empel från andra länder som infört ett 
samtyckesrekvisit, därför är det svårt att 
hämta någon direkt vägledning från an-
dra länder. Några av de som är negativt 
inställda till rekvisitet tror att det kom-
mer medföra att rätten lägger mer fo-
kus på offret som sådant. Hur han eller 
hon har klätt sig, betett sig och har för 
bakgrund skulle således få större plats i 
processen. Många av förespråkarna för 
samtyckesrekvisitet tycker att det redan 

idag läggs stor vikt vid offrets agerande 
och att det omöjligen skulle kunna bli 
värre med ett samtyckesrekvisit. Detta 
leder oss in på den sista frågan. 

vad ska lagen vara  
för slags verktyg?
Ska vi använda lagen för att skicka signa-
ler till medborgarna om vad vi anser vara 
rätt, trots att förändringen kanske inte ger 
ett bättre skydd eller är mer gynnsam? 
För många handlar samtyckesfrågan inte 
direkt om juridik, utan om vad samhäl-
let ska stå för genom lagtexten. Att vara 
försäkrad om att man har samtycke från 
motparten för att genomföra samlag tor-
de vara självklart för de flesta. 

Frågan som kvarstår är om detta sam-
tycke konkret bör finnas med i lagtexten. 
Ingen ska behöva bli utsatt för sexual-
brott, samtidigt som ingen ska behöva 
bli oskyldigt dömd. En lagstiftning som 
gör att fler handlingar skulle klassas som 
våldtäkt är kanske bättre för att garante-
ra medborgarnas skydd mot övergrepp. 
En lag som gör att det blir tydligare för 
allmänheten vad som faktiskt är tillåtet 
kanske skulle minska antalet övergrepp. 
Eller så skulle en sådan lagstiftning bara 
ge upphov till ytterligare problem och 
frågetecken. 

Troligen kommer framtida praxis, i 
och med den nya lagändringen från 2013, 
ge svar på frågan om ytterligare en skärp-
ning av våldtäktslagstiftningen krävs.

TExT Kristoffer Andersson  
& Edith grundin

 “ Att begå brottet sexuellt 
övergrepp skulle alltså kräva 
bristande samtycke och brottet 
våldtäkt skulle kräva tvång. 

dIskussIonens 
kärnFrågor

 ■ reportage
 ■ reportage
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 ■ årskrönIka  ■ årskrönIka

Schultz listar

 “ En av årets mest omdiskuterade 
domar var ett frikännande från Svea 
hovrätt. Har de dömt riktigt? 

fjolåret bjöD på stora juridiska händelser. Ett sådant 
år förtjänar en juridisk årskrönika. Urvalet beror naturligtvis 
på mina personliga intressen, men syftet är att sätta ljuset 
på några händelser som inte fått den uppmärksamhet 
de förtjänar.

10. nämndemän som hatar romer
Nämndemannen vid Ystad tingsrätt som 
avslöjades i samband med Expressens 
granskning av Avpixlat-kommentatorer-
na illustrerar tydligt hur det svenska sys-
temet riskerar att hamna på kollisions-
kurs med en aspekt av principen om en 
rättvis rättegång – att domstolarna inte 
bara skall skipa rättvisa utan också mås-
te ge intryck av att skipa rättvisa. Nämn-
demannen i Ystad gick in i rättegångssa-
len med åsikten att alla romer är tjuvar 
och att det var en personlig merit att ha 
dömts för brottet hets mot folkgrupp.

Det här är kanske den största nämnde-
mannaskandalen av de alla. Ett rättsstat-
ligt haveri.

9. Polisfakturor och fotbollen
Vem skall betala för polisens arbete? 
Skattebetalarna, säger alla utom de mest 
hårdföra nyliberaler. I Sverige har vi haft 
ett undantag från denna inställning. 
Vid vissa idrottsevenemang har polisen 
skickat räkningen för polisens arbete till 
de klubbar som arrangerat evenemang-
et. Men från och med nästa år avskaffas 
polisens fakturor för mobilisering i sam-

band med matcher. Årets mest efterläng-
tade lagstiftningsreform. 

8. landskrona-domen  
(nja 2013 s. 145)
Om man inte bara ser målet strikt ju-
ridiskt utan ur ett större perspektiv gör 
Landskrona-domen från HD något in-
tressant. Den tar upp principiella frågor 
om hur långt det allmänna – stat och 
kommun – behöver gå för att förhindra 
människor från att skada andra. HD tar 
därvid upp, och omformulerar, ett fler-
tal helt centrala principer om ansvar 
och slår in på en väg som mig veterligen 
ingen västerländsk rättsordning har tagit 
någonsin. Domens svallvågor slår fortfa-
rande in. 

7. rättsväsendet i sociala medier
2013 var året då rättsväsendet till slut 
tog steget in i nya medier och började 

kommunicera med människor i sam-
manhang där de faktiskt var beredda att 
lyssna. Svea hovrätt blev första domstol 
på Twitter. Men det som framför allt har 
satt rättsväsendet på den digitala kartan 
är polisens satsning på sociala medier, 
som är lika lovvärd som kontroversiell.

6. torsk i strasbourg
Efter lång tids väntan kom avgörandet-
från Europadomstolen i Strasbourg. Do-
men innebar ett svidande underkännan-
de för det svenska integritetsskyddet.

Bakgrunden var att en 14-årig flicka ut-
satts för ett försök till smygfilmning i du-
schen av sin styvfar. Hon hittade kameran, 
gömd i en tvättkorg. Mannen åtalades för 
sexuellt ofredande och dömdes av tingsrät-
ten men friades senare eftersom det inte vid 
denna tid var brottsligt att filma människor 
i duschen.  Europadomstolen fann, med 
en förkrossande majoritet, att det svens-

ka rättssystemet därmed inte nådde upp 
till de krav som följer av Europakonven-
tionens regler om mänskliga rättigheter. 
I år förbjöds 
– efter många 
om och men 
– bildupptag-
ningar i så-
dana privata 
sammanhang 
som duschen 
eller toaletten. Det krävdes dock ett ingri-
pande från Europadomstolen och en per-
son som orkade ställa sig upp mot själva 
staten för att det skulle bli en ändring. 

5. Friande våldtäktsdom
En av årets mest omdiskuterade domar 
var ett frikännande från Svea hovrätt. 
Har de dömt riktigt? Jag vet inte. Jag har 
inte tagit del av målet i sin helhet och då 
är det egentligen bara domstolens juri-

diska argumentation som kan kritiseras. 
Juridiken i hovrättsdomen framstår som 
både genomtänkt och rimlig.

Samtidigt måste jag tillstå att domen 
skaver i min rättskänsla. Sett till situatio-
nen i sin helhet, som hovrätten beskri-
ver den, framstår domen inte självklar. 
Dessutom är det omöjligt att inte känna 
med målsäganden. Många menar att do-
men måste överprövas av HD. Jag skulle 
bli lite förvånad om det blir så. Behovet 
av prejudikat för vägledning av rättstil-
lämpningen är rimligen lågt eftersom 
lagen redan ändrats. 

2013
juridiska

mårten schultz är professor i 
civilrätt och arbetar som fors-

kare och lärare vid Stockholms 
Universitet. Just nu aktuell med 

boken ”Näthat: Rättigheter 
och möjligheter”.
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Domen från hovrätten är 
heller inte på något vis 
tokig, även om slutsatsen 
kan kritiseras. HD-kam-

panjen gör knappast nå-
gon skillnad. Det får vi i 

alla fall verkligen hoppas. Om 
kampanjer påverkar domstolarnas 

prövningar är rättsstaten död.

4. ne bis in idem
När sommarledigheten redan börjat för 
många av oss kom en dom från Högsta 
domstolen i plenum (vilket innebär att 
alla domare i HD var med och dömde). 
Det svenska systemet med skattetillägg 
och straff, exempelvis i form av fängel-
se och böter strider mot principen om 
ne bis in idem: man får inte dömas två 
gånger för samma sak.

Avgörandet var inte förvånande, när det 
väl kom. Men utvecklingen fram till ple-
niavgörandet är intressant. Efter HD:s 
tidigare dom, där det svenska systemet 
inte ansågs strida mot den grundläggan-
de principen ne bis in idem, trotsade vis-
sa underrätter HD. Trots HD:s avgöran-
de ansågs det svenska systemet ohållbart 
mot bakgrund av de mänskliga rättighe-
ter som kommer till uttryck i europeiska 
rättskällor. Ett färskt HD-avgörande åsi-
dosattes med stöd av rättighetsnormer, 
hämtade från europeiska rättskällor. Eu-
ropeiseringen har varit människorätts-
skyddets bästa vän och 2013 ville även 
HD vara kompis.

3. när lambertz (inte) tystnar
Berättelsen om seriemördaren Thomas 
Quick som blev Sture Bergwall har nog 
format synen på rättsordningen mer än 
någon annan historia de senaste decen-
nierna. 

Lambertz har många gånger framhål-
lit att det faktum att Quick är friad nu 
inte betyder att han i faktisk mening är 
oskyldig. Han må vara friad men han 
kan fortfarande vara en mördare, på-
minner oss Lambertz. 

För egen del ser jag det som ett cen-
tralt värde att betrakta friande domar 
som ett uttryck för oskuld.  En friad 
person bör betraktas som oskyldig. Här 
glider Lambertz, enligt min mening. 
Samtidigt tror jag att jag förstår varför 
han gör det. Quick-fallen är något all-
deles speciellt i svensk rättshistoria, och 

det är till stor del 
Quick/Bergwall 
själv som skapat 
denna rättshis-
toria. Mot denna 
speciella bak-
grund, gissar 
jag att Lambertz 

tycker, är den moraliska oskuldsprinci-
pen mindre viktig än en debatt som vän-
der på alla stenar, inklusive skuldfrågan. 
Jag delar inte denna åsikt, men tror att 
Lambertz anser något liknande. 

2. näthat
Den stora debatten inleddes efter Upp-
drag Gransknings program ”Män som 
näthatar kvinnor”. Därefter har histori-
erna avlöst varandra. Instagram-målet, 
fallet Natascha och flickan som begick 
självmord efter att ha hotats av en pedofil.

Ur juridikens perspektiv har diskus-
sionen rört systemets svagheter. Svag-
heter i rättsväsendets kompetens och 

prioriteringar samt svagheter i regle-
ringen. Justitieministern har tagit initi-
ativ till flera skärpningar. Kapandet av 
digitala identiteter kriminaliseras. Åtals-
reglerna för förtal skärps. Andra refor-
mer kan vara på gång. 

Men viktigare än reformer är för-
modligen attitydförändringar, kompe-
tenshöjningar i rättsväsendet och ökade 
och förbättrade relationer mellan rätts-
ordningen och de stora IT-bolagen. Men 
mest av allt hoppas jag på en folkrörelse 
av människor som stämmer brottslingar, 
att vi kollektivt säger ifrån att ”det här är 
inte okej”.   

1. Prosolvia
Den 15 augusti 2013 meddelades dom i 
det s.k. Prosolvia-målet. Det är det mest 
omfattande mål som någonsin prövats 
av svenska domstolar, sett till antal för-
handlingsdagar och tidsutdräkt.

Det är även ett av de största målen i 
svensk rättshistoria sett till det utdömda 
skadeståndet. Med räntor blev beloppet 
som  skulle utges omkring 2 miljarder 
kronor. Efter hovrättens dom nådde par-
terna en förlikning men domen kommer 
ändå att ge ett bestående avtryck i revi-
sorsbranschen och på finansmarknaden 
i stort.

Prosolvia-domen är den kommersiel-
la skadeståndsrättens atombomb och in-
tar en självklar förstaplats på denna lista.

TExT Mårten Schultz 
FOTO Elvisphoto.com 

 ■ årskrönIka

 “ Han må vara friad men han 
kan fortfarande vara en mördare, 
påminner oss Lambertz. Juristernas Bokhandel bedriver andrahandsförsäljning av kurs-

litteratur. Lämna in dina böcker till oss så säljer vi dem åt dig 
till ett i förväg överenskommet pris. När din bok blivit såld 
hämtar du ut dina pengar – enkelt och smidigt!

JURISTERNAS BOKHANDEL

Samlar du din gamla 
kurslitteratur på hög?

JURISTERNAS HUS, FRESCATIVÄGEN 18 • TELEFON 08-612 47 40

ÖPPETTIDER MÅNDAG–TORSDAG 10.30–17.00, FREDAG 10.30–15.00

Sälj den hos oss istället!

 9 Lagböcker
 9 Kurslitteratur
 9 Ordböcker
 9 Kompendier
 9 Andrahandslitteratur

 9 Tentakompendier
 9 Pocketböcker 
 9 Lagboksflikar
 9 Kontorsmaterial

HOS OSS FINNER 
DU BLAND ANNAT
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Är du juriststudent och tyck-
er det är roligt med juridik? 
vänta inte, sök idag till en 
organisation där du får 
praktisera det du lärt dig. 
Det är otroligt givande  
och lärorikt.

Det finns flera organisationer 
som bygger på att juriststuden-
ter ger juridisk vägledning vid 

sidan av studierna. Arbetet sker oftast på 
ideell basis men ger studenten ett meri-
terande arbete och ett utökat nätverk.

Jag har själv alldeles nyligen gått med i 
Lawline och arbetar med att ge juridisk 
vägledning över telefon genom en gra-
tistjänst som Lawline erbjuder. Där får 
man även svara på frågeställningar som 
kommer in genom Lawlines hemsida. 
Efter min första arbetsdag så var min 
slutsats; varför väntade jag så länge inn-
an jag sökte mig hit? 

Att som juriststudent få arbeta med 
juridik i en eller annan form vid sidan 
av studierna, är i ordets rätta bemärkel-

se guld värt. Som student får 
man komma bort från före-
läsningens ensidiga mono-
log och klassrummets teore-
tiska väggar.

frågorna man hantera är 
inte särskilt utformade för 
att vara pedagogiska eller 
tillrättalagda efter vad som 
är tentarelevant för kursen. 
Frågeställningarna är verk-
liga och människorna som 
ställer dem är verkliga. Det 
är verkliga problem man får 
hjälpa till att lösa och de tar inte hänsyn 
till vilka kurser man har läst eller inte. 

Din förvär-
vade kunskap 
som juriststu-
dent är mer 
värd än vad 
du tror. Frå-
geställningar 
man ställs 

inför är betydligt enklare än tentafrågor 
och svaren är riktade till personer som 
inte är jurister och ska vara förenklade 
för en lekman. Framförallt har man som 
student börjat få kläm på den juridiska 
metoden och till skillnad mot exami-
nationsformerna i skolan (i vart fall vid 
Stockholms Universitet) har man till-
gång till all informationssökning man 
önskar. Och frågor som är känsliga eller 
svåra slussar man vidare till professio-
nella jurister. 

jag skulle råda alla juriststudenter att 
söka sig till en organisation där man ges 
möjlighet att praktisera det man lärt sig 
i skolan. Tycker man det är roligt att läsa 
juridik så kan jag garantera att man kom-
mer älska att få arbeta med det. Och jag 
kan intyga att där är stor skillnad däre-
mellan. Även om arbetet generellt sett är 
oavlönat är det väldigt roligt och givande. 
Ni som söker kommer inte ångra er! 

exempel på organisationer som 
man kan vända sig till som jurist-
student: 
 » Lawline

 » gatujuristerna

 » Studentjuristerna

TExT Fredrik Norberg 

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

 ■ reportage

Juriststudenter 
som ger juridisk 
vägledning 

 “ Efter min första arbetsdag så 
var min slutsats; varför väntade jag 
så länge innan jag sökte mig hit? 

Före detta chefredaktören 
Fredrik Norberg extrajobbar 
som rådgivare på Lawline. 

Enligt Fredrik Norberg är frågeställningarna han 
får på Lawline betydligt enklare än tentafrågor.

27

 ■ reportage
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Klockan är elva på förmid-
dagen och europarättens 
amanuens Tim Holappa är 
i full färd med att hjälpa en 
student i sitt mottagnings-
rum på C-husets nionde 
våning. 

resultaten på europarätts-
tentan har nyligen publicerats 
och studenter kommer till Tim 

för att få kopior på sina prestationer. Jag 
har kommit för att intervjua honom om 
hur det egentligen är att vara amanuens.

– Jag är amanuens för att jag trodde 
att det skulle kul att vara det. Han skrat-
tar och tillägger: Det är kul, men det var 
därför jag sökte från början. Jag tycker att 
europarätt är särskilt roligt och det var 
därför det fick bli just den här kursen. Jag 
har varit amanuens i en termin nu. 

hur gick det till när du sökte? 
– Jag skickade in mitt CV och sedan blev 
jag kallad till en intervju tillsammans 

med kursföreståndaren, ämnesförestån-
daren och två andra amanuenser; min 
företrädare och min kollega. Vi hade en 
ganska kort intervju och sedan fick jag 
jobbet. Det var en kort anställningspro-
cess, säger Tim och skrattar. 

varför tror du att just  
du blev utvald?
– Jag vet faktiskt inte. De trodde nog att 
jag skulle göra ett bra jobb. Jag har jobbat 
inom serviceyrket tidigare, som flygvär-
dinna. Det tror jag är en fördel i det här 
jobbet.

hur är en vanlig dag ut för dig?
– Den börjar ofta tidigt. Idag var jag här 
halv nio men jag hade satsat på åtta. Jag 
brukar först jobba i några timmar och 
då svarar jag på mail och sådär. Sedan 
brukar jag plugga i några timmar och 
om jag har någon undervisning går jag 
på den. Jag avslutar dagen med att jobba 
ett par timmar till innan jag går hem vid 
femtiden. Ibland sex. 

Tim berättar att han ändå har tid över 
för sina fritidsintressen. Han har en häst 
som han tränar dressyr med när han inte 

jobbar eller pluggar. Han tar en klunk 
kaffe och tillägger att även om dagarna 
kan verka långa så motsvarar de ju en 
vanlig arbetsdag. 

vilken är den vanligaste anled-
ningen till att studenter kommer 
till dig? 
– Just nu kommer många och vill ha ut 
sin tenta. Annars kan det vara allt mellan 
himmel och jord. Det brukar vara en hel 
del frågor om nya och gamla studieord-
ningen eftersom mycket har ändrats. Ut-
över det handlar de mest om tentor och 
gruppindelningar. 

 ■ Intervju

så är det att  
vara amanuens
– Tim Holappa, 24 år, berättar

5 snabba
Civilrätt / offentlig rätt 
studenthuset / Biblioteket 
Prego / stories 
lagbok / Författningssamling 
amanuensjobb / juridikstudier

 “ Om man tror att man är 
en bra amanuens så är man 
säkert det.

måste man vara extra duktig på 
det ämne man är amanuens för?
– Jag tror att man i första hand ska vara 
en bra administratör. Dock är det nog en 
stor fördel om man är intresserad av det 
ämne man ska vara amanuens för, men 
jag tror inte att det är det viktigaste. An-
dra ämnesföreståndare har kanske andra 

krav, men jag tror att 
det viktigaste är att 
man är en bra admi-
nistratör. 

slutligen, har du 
något tips till stu-

denter som funderar på att söka 
till amanuens?
– Sök! Var personlig i din ansökan. 
Många tror att det är omöjligt att få ett 
amanuensjobb och att det är jättemånga 
som söker, men så är det nog inte. Om 
man tror att man är en bra amanuens så 
är man säkert det. TExT & FOTO Edith grundin

5 fakta
namn: Tim Holappa
ålder: 24 år
termin: 7
favoritkurs: Europarätt
tjänar som amanuens: 
11 600 kr för halvtid
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Alla vet ju att man blir pigg 
av socker. Då måste det 
väl ändå vara bäst att 
proppa i sig godis och Red 
Bull när man pluggar och 
skriver tenta för att hålla 
hjärnan alert – eller? 

men vad är det egentligen som 
händer i kroppen när man äter 
socker?

Jo, så fort man stoppar någonting 
kolhydratsrikt i munnen – som 
exempelvis bröd, godis och 
läsk – så sätts en mängd av 
kroppsliga processer igång. 
Redan i munhålan omvand-
las kolhydraterna till olika 
sockerarter vilket gör att du 
snabbt känner dig piggare 
och lyckligare än innan 
då hjärnans belöningssys-
tem kopplas på. Men att 
ha för mycket socker 
i blodet är farligt så 
därför börjar buk-
spottkörteln spruta 
ut insulin för att sän-
ka blodsockernivån. 
Men energi försvin-
ner aldrig utan över-
skottet lagras istället 

in i våra fettvävnader och muskler. Det 
är därför du ganska snabbt känner dig  
ännu mer orkeslös än tidigare och sugen 
på mer kolhydrater. 

Visst, energidryck eller liknande kan 
till och med vara nödvändigt – för en 
marathonlöpare eller som tillskott un-
der en hårt ansträngande fotbollsmatch 
– men knappast för någon som sitter 
stilla på en stol under flera timmar och 
behöver koncentera sig. 

att konsumera stora mängder kolhy-
drater är med andra ord som att tanka 
en gräsklippare med raketbränsle. Men 
vad ska man då tanka med? 

För att förklara det så enkelt 
som möjligt så kan kroppen 

drivas av två olika typer av 
bränsle – socker (glukos) el-
ler fett (ketoner). Om man 
är fettdriven så blir kroppen 
uthållig och lugn då vårt 
blodsocker inte åker berg-

och dal -bana och 
eftersom krop-

pen enkelt kan 
t i l lgodogöra 
sig energi från 
sitt fettlager så 

blir man 

heller inte lika akut hungrig som man 
annars blir när ”raketbränslet” tagit slut. 

mattias ribbing som idag är trefaldig 
svensk mästare i minne har berättat att 
han upplevde en stor skillnad i koncen-
tration när han skippade sötsakerna.

– På den tiden då jag laddade inför 
tävlingarna med energidrycker och rus-
sin var resultaten under de långa täv-
lingsdagarna väldigt ojämna. Koncen-
trationsförmågan gick upp och ner, och 
i slutändan blev jag ofta väldigt trött. 
Men när jag la om till lågkolhydratkost 
blev koncentrationen jämnare och min 
mentala uthållighet ökade enormt. Helt 
plötsligt kunde jag hålla hög fokus från 
tidig morgon till sen kväll vilket också 
visade sig i resultaten, berättade Mattias. 

 ■ reportage  ■ reCept

tENtaladda  
med rätt bränsle
– så håller du koncentrationen uppe

Det tar minst en vecka för kroppen 
att ställa om sig helt från sockerdrift 
till fettdrift – desto muskulösare man 
är desto längre tid tar det. Under om-
ställningsfasen så kan man känna sig 
lite slö eftersom kroppen än så länge 
inte kan tillgodogöra sig sitt nya bräns-
le på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Då kroppen snabbt gör sig av med 
överflödig vätska som tidigare bun-
dits av kolhydraterna så är det viktigt 
att dricka mycket vatten och salta lite 
extra på maten. 

så förutom att du med lågkolhydrat-
kost får en lugnare och mer harmonisk 
kropp som kan fokusera sig på det som 
är viktigt så kommer du snart  märka 
att du även får ett starkare immunför-
svar och att du får göra nya hål i bältet.  

Hoppas att jag har inspirerat er till 
att skippa godispåsen i fortsättningen 
för att istället smaska på något som 
håller er mätta och nöjda. Fler recept 
hittar ni på min hemsida jillsmat.se.

Ät gott och må väl! 

jill Wallentin Wollberg
Lic. kostrådgivare/matinspiratör
mail@jillsmat.se, www.jillsmat.se

Tips på bra och snabba 
mellanmål/snacks

 » Fetaost och oliver

 » Mozzarella med pesto

 » Blandade nötter

 » Ägg med majonnäs

 » Ostrullar med smör

 » Ostchips

 » Kalkonrullar med  
 pepparrotsost

 » grönsaksstavar med dip

Ingredienser

7 ekologiska ägg 
0,75 dl grädde 
2 krm salt

Exempel på fyllningar
 » Kallrökt lax, spenat och 

 pepparrotsost

 » Knaperstekt kalkonbacon, 
 körsbärstomat och cheddarost

 » Soltorkade tomater, basilika 
 och fetaost

Omelett
muffins

uGN 175 °C   aNTal 10

1. Vispa ihop ägg, grädde och salt. 

2. Smöra muffins formarna. Häll i 
äggsmeten och lägg i din favoritfyll-
ning. Varför inte göra flera olika? 

3. Grädda i ugnen i ca 10–15 minuter 
tills de fått fin färg och blivit fasta i 
konsistensen.

Snabbt, gott och billigt. 
Perfekt att ta med sig till 
en längre tenta eller att 
äta efter träningspasset. 
Smaksätt dem med det 
du gillar bäst. 

recept & foto Jill Wallentin Wollberg, 
från kokboken ”Jills mat efter säsong”

Bra hjärnbränsle
 » Kyckling, fisk och ägg

 » grönsaker

 » Avokado

 » Helfeta mejeriprodukter

 » Nötter

 » vatten, sockerfri läsk, torrt  
 vin (i måttlig mängd)

 » Kokosfett, olivolja, rapsolja

Dåligt hjärnbränsle
 » Socker (kakor, godis, läsk)

 » Stärkelse (spannmål,  
 potatis, majsmjöl etc)

 » Frukt (ok ibland)

 » Juice och läsk 
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 ■ styrelsen  ■ styrelsen

martina Fälten, 24 år
Vice skattmästare

termIn 6 
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Energisk, organise-
rad och lekfull 
varför juridik?: 
Bestämde mig när 

jag var sju år och har hållit fast vid det. 
Är väl ganska principfast på det sättet. 
Favoritkurs hittills: Civilrätt 1 och före-
tagsekonomi
vad har du för ambition som vice 
skattmästare?: Arbeta för att bibehål-
la föreningens stabila ekonomi och få 
fler juriststudenter att bli intresserade 
av och engagerade i JF. 
Förebild: Förebild är ett lite oklart 
uttryck tycker jag. Kan säga såhär; min 
familj inspirerar mig.  
var ser du dig själv om tio år?: På en 
byrå helt uppslukad av något case! 
kontakt: martina.falten@jurstud.com

emelie ageby  
svensson, 21 år
Marknadssekreterare

termIn 6
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Engagerad, öppen 
och social. 
varför juridik?:  
Jag tilltalades fram-

för allt av problemlösningsaspekten 
inom juridiken.

Favoritkurs hittills: Immaterialrätten
vad har du för ambition som mark-
nadssekreterare?:  
Fortsätta driva och utveckla mark-
nadskommittén och vår kontakt med 
näringslivet. Jag tar över en mycket 
bra grund som byggts upp under tidi-
gare år så det ska bli spännande att se 
hur vi kan göra det ännu bättre.
Förebild: Min pappa.
var ser du dig om 10 år?: 
Förhoppningsvis på en spännande ar-
betsplats där jag får jobba med enga-
gerande och utvecklande uppgifter. 
kontakt: emelie.ageby@jurstud.com

sofi mathsson, 26 år
Internationell 
Sekreterare

termIn 6 
Beskriv dig själv 
med tre ord: Enga-
gerad, tävlingsinrik-
tad, positiv

varför juridik?: För att det öppnar 
möjligheten att verka inom flera olika 
affärsområden
Favoritkurs hittills: Fastighetsrätt
vad har du för ambition som In-
ternationell sekreterare?: Att öka 
deltagandet av nya JF medlemmar 
på de internationella kommittéernas 
aktiviteter
Förebild: Mina föräldrar
var ser du dig om 10 år?: I en före-
tagsutvecklande roll inom ett multina-
tionellt bolag
kontakt: sofi.mathsson@jurstud.com

Fredrik tingland, 23 år
Borgmästare 

termIn 7 
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Ödmjuk, perfekt 
och underbar
varför juridik?: 
För att jag gillar att 

argumentera
Favoritkurs hittills?: Familjerätt.
vad har du för ambition som borg-
mästare?: Se till att huset står kvar 
även nästa år.
Förebild: The Janitor – Scrubs
var ser du dig om 10 år?: vaktmästa-
re på en stor affärsjuridisk byrå.
kontakt:borgmastare@jurstud.com

tommy hallsten, 23 år
Ordförande

termIn 6
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Lugn, trevlig och 
glad 
varför juridik?: 
varför inte!?

Favoritkurs hittills: Fastighetsrätt
vad har du för ambitioner som 
ordförande?: Få våra medlemmar att 
känna sig välkomna och stärka fören-
ingens verksamhet.
Förebild: Pedro II
vart ser du dig själv om 10 år?:  
gör roliga saker!
kontakt: tommy.hallsten@jurstud.com

Presentation av juridiska  
föreningens styrelse

linnea Backman, 21 år 
Sekreterare

termIn 6 
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
glad, omtänksam 
och noggrann. 
varför juridik?: För 
att jag tycker att 

det är väldigt roligt att arbeta med 
problemlösning och att få argumente-
ra för olika ståndpunkter. 
Favoritkurs hittills: Processrätt
vad har du för ambition som sekre-
terare?: Utföra mina uppgifter med 
ordning och struktur och därmed 
utgöra ett så bra stöd till styrelsen som 
möjligt. Jag hoppas även kunna skapa 
en underbar årsbal mot slutet av året! 
Förebild: Den som gör något värt att 
inspireras av och ta efter. 
var ser du dig om 10 år?: Förhopp-
ningsvis arbetar jag på en humanjuri-
disk byrå någonstans i Sverige.  
kontakt:  
linnea.backman@jurstud.com 

Pontus mattson, 21 år 
Idrottssekreterare

termIn 5
mig själv med tre 
ord: glad, social, 
preussisk. 
varför juridik?:  
Kollat för mycket 
på Suits...

Favoritkurs: Straffrätt/C2
vad har du för ambition som idrotts-
sekreterare?: Bl.a. starta ett tjejfot-
bollslag och en running club.
Förebild: Harvey Specter
mig själv om 10 år: Begraven under 
en hög papper på en byrå i New York.
kontakt: pontus.mattsson@jurstud.com

cecilia gyllensten, 22 år
Öfverfadder

termIn 5
Beskriva dig själv 
med tre ord:  
Omtänksam, enga-
gerad, stark.
varför juridik?: 
Juristprogrammet 

öppnar så många dörrar, och straffrät-
ten har alltid lockat mig.
vad har du för ambition som  
öfverfadder?: Jag vill att närmare 600 
studenter ska känna lika positivt för sin 
inspark som jag känner för min.
Förebild: Min mamma!
var ser du dig om 10 år?: Antagligen 
utomlands, med för många barn och 
tusen bollar i luften.
kontakt: cecilia.gyllensten@jurstud.com

axel conradi, 22 år
Underhållningsmästare

termIn 6 
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Trevlig, artig och 
underhållande. 
varför juridik?:  
Jag är ytterst intres-

serad av samhällsfrågor och vad som 
skapar incitament för människor att 
sluta sig samman. 
Favoritkurs hittills: Europarättinci-
tament för människor att sluta sig 
samman. 
vad har du för ambitioner som  
underhållningsmästare?: Att föresprå-
ka en lättsam stämning och möjliggöra 
utomakademiska estetiska-aktiviteter. 
Förebild: Dag Hammarsköld. 
vart ser du dig själv om 10 år?: 
Svenska ambassaden, Mexico City. 
kontakt: axel.conradi@jurstud.com

stephanie holmlund, 23 år 
Informationssekreterare

termIn 6
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Fräck, nitisk och 
honnett.
varför juridik?:  
För att det är starkt 

förankrat i samhället, vilket skapar 
oändliga möjligheter. 
Favoritkurs hittills:  
Europarätten utan konkurrens.
vad har du för ambition som infor-
mationssekreterare: genom medier-
na etablera JF som ledande förening-
en bland juriststudenterna.
Förebild: Harald Edelstam
vart ser du dig om 10 år?:  
Nordiska ambassaden i Berlin.
kontakt:  
stephanie.holmlund@jurstud.com   

jonatan käll, 23 år
Vice ordförande

termIn 6
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Allmänbildad, 
framåt och envis.
varför juridik?:  
För att det är en 

bred utbildning som öppnar upp 
många möjligheter.
Favoritkurs hittils:  
Civilrätt 2 (nuvarande Civilrätt A).
vad har du för ambition som vice 
ordförande?: Hålla koll på Tommy.
Förebild: Carl Bildt.
var ser du dig själv om 10 år?: Då 
har jag tjänat ihop tillräckligt med 
pengar för att införskaffa en egen 
motorbåt. 
kontakt: jonatan.kall@jurstud.com
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Iusbäraren gratulerar till

JURISTEXAMEN 
HT 2013

ADLER ALEXANDRA 

AGRENIUS ELLEN 

ALGESJÖ ALINA 

ALVARSSON JOSEFINE

APPELQVIST LENA 

ARONSSON JOSTRAND FRIDA 

BERG ELIN

BERG FREDRIK

BLOMGREN SANDRA 

BLOMGREN THOMAS 

BROSSET FILIP 

CARLSSON-FROST JOHAN 

EK ELIN

FALK LISSEL SVERKER

FEINBAUM DANIEL

GARDELL LINUS

GRENNINGER CARL-MIKAEL

HANNA MICHEL

JANKE AGNETHA

JUNTUNEN NATALIA

KAHLSTRÖM ANDRÉ

KARIMI VALA

KASTRUP SOFIE

KILDÉN JOHAN

KHATANA SHAFQAT SHEZAD 

KULANDER MALIN

LEIFLAND SOPHIE

LINDH GRANHOLM GUSTAV

LINDSTRÖM SANNA

MAGNUSSON LUCAS

MUTVEI SUSANNA

NEVONEN NEA

NICASTRO MIRELLA WIKLUND GUSTAV

OGENHAMMAR CONTI MARTINA

OHLDIN MIA 

PETERHOFF KRISTIAN

PETTERSSON MARIA 

ROBERTSON VIKTOR

ROSENLUND HEDMAN NISSE 

SAHLHOLM VIKTOR 

SANDSTRÖM JAN

STENSTRÖM FELICIA

SÖDERBERG VIKTOR 

SÖDERSTRÖM MARIA

TALOVIC NIHAD

TARDELIUS ISABELLE 

THILÉN ERIK

TOK EBRU

VON SCHREEB REBECCA

WIESE ERIK

WILSON HANNA

ZARIC SARA

ZAWISTOWSKA ANNA 

ÖHMAN STEFAN

Ses på  
Huset!
vi vill börja med att hälsa 

alla nya studenter välkom-
na till juristprogrammet 

och Stockholm som universitets-
stad. I skrivande stund är förening-
ens fadderverksamhet i full gång 
och en närstående händelse för oss 
är Proppen, som kommer att vara 
kulmen för vårens inspark. För oss 
som har varit aktiva i föreningen 
länge, bland annat som faddrar, är 
det alltid lika roligt att träffa nya, 
förväntansfulla studenter. Inspar-
ken är ett utmärkt tillfälle att träffa 
nya vänner och skapa sig en hel-
hetsbild av hur det är att studera 
juridik här i Stockholm.

År 2014 kommer att erbjuda 
en mängd sittningar, fester, pubar, 
företagsevents, idrottsaktiviteter 
med mera. Det betyder att det finns 
många möjligheter att engagera sig 
och ha roligt med JF. Utbudet av ak-
tiviteter är omfattande och det finns 
möjlighet att få ut vad man än öns-
kar av sitt medlemskap i JF. Genom 
att engagera sig i föreningen ges till-
fälle att träffa många nya människor 
och skaffa sig erfarenheter för livet. 

Precis som föregående år kom-
mer vi att ha öppet på Juristernas 
hus för lunch varje vardag klockan 
12-13. Utöver dessa tider finns det 
oftast möjlighet att sitta och studera 
samt umgås med sina studiekamra-
ter. Ett återkommande inslag varje 
vecka är föreningens torsdagspub, 

ett utmärkt tillfälle att slappna av 
efter en hård dag i skolbänken. I 
anslutning till vissa pubar kommer 
det även att anordnas intressanta 
gästföreläsningar samt evenemang 
med våra samarbetspartners. 

Hur håller man sig då uppdate-
rad om vad som händer i Juridiska 
föreningen? Till att börja med vill 
vi slå ett slag för föreningens Face-
book-sida, där vi kontinuerligt läg-
ger upp information om vår verk-
samhet. För större tillställningar 
sätter vi även upp affischer på våra 
anslagstavlor i C-huset samt på 
Juristernas hus. Utöver detta finns 
hemsidan där man bland annat kan 
boka biljetter till våra evenemang. 
Där kan man även hitta kontakt-
uppgifter till alla i styrelsen om man 
har frågor eller intresse av att enga-
gera sig inom föreningen. 

Vi ser fram mot ett spännande 
verksamhetsår 2014 tillsammans 
med er. 

TOMMY HALLSTEN 
ordförande  
Juridiska föreningen

JONATAN KÄLL 
vice ordförande  
Juridiska föreningen

 ■ ordföranden har ordet

linnea troedsson, 29 år
Skattmästare

termIn 6
Beskriv dig själv 
med tre ord:  
Kreativ, social, 
skånsk.
varför juridik?:  
För att kunna ar-

beta med texter, analysera problem 
och förändra världen.
Favoritkurs hittills:  
Straff- och processrätt.
ambition som skattmästare?:  
En fortsatt god ekonomi och att fler 
ska upptäcka hur roligt och givande 
det är att engagera sig i föreningen.
Förebild: Elisabeth Massi Fritz är en 
inspirerande jurist. 
var ser du dig själv om 10 år?:  
På en stimulerande arbetsplats med 
roliga kollegor. 
kontakt:  
linnea.troedsson@jurstud.com

amanda eriksson  
törnqvist, 25 år
Klubbmästare

termIn 8
Beskriv dig själv med tre ord:  
Impulsiv, spontan, orädd.
varför juridik?:  
Kom inte in på läkarprogrammet.
Favoritkurs hittills: IP-rätt.
vad har du för ambition som 
klubbmästare?: 2014 är mitt mål att 
torsdagpubarna ska växa, vi ska nå 
ut till fler studenter och få fler akti-
va klubbare. Därutöver ska jag ge 
all kärlek jag kan till alla fantastiska 
klubbare!
Förebild:  
Mums, mamma och gudrun.  
var ser du dig själv om tio år:  
Då har jag skaffat en hund. 
kontakt:  
amanda.erikssontornqvist@jurstud.
com

FOTO Niklas Bolin Djanaieff



36

Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för Vinge är 
utmanande och tillsammans med erfarna 
kollegor kommer du att hjälpa våra klienter 
till framgångsrika affärer.

Nyckeln till vår framgång är skickliga 
jurister och vi arbetar målmedvetet 
med att vara ett självklart val för duktiga 
medarbetare som vill utvecklas och göra 

en framgångsrik karriär som affärsjurist. 

Välkommen till Vinge!

 

     Följ Vinge på facebook och håll dig 
uppdaterad om allt ifrån lediga tjänster  
och praktikplatser till eventinbjudningar  
och aktiviteter.  
www.facebook.com/vinge.se

 En bra start på 
karriären  

STOCKHOLM      GÖTEBORG      MALMÖ        HELSINGBORG         BRYSSEL         SHANGHAI

www.vinge.com/sv/karriar


