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iusbÄraren ges ut av juridis
ka föreningen vid stockholms 
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denter vid Juridiska fakulteten 
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kostnadsfritt.
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Tips från 
coachen
När jag började jurist-

programmet lovade jag 
mig att inte hoppa på 

betygshetståget. Mitt motto är 
”hellre precis godkänt men bra 
koll på det som är viktigt - än 
högsta betyg utan att ha fattat.”

Visst hänger ofta tentabetyget 
ihop med kunskapsnivå men det 
är inte alltid så. Förutom tur el-
ler otur med tentafrågorna går 
det ju att plugga strategiskt 
inför tentan eller syssla 
med ett mer långsiktigt 
kunskapsinhämtande. 
Det kan handla om att 
läsa saker som man 
anar inte kommer 
på tentan men som 
ändå känns viktigt 
inför livet utanför 
skolan. 

Eftersom jag 
redan har en 
journalistexa-
men i bagaget 
vet jag hur lite 
betyg väger i 
jämförelse med 
det faktiska kun-
nandet. Detta fick jag 
en dyr läxa i när jag 
ville jobba som videore-
porter på TV. Jag tyckte 
kamerateknik var krång-
ligt när jag pluggade så jag 
lät andra i gruppen göra det 
medan jag gjorde annat så 
att gruppen tillsammans 
ändå fick bästa betyg. 

När jag senare kom ut i verklig-
heten trodde jag inte på mina 
kamerakunskaper så jag vågade 
inte söka ett videoreporterjobb. 
Istället tog jag mig in via oavlö-
nad praktik. Det gick ju bra, men 
oj vad många fina tusenlappar jag 
har förlorat på att börja min yr-
keskarriär på detta sätt. Jag tror 
framförallt att svajande själv-
förtroende inom ett visst ämne 

verkligen är det som hindrar 
personlig utveckling.

Satsa högt men glöm ald-
rig bort att plugga för din 

egen skull – inte för be-
tyget. Läs mer om synen 
på betyg på juristpro-
grammet i iusbärarens 
egen granskning.

Nästa nummer tar 
Mikaela Thuresson 
över chefredaktörska-
pet, mig hittar ni på 
Dagens Juridik.
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höga betyg är mycket 
viktigt för att få jobb och 
de flesta känner alltid av 
betygshetsen. Det menar 
studenterna som svarat på 
iusbärarens enkät på nätet. 
Jobb och kurskamrater är 
största anledningarna till 
stressen.

StreSSade studenter och en 
betygshets som ”sitter i väggar-
na” på Juridicum. Det är en bild 

som många känner igen, men frågan är 
om den stämmer med verkligheten. Vi 
skickade ut en enkät via Juridiska För-

eningens facebooksida för att ta 
reda på vad ni tycker. 

Enkäten besvara-
des av 172 ju-

riststudenter 
vid Stock-
holms uni-
versitet. 

arbete 
orsaken

Arbete var 
den överläg-

set vanligas-

te orsaken till studenternas 
betygshets, det ansåg 
drygt 49 procent av 
studenterna, med-
an 29 procent is-
tället tyckte att 
kurskamraterna 
stressade mest. 
N o t a r i e t j ä n s t 
sägs ofta vara en 
stor bov i sam-
manhanget och se-
parerades därför från 
övriga juristjobb i vår un-
dersökning, men hamnade till 
slut på tredje plats. Endast 15 procent 
ansåg att notarietjänst var största anled-
ningen till stressen. 

alltid stressade
En klar majoritet av de tillfrågade upp-
lever sig stressade över betygen. Hela 88 
procent svarar att de ”alltid” eller ”ofta” 
känner av betygshetsen och endast drygt 
en halv procent känner aldrig av någon 
betygshets. Oron för att betygen inte 
räcker till känner de allra flesta igen sig 
i, 31 procent oroar sig alltid och 41 pro-
cent gör det ofta. 

Studenter från samtliga terminer på 
juristprogrammet svarade på enkäten. 
Några få procent av de som svarat läste 
på första och andra terminen. De största 
deltagargrupperna läste fjärde terminen, 

15 procent, femte terminen, 17 pro-
cent, eller nionde terminen, som 

utgjorde den största gruppen 
om nära 19 procent av del-

tagarna. 

tror på betygen
Många studenter som 
svarat på undersökning-
en har uppfattningen att 

höga betyg har betydelse 
när man söker jobb. Nästan 

62 procent tror att höga betyg 
är mycket viktigt och 14 procent 

tror att höga betyg är helt avgörande när 
de söker jobb. Nära 19 procent ansåg 
att höga betyg bara var ganska viktiga i 
sammanhanget och fem procent av stu-
denterna tror inte att höga betyg spelar 
någon roll alls när de söker jobb. 

medel jämfört med 
andra
När det gäller kun-
skap i juridik an-
ser 65 procent 
av studenterna 
att de håller sig 
på en en med-
elnivå jäm-
fört med sina 
kurskamrater 
och nästan 29 
procent anser att 

deras kunskaper är över medel 
jämfört med kamraterna. Bara sex 

procent skattar sina kunskaper i juridik 
som under medel, men när betygen kommer på 
tal sviktar många studenters självförtroende. 
Drygt 24 procent tror att deras betyg är under 
medelnivå jämfört med kurskamraterna.

tror på jobb
Det är dock inte en fullständigt pessimistisk bild 
som målas av enkäten. Trots att så många av stu-
denterna uppger att arbete är största orsaken till be-
tygshets så tror de flesta, hela 70 procent, att de har 
ett juristjobb inom ett år från examen. Bara tre pro-
cent trodde det inte, medan 27 procent var osäkra.

TexT Mikaela Thuresson  
FoTo Thinkstock

 ■ undersöknIng  ■ undersöknIng

iusbäraren undersöker...

Så här ser vi på våra  
egna och andras betyg

24% tror att de har sämre betyg än sina kurskamrater

27% 

är osäkra på om de har  

jobb ett år efter examen

51% uppger att de ”alltid” känner betygshets

71% oroar sig ”alltid” eller ”ofta” för att betygen inte räcker

5% 

tror inte att betygen  

spelar roll när de  

söker jobb

56% av studenterna var  mellan 22–25 år
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 ■ Intervju

”Otroligt låg 
arbetslöshet” 
Jobb är klart StörSta aNledNiNgeN till betygshets 
och de flesta oroar sig för att betygen inte räcker. Det 
anser juriststudenter som svarat på iusbärarens enkät men 
fackförbundet Jusek manar till lugn.

– Det där är lite skrämmande, för vi ser 
en stabil och trygg arbetsmarknad 
för nya jurister, säger Linda Agetoft, 
studerandeombudsman på Jusek.

känner du igen det här?
Ja, det stämmer med vår uppfattning 
också. Vi gör nationella undersökning-
ar vartannat år och vi ser en stor stress 
och press. Vi frågar inte efter betygshets 
specifikt men däremot efter oro. Som 
förbund ser vi en ökad oro de senaste 
åren som inte står i relation till läget på 
arbetsmarknaden.

hur går det för de som tar jurist
examen utan högsta betyg?
Vår senaste mätning visar siffror från de 
som tog examen mellan september 2011 
till augusti 2012. Det vi såg var att 45 
procent av juriststudenterna fick sitt för-
sta jobb innan examen och ytterligare 35 
procent fick jobb inom tre månader efter 
examen. Så de absolut allra flesta får jobb 
otroligt snabbt och de flesta anger att de 
har ganska eller mycket kvalificerade 
arbetsuppgifter. Nästan 62 procent tror 
att höga betyg från juristprogrammet är 
”mycket viktigt” när man söker jobb. 

räcker inte juristexamen?
Vi har en otroligt låg arbetslöshet bland 
jurister och 45 procent får som sagt jobb 
redan innan examen, så uppenbarligen 
räcker det.

Jag läste själv juristprogrammet och får 
jag spekulera lite så kan betygshetsen 
bero på en hård konkurrens bland många 
duktiga studenter, men också på att vissa 
aktörer på arbetsmarknaden syns mycket 
på universitetet. De har ett intresse av att 
många söker sig till dem och vill gärna 
framstå som att de bara söker toppstu-
denter. Men de utgör bara en liten del 
av arbetsmarknaden. Jusek har inget in-
tresse av att måla upp en särskild bild av 
arbetsmarknaden och som student kan 
man vända sig till oss för att få objektiv 
information om hur läget ser ut.

hur ser arbetsmarknaden  
för nya jurister?
Nyutexaminerade jurister har bland de 
bästa förutsättningarna som finns på 
arbetsmarknaden, bättre än alla andra 
Juseks medlemsgrupper och det finns få 
andra grupper som har så fina siffror.

många betygshetsar på grund av 
arbete men 70 procent tror de har 
juristjobb ett år efter examen. kan 
det vara så att vi vill ha en viss typ 
av jobb och helst inte jobbar till ex
empel inom offentlig sektor?
Ja, offentlig och kommunal sektor upp-
levs inte alltid som attraktivt bland 
studenter men det är en underskattad 
sektor där det finns många spännan-
de tjänster. Jurister finns på hela ar-
betsmarknaden och det finns ännu fler 

jobb om man breddar sitt 
perspektiv. Det finns också spännande 
kvalificerade tjänster som inte har titeln 
”jurist”, man behöver inte stirra sig blind 
på titeln. Fyra av tio jurister jobbar med 
traditionella juristjobb och en stor andel 
är chefer, jobbar i gränslandet mellan 
juridiken och någonting annat eller har 
andra tjänster.

kan betygshets vara positivt?
Jag ser inga positiva konsekvenser av en 
hets, det är positivt att drivas av en vilja 
att lära sig mer. Det vore fantastiskt om 
fler inriktade sig på sådant som de brin-
ner för, det kan man göra för det finns 
gott om jobb.

vad vill du säga till studenter som  
är stressade över arbete?
Man kan skifta fokus från vad man tror 
att arbetsgivaren söker och istället fun-
dera på vad man själv vill göra och skulle 
trivas att jobba med. Många börjar job-
ba med en viss sak, men ju längre man 
kommer från studierna, desto mer ser 
vi att många byter inriktning och börjar 
jobba med något helt annat.

TexT Mikaela Thuresson FoTo Jusek
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axel Conradi
JF titel: Ordförande

termin: 8 (typ)
beskriv dig själv 
med tre ord: Artig, 
charmig och själv-
god.
varför juridik? Jag 
har alltid haft ett 
stort samhällsin-
tresse vilket juridiken möjliggör mig att 
förverkliga. 
vad ha du för ambition som ordföran
de? Att göra JF mer öppen för alla 
dess medlemmar och att skapa en 
atmosfär av inkludering och förnyelse. 
vart ser du dig själv om tio år? UD
kontakt: axel.conradi@jurstud.com
ålder: 23
favoritkurs: Folkrätt 

marcus Waldemarsson
JF titel: Underhållningsmästare

termin: 3
beskriv dig själv 
med tre ord: Skämt-
sam, flerspråkig, 
lockig
varför juridik? Bästa 
utbildningen!
vad har du för am
bition som under
hållningsmästare? Att Underhållnings-
mästeriet ska fortsätta växa, bli ännu 
bättre, och på sikt nå Hollywood.
var ser du dig själv om 10 år? Smuttan-
des på ett glas vin under ett parasoll 
framför restaurangen La zanzara i Rom.

kontakt: marcus.waldemarsson@
jurstud.com
ålder: 21
favoritkurs: cA (Lita inte på alla dome-
dagsprofeter)

William Wall
JF titel: Informationssekreterare

termin: 5
beskriv dig själv 
med tre ord:  
Dylanolog, driven 
och denuntierad.
varför juridik? 
Juristprogrammet är 
den enda naturliga 
vägen till arbets-
marknadens smörgåsbord  
av spännande jobb.
vad har du för ambition som infor
mationssekreterare? Jag vill göra JF:s 
ansikte utåt mer enhetligt, slagkraftigt 
och samtida. 
var ser du dig själv om 10 år? om tio 
år driver jag min affärsjuridiska byrå 
”Better call Wall!”. Kom gärna förbi! 
kontakt: william.wall@jurstud.com
ålder: 22
favoritkurs: cA

jessica lundkvist vardaro
JF- titel: Internationell  
sekreterare

termin: 8
beskriv dig själv med tre ord: Positiv, 
ambitiös och envis.
varför juridik? Det är en bred och 

intressant utbildning 
som erbjuder ett 
stort antal möjlighe-
ter inom yrkeslivet.
vad har du för 
ambition som in
ternationell sekre
terare? Fortsätta 
att driva och utveckla de existerande 
internationella samarbetena vi har 
idag.  Därutöver har jag en ambition 
att bättre marknadsföra de aktiviteter 
som den internationella sektionen står 
för och därmed öka antalet engage-
rade JF-medlemmar. 
var ser du dig själv om 10 år? Arbeta 
med humanjuridik. Helst utomlands!
kontakt: jessica.lundkvistvardaro@
jurstud.com
ålder: 24 år 
favoritkurs: Straffrätt

max korsback
JF titel: Vice skattmästare

termin: 5
beskriv dig själv 
med tre ord: Social, 
ambitiös och om-
tänksam.
varför juridik? För 
att förbättra mig 
själv inom något 
som jag själv upple-
ver mig ha en fallenhet för.
vad ha du för ambition som vice 
skattmästare? Jag ser en växande 
förening framför mig och jag vill hjälpa 
till att dämpa den växtvärk det har 
medfört. Fler och fler engagerar sig, 

juridiska föreningens 
styrelse år 2015

 ■ styrelsen

Länge leve  
juridiska föreningen!
viNterN har rasat och ännu 

ett verksamhetsår har inletts. 
Juridiska föreningen har i över 

100 år bedrivit verksamhet som gett 
mervärde till juriststudentens vardag. 
Detta framgångskoncept ska fortsatt ge-
nomsyra föreningens verksamhet under 
det kommande året, och minst 100 år 
framöver. 

Föreningens verksamhet kan delas in 
i tre huvudsakliga delar: de studiesoci-
ala, arbetsmarknadsfrämjande och stu-
diefrämjande delarna. 

FöreNiNgeNS StudieSociala verk-
samhet står för oss alltid i fokus. In-
sparksaktiviteterna är i full gång och vi 
hoppas och tror att de nya studenterna 
känner sig trygga och välkomnade un-
der sin första tid på programmet. Vår 
målsättning är att möjliggöra skapandet 
av vänskapsband, vid sidan av pressen 
från studierna och på detta sätt ge en 

ökad motivation till goda studieresultat. 
Puben är traditionsenligt öppen alla 

torsdagar för de studenter som är hung-
riga och törstiga efter en hård dags plug-
gande. 

uNder det gånga året har Juristdagar-
na nått nya höjder. Sedan ett antal år 
har arbetmarknadsdagarna lockat över 
100 utställare vilket skapar en än större 
attraktionskraft för den nybakade stu-
denten att söka sig till Juristprogram-
met vid Stockholms universitet. Detta är 
självklart något vi är mycket stolta och 
glada över. Årets juristdagar, som anord-
nas i oktober, kommer locka minst lika 
många utställare och studenter vilket vi 
ser mycket fram emot. Utöver detta har 
vi även ett löpande utbyte med våra sam-
arbetspartners där vi tillsammans an-
ordnar olika event med syfte att ge en in-
blick i den verksamma juristens vardag. 
Vi arbetar tillsammans med Stockholms 

universitets studentkår för att juriststu-
denter ska ges en plattform till samtal 
och att utbyta studierelaterade erfaren-
heter i ett avslappnat forum. Mer info 
om detta ges vidare under vårterminen. 

Som Nytillträtt ordförandepar ser 
vi mycket fram emot att fortsätta driva 
föreningens verksamhet i den goda anda 
som så länge varit uppskattad bland våra 
medlemmar!

Vi hoppas se många av er på våra ak-
tiviteter under våren!

AxeL coNRADI 
ordförande Juridiska  
föreningen

FReDRIK TINGLAND  
vice ordförande 

FoTo Nathalie Ljustermo

 ■ ordförande har ordet

idolbilder klipp ut  & spara!
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vilket är underbart men det innebär 
också att större krav ställs på att verk-
samheten i övrigt fungerar väl. Att de 
nya som engagerar sig får en så lätt 
väg som möjligt in i föreningen.
vart ser du dig själv om tio år?  
För några år sedan hade jag flera kon-
kreta mål, de är numera mer svävan-
de i sitt uttryck. Jag hoppas fortsätta 
utvecklas i ett spännande jobb!
kontakt: max.korsback@jurstud.com
ålder: 28
favoritkurs: Associationsrätt

bruno gustafsson
JF titel: Idrottssekreterare

termin: 4
beskriv dig själv 
med tre ord: Lugn, 
orädd, ärlig.  
varför juridik? Jag 
hade ingen speciell 
tanke på det när 
jag sökte men jag 
har upptäckt att 
det finns många intressanta samhäll-
saspekter av ämnet. Det är en anled-
ning till varför jag har valt att fortsätta.
vad ha du för ambition som idrottsse
kreterare? Att få fler juridikstudenter 
att engagera sig i JF:s idrottsaktiviteter 
och att hitta någon som kan stå i mål i 
fotbollslaget. 
vart ser du dig själv om tio år? Svår 
fråga. Kanske som försvarsadvokat.  
kontakt: idrottssekreterare@jurstud.
com
ålder: 20
favoritkurs: cA

jenny lindén
JF titel: Överfadder

termin: 6
beskriv dig själv 
med tre ord: Driven, 
social och företag-
sam.
varför juridik? Jag 
tycker rättsproces-
ser är spännande 
och har alltid velat 
jobba med att hjälpa människor i situa-
tioner där de själva inte har tillräcklig 
kunskap inom området för att utfallet 
ska bli det bästa möjliga.
vad har du för ambition som öfverfad
der? Jag vill att JIK:arna får en fantas-
tisk inspark och en insyn i föreningens 
verksamhet som gör att de sedan 
själva vill engagera sig inom JF.
vart ser du dig själv om tio år? Job-
bandes som offentlig försvarare eller 
med något annat inom humanjuridi-
ken. 
kontakt: jenny.linden@jurstud.com
ålder: 22
favoritkurs: Processrätt, helt klart!

lovisa lindahl
Titel: Marknadssekreterare 

termin: 7
beskriv dig själv 
med tre ord:  
Ambitiös, målinrik-
tad, rättvis
favoritkurs:  
Straffrätt
varför juridik:  

efter att ha tittat på en rättegång i 
gymnasiet bestämde jag mig för att 
jag ville bli offentlig försvarare. 
ambition som ms: Få ihop en riktig 
marknadskommitté som kan ge våra 
samarbetspartner en kvalitativ service. 
vart ser du dig själv om tio år?  
Jag arbetar som offentlig försvarare.
ålder: 23 år
kontakt: Lovisa.lindahl@jurstud.com

fredrik nykvist
JF titel: Skatt-
mästare

termin: 5
beskriv dig själv 
med tre ord: Även-
tyrslysten, nyfiken 
och noggrann.
varför juridik? För 
att jag vill ha ett ro-
ligt, intressant och utmanande arbete 
i framtiden.  
vad ha du för ambition som skattmäs
tare? Min ambition är att föreningen 
ska bibehålla en god ekonomi samti-
digt som föreningens olika kommittéer 
ska ha de bästa möjliga ekonomiska 
förutsättningarna för att bedriva sina 
verksamheter. 
vart ser du dig själv om tio år? Jag 
jobbar med ett spännande och utma-
nande projekt på en stor internationell 
byrå.
kontakt: fredrik.nykvist@jurstud.com
ålder: 26
favoritkurs: Associationsrätt

IdolbIlder klipp ut  & spara!

IdolbIlder 

klipp ut  

& spara!

emma ruge
JF titel: Sekreterare 

termin: 5
beskriv dig själv 
med tre ord: envis, 
glad och nyfiken.  
varför juridik? Juridi-
ken är ständigt när-
varande omkring 
oss. Det påverkar 
det mesta i våra liv 
på sätt de flesta inte inser. Det är det 
som gör det så spännande.  
vad ha du för ambition som sekreterare? 
Göra mitt bästa för att det ska bli en 
underbar årsbal!  
vart ser du dig själv om tio år? Jag har 
svårt att se förbi juristprogrammet.  
Så, vi får se. 
kontakt: emma.ruge@jurstud.com
ålder: 23
favoritkurs: c3.

karolina andersson 
JF titel: Klubbmästare

termin: 5
beskriv dig själv 
med tre ord: Klub-
bare, knasig och kul 
varför juridik? Jag 
har alltid tyckt att 
det är intressant. 
ville även läsa 
något där jag inte 
behövde räkna matte (tji fick jag när 
jag läste associationsrätt och skatte-
rätt).

vad har du för ambition som klubb
mästare? Att bidra till ett studentliv 
som är tillgängligt och attraktivt för 
alla. 
vart ser du dig själv om tio år?  
Förhoppningsvis har jag tagit min exa-
men, har jobb och är nöjd med livet. 
kontakt: klubbmastare@jurstud.com
ålder: 21
favoritkurs: cB och cD

åke larsson
JF titel: Borg-
mästare

termin: 6
beskriv dig själv 
med tre ord: Ändå 
ganska rolig 
varför juridik? 
Redan som liten 
bestämde jag mig 
för att om jag inte kom på något 
roligare skulle det bli juridik. Det blev 
juridik. Det fanns också ett visst intresse 
för samhällsfrågor och rätt och orätt 
bakom mitt val.  
vad har du för ambition som borgmäs
tare? Att juristernas hus ska fortsätta 
vara en trevlig plats för juriststudenter 
att vara på.  
vart ser du dig själv om tio år? Med 
hemmets lycka, hans levnad barn och 
maka smycka. Förhoppningsvis har jag 
ett bra jobb också.  
kontakt: ake.larsson@jurstud.com 
ålder: 21
favoritkurs: civilrätt D

fredrik tingland
JF titel: Vice Ordförande

termin: 8/9
beskriv dig själv 
med tre ord: Lös-
ningsorienterad, 
pålitlig, kamratlig
varför juridik? Jag 
gillar ord och diskus-
sioner. Få utbild-
ningar har lika bra utbud av det.
vad har du för ambition som vice ord
förande? Jag kommer arbeta för att 
stärka JFs samarbete med de studie-
bevakande organen. JF ska vara en 
plats dit alla medlemmar kan vända 
sig oavsett vad.
vart ser du dig själv om tio år? För-
hoppningsvis på en plats där jag kan 
förändra samhället på ett positivt vis.
kontakt: fredrik.tingland@jurstud.com
ålder: 24
favoritkurs: Skadeståndsrätt

 ■ styrelsen  ■ styrelsen

FoTo: Nathalie Ljustermo
SAMMANSTÄLLT Av: William Wall 
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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

”volymen som den ser  
ut idag är på gränsen”
måNga av oSS JuriSter ser hans namn varje dag.  
Han är tidigare justitieråd som varit ordförande i Högsta 
domstolen och sedan 2011 är han utgivare av Sveriges  
Rikes Lag. iusbäraren har pratat lagbok med Johan Munck.

hur kom det sig att du blev  
utgivare för sveriges rikes lag?  
Utgivaren har väldigt ofta varit tidigare 
ordförande i Högsta domstolen, åtmins-
tone under senaste decennierna. Jag var 
lite tveksam till erbjudandet först men 
Norstedts Juridik övertygade mig att det 
skulle gå bra. Man ska vara så väldigt 
noggrann som utgivare för lagboken och 
det försöker jag vara, men mina företrä-
dare har varit mer noggranna.

vad innebär din roll i praktiken? 
Vi granskar alla författningar, det får jag 
hjälp med. Sedan får man ta ställning till 
hur texten ska disponeras, till exempel 
om en hel författning ska tas med eller 
om den bara ska finnas med som en an-
märkning. Är den allt för perifer kanske 
den inte ska tas med alls. Det gäller att ta 
ställning till i vilken form vi ska ta med 
EU:s författningar, hänvisa till dem, ha 
med hela författningen eller transumera 
– att ta med en del av en den och hoppa 
över vissa paragrafer.

Vi tar in rättsfall från 
många domstolar, dock 
bara från sista instans. 
Där gör vi en egen kort 
sammanfattning. Sedan 
tar vi in avgöranden från 
EU- domstolen och Euro-
padomstolen, de kan bli 
ganska många. EU- dom-
stolens avgöranden och 
sådana domar från Euro-
padomstolen som gäller 
Sverige hamnar under de 

lagrum där de mest hör hemma. Dessut-
om har vi en fullständig förteckning av 
Europadomstolens avgöranden i anslut-
ning till Europakonventionen.

vad är det mest intressanta  
med arbetet?
För det första är det ett trevligt gäng som 
sysslar med detta, det är roligt att arbeta 
med dem. Det mest intressanta är att gå 
igenom rättsfallen, det gör att jag håller 
mig ajour med vad som händer och sker 
inom juridiken.

vilken är den största utmaningen?
Lagboken får inte svälla för mycket och 
volymen som den ser ut idag är på grän-
sen. Vi vill gärna undvika fler än en lag-
bok. Det har varit ett problem i alla tider 
och man har kommit rätt långt med att 
göra tunna sidor men nu kan de nog inte 
bli så mycket tunnare. Årets lagbok har 
därför en ny typografi och tack vare den 
sparade vi sidor, men den är fortfarande 
för tjock.

vilka lagar får inte 
plats? 
Vissa är tämligen självkla-
ra att utelämna på grund 
av lagbokens struktur, den 
skulle svälla för mycket an-
nars. Många författningar är 
gränsfall. Vi använder bland 
annat Zeteos statistik för att 
avgöra vilka som ska vara 
med. Tidigare centrala lagar 
som växellagen och check-

lagen som det 
finns massor av 
rättsfall på an-
vänds till ex-
empel inte så 
mycket läng-
re, dem har vi 
satt med liten 
stil. Lagbo-
ken vänder 
sig i första 
hand till de 
a l l m ä n n a 
domstolar-
na men vi försöker ock-
så tillgodose förvaltningsdomstolarnas 
intressen. 

men vissa obsoleta lagar  
får finnas med?
Det var det en väldig diskussion för 
några år sedan om till exempel gamla 
byggningabalken skulle vara kvar, men 
den innehåller bara ungefär 30-40 sid-
or så det hade inte betytt så mycket för 
utrymmet om vi tagit bort den. Bestäm-
melser som ”Huru svin må i ollonskog 
släppas” finns kvar av gammal tradition.

 
tror du lagboken förändras  
framöver?
Frågan är om vi kommer ha en lagbok 
framöver. För 20 år sedan trodde inte för-
laget att vi skulle ha en lagbok idag men 
det har vi ju. Det är omöjligt att bedöma 
hur det ser ut i framtiden men de senaste 
decennierna har försäljningssiffrorna va-
rit ganska oförändrade trots en ökning av 
antalet jurister. Ungefär 20 000 personer 
om året köper en lagbok.

TexT Mikaela Thuresson
FoTo Nordstedts förlag

 ■ bakoM kulIsserna
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SedaN Några måNader tillbaka har Sverige eN 
Ny JuStitiemiNiSter – morgaN JohaNSSoN. vem 
är han och vad vill han göra i de viktigaste rättspolitiska 
och juridiska frågor som debatteras just nu? ett team från 
iusbäraren besökte Justitiedepartementet och fick den 
mest utförliga intervju som gjorts med honom sedan han 
tillträdde posten. 

hur är det att vara både 
justitieminister och migra
tionsminister; att ha ansvar 

för två så stora och viktiga om
råden?
Det är arbetsamt! Vi gjorde en ny för-
delning av ministerposterna efter valet. 
Statsminister Stefan Löfven ville samla 
all krisberedskap, såsom polis, SÄPO, 
kustbevakning, hemliga tvångsmedel 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, i samma portfölj hos inri-
kesminister Anders Ygeman. Samtidigt 
ville Löfven att jag, som varit statsråd 
tidigare, skulle ta hand också om mig-
rationsfrågorna, som kommer att kräva 
en del arbete eftersom Sverige tar emot 
många asylsökande. Ygeman och jag har 
ett mycket nära samarbete. Det skulle 

inte fungera om alla våra ansvarsområ-
den låg på en person.

vad i din bakgrund har du mest 
nytta av i ditt nuvarande ämbete?
Jag har suttit i riksdagen i 16 år. Un-
der min första riksdagsperiod var jag 
ledamot i Justitieutskottet. Förra man-
datperioden var jag ordförande i det 
utskottet. Jag har också suttit i Konsti-
tutionsutskottet, och i grundlagsutred-
ningen som tog fram den nya regerings-
formen. I slutet på 90-talet arbetade jag 
som journalist på tidningen Arbetet i 
Malmö. De erfarenheterna är värdefulla 
i kontakter med media samt vid arbete 
med yttrande- och tryckfrihetsfrågor. 

I Göran Perssons regering var jag 
socialtjänst- och folkhälsominister från 

2002 till 2006. Vissa frågor som jag och 
Thomas Bodström delade på då, t.ex. 
narkotika, LVU (vård av unga) och slu-
ten ungdomsvård, återkommer nu.

var det numera avstyrda utly
sandet av nyval förenligt med 3 
kap. 10 § regeringsformen, rf?
Ja, fast reglerna om nyval står i 3 kap.  

11 § RF. Enligt denna paragraf får reger-
ingen utlysa nyval om det gått tre måna-
der sedan riksdagen samlats första gång-
en. Det var därför som Löfven, efter att 
budgeten fallit, sa att regeringen kom-
mer besluta om nyval när vi har möjlig-
het till det. Detta hade kunnat ske den 
29 december 2014. Löfven sa samtidigt 
att ”om någon vill prata med mig innan 
dess så vet ni var jag finns”. En del av de 
borgerliga partierna var inte så intresse-
rade av nyval, troligen eftersom de skulle 
kunna förlora på det, så de tog kontakt 
med oss. Så föddes Decemberöverens-
kommelsen.

har decemberöverenskommel
sen haft några verkningar för 
sverige som rättsstat?
Nej, rättsstaten är intakt. Däremot på-
verkas tillfälligt spelreglerna för parla-

Möte 
med Morgan

 ■ Intervju  ■ Intervju

 “ Gällande t.ex. 
hämndporr behöver 
förtalslagstiftningen 
ses över. 
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mentarismen som praktik. 
Bakgrunden är att Sveri-
gedemokraterna (SD), när 
de fällde vår budget, sa att 
de kommer fälla varje re-

gering som inte gör som SD 
vill i migrationsfrågorna. De 

var till och med beredda att rös-
ta emot sin egen politik i detta syfte. 

Om vi avgått och en borgerlig regering 
tagit över kunde SD mycket väl ha fällt 
också denna efter några månader. Så kan 
ett land inte styras. 

Det behövs ett mått av politisk stabili-
tet och med Decemberöverenskommel-
sen fick Sverige det. Den medför också 
att vi som regering får handlingsfrihet 
eftersom vi kan lägga fram budgetförslag 
som kommer att röstas igenom, fram till 
år 2018 och eventuellt till år 2022.

hur vill du komma åt den nya 
brottsligheten på internet, såsom 
idkapning och hämndporr?
Det finns ett färdigt betänkande om 
”identitetsintrång” som utredningen 
kallar det. Det har remissbehandlats 
och remissinstanserna var övervägande 
positiva till förslaget, men hade ock-
så värdefulla synpunkter som behöver 
övervägas. Det gäller att hitta rätt ba-
lans. Jag prioriterar frågan då problemet 
vuxit under senare år. Inriktningen är att 
kriminalisera olovlig användning av an-
nans identitetsuppgifter. 

ID-kapningar görs ofta för att begå 
handlingar som redan är brottsliga, t.ex. 
bedrägeri, men själva ID-kapningen är 
idag inte brottslig vilket är en lucka re-
geringen vill täppa till. Vi hoppas kom-
ma med en lagrådsremiss inom ett år. 

Gällande t.ex. hämndporr behöver 
förtalslagstiftningen ses över. Våra reg-

ler är utformade utifrån en tid när det 
t.ex. handlade om skvaller i byn. Skval-
ler glöms bort och byn kunde man flytta 
ifrån. Men internet kan man aldrig flytta 
ifrån och nätet glömmer inte; om den 
som utsatts för hämndporr googlar på 
sig själv 20 år senare finns bilderna kvar.

Därför behöver lagen ses över. Reger-
ingen Reinfeldt tillsatte utredningen ”Ett 
modernt och starkt straffrättsligt skydd 
för den personliga integriteten”, som ska 
vara klar i januari 2016. Sedan ska vi gå 
vidare.

anser du att sverige borde ha  
en författningsdomstol?
Nej, jag är emot det. Folksuveränitetens 
princip är viktig i Sverige. En författ-
ningsdomstol skulle bli en ”överrock” 
till denna. Jag inser givetvis att en ma-
joritet inte ska kunna fatta vilka beslut 
som helst. Parlamentet måste respekte-
ra viktiga principer och internationella 
konventioner som t.ex. Europakonven-
tionen om mänskliga rättigheter. Men 
om vi hade en författningsdomstol som 
kunde överpröva riksdagens beslut skul-

le det finnas en stor risk för att den dom-
stolen blev politiserad. I författnings-
domstolen i USA vet alla vilka domare 
som är liberala och vilka som är konser-
vativa. Valet av domare har betydelse för 
politiken och presidenterna tenderar att 
utse meningsfränder, som får en alltför 
stor makt vilken de behåller till sin död. 

Slumpen avgör hur många författnings-
domare en viss president får utse. Så vill 
jag inte ha det i Sverige. I grunden po-
litiska beslut ska fattas av politiker, som 
är ansvariga inför folket, inte av jurister.   

vad anser du om förslaget om 
ett samtyckesrekvisit i sexual
brottslagstiftningen?
Regeringen har tillsatt en ny parlamen-
tarisk sexualbrottsutredning. Jag satt i 
den förra sexualbrottskommittén, som 
inleddes 1998 och bl.a. ledde till brotts-
rubriceringarna våldtäkt mot barn och 
människohandel. Där diskuterades även 
samtyckesreglering men vi blev eniga 
om att inte införa det, främst då erfaren-
heter från bl.a. Storbritannien visat att 
det lett till mer fokus på brottsoffrets be-
teende istället för gärningsmannens. Det 
gör rättegångarna ännu obehagligare för 
den som utsatts för våldtäkt. 

Kommittén valde istället att skruva 
ner hot- och våldsrekvisitet. En del pro-
blem löstes väl då, men vissa kvarstår. 
Varje år anmäls cirka 6 000 våldtäkter 
i Sverige men bara ett par hundra av 
dessa klaras upp. Det är en viktig fråga 
i samhällsdebatten. Det har hållits de-
monstrationer, och både folkpartiet och 
centern vill nu ha samtyckesregelring. 
Därför ansåg jag som ordförande i Jus-
titieutskottet att frågan behövde utre-
das igen och vi socialdemokrater tog ett 
sådant utskottsinitiativ för ett år sedan. 
Där står vi nu, men vi vill fortfarande 
inte se en lagstiftning som sätter ökat 
fokus på brottoffrets uppträdande. Den 
nya utredningen har fått tilläggstid för 
att förutsättningslöst se över frågan och 
se om fler brott kan omfattas av lagstift-
ningen samt studera den modell med ett 
oaktsamhetsrekvisit som finns i Norge.  

 ■ Intervju  ■ Intervju

Jag vill inte föregripa vad kommittén 
kommer fram till, men för högre upp-
klarningsfrekvens av våldtäkter behövs 
också annat än ändrad strafflagstiftning, 
såsom mer stöd till brottsoffren vilka 
borde kunna få ett målsägandebiträde 
redan efter anmälan.

hur ska man stoppa att personer 
i sverige åker på jihadresor, 
utan att det hindrar också dem 
som vill strida för demokratin, 
t.ex. det kurdiska motståndet 
mot islamiska staten (is) eller 
fria syriska arméns väpnade 
motstånd mot assadregimen?
Terrordåden i Paris och Köpenhamn 
understryker behovet av krafttag mot 
de våldsbejakande extremister som inte 
tvekar att mörda oskyldiga och angripa 

yttrandefriheten. Skärpt lagstiftning be-
hövs och är en viktig del av detta arbete, 
men vi ska klara att hålla huvudet kallt så 
att nya lagar inte hamnar i konflikt med 
principerna för vårt öppna samhälle som 
de ska skydda. Jihad-resorna är ett stort 
problem, dels för de fruktansvärda brott 
som t.ex. IS begår på plats och dels för 
att hemvändarna utgör en säkerhetsrisk 
i Sverige då de kan ha nya kunskaper om 
terrormetoder och -nätverk. 

Hittills finns cirka 130 bekräftade fall 
av jihad-resenärer från Sverige, varav 
runt 30 har stupat, och ytterligare minst 
100 obekräftade fall av personer som 
kan ha anslutit sig till IS. Detta måste 
stoppas. 

SedaN december arbetar en särskild 
utredning med hur Sverige ska leva upp 

till kraven på straffrättsliga regler för 
att förhindra och bekämpa terrorism 
som FN antog hösten 2014. Regeringen 
kommer att ge utredaren tilläggsdirek-
tiv senare i vår och utifrån utredning-
ens förslag och remissinstansernas ytt-
randen lämna lagförslag till riksdagen, 
förhoppningsvis före årets slut. Utan att 
föregå utredningens arbete eller förringa 
komplexiteten i arbetet med att ta fram 
en sådan här lagstiftning tror jag att en 
avgränsning kan göras. Flera länder har 
liknande lagstiftning och i debatten har 
flera olika modeller diskuterats. En mo-
dell är att avgränsningen knyts till FN:s 
terroristklassning. Den som vill resa 
ner för att stödja det kurdiska motstån-
det får då ansluta sig till de reguljära 
kurdiska styrkorna i Irak, men inte till 
PKK så länge de är terrorklassade, och 

 edith grundin, david munck, morgan johansson och Cecilia lagersvärd. 

 “ …om vi hade en författningsdomstol 
som kunde överpröva riksdagens beslut 
skulle det finnas en stor risk för att den 
domstolen blev politiserad. 

 “ Inriktningen är att kriminalisera 
olovlig användning av annans 
identitetsuppgifter.
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den som vill strida mot As-
sad måste välja en syrisk 

motståndsgrupp som inte 
står på terrorlistan. Det 
måste på förhand gå att 
veta om resan är brottslig 
eller inte. Problem med 

extremister som deltar i 
krig är inte begränsade till 

Mellanöstern. 
Mellan 20 och 30 svenskar 

har åkt till Ukraina för att bekämpa 
Ryssland, och en del av dem har anslutit 
sig till militära förband. Några av dem är 
nazister som inte respekterar demokra-
tin, och det är olyckligt att de får mili-
tära kunskaper. Det blir dock svårare att 
komma åt detta, eftersom deras förband 
inte är terrorstämplade. 

hur vill du förbättra polisens  
effektivitet och kompetens?
Det är Ygemans bord, men han sitter 
i rummet här bredvid och jag sysslade 
med polisfrågor som ordförande i Justi-
tieutskottet. En viktig del anser jag är att 

polisutbildningen bör bli en treårig hög-
skoleutbildning med koppling till forsk-
ning och metodutveckling. Den förra 
regeringen ville inte att det skulle bli så, 
men Ygeman utreder nu frågan. En an-
nan viktig del är att förbättra polisens or-
ganisation. Här har en stor reform redan 
gjorts i och med att Polisen från och med 
i år är en enda statlig myndighet istället 
för 21 länsmyndigheter. Jag tror omor-
ganisationen kommer att öka polisens 
effektivitet när förändringarna väl satt sig.

ser du någon konflikt mellan 
lexbaseregistret och kriminellas 
möjligheter till rehabilitering efter 
avtjänat straff?
Ja, detta är ett stort problem. Jag gillar 
inte alls Lexbase utan tycker att det är en 
plattform för häxjakt. Jag är väl medveten 
om att ett ingripande mot Lexbase kräver 
svåra avvägningar mellan den personliga 
integriteten och yttrandefriheten. Över-
väganden kring offentlighetsprincipen 
har också betydelse. Sedan förra året ar-
betar en utredning som bl.a. ska se över 

frågan om utgivningsbevis, vilket är det 
kryphål som Lexbase utnyttjar. 

Syftet med utgivningsbevis för hem-
sidor var att ge grundlagsskydd åt nya 
medier, t.ex. bloggar, inte att rena per-
sonregister som Lexbase skulle få det. 
Utredningen kommer med sitt betän-
kande år 2016. Lexbase går kanske inte 
att komma åt utan grundlagsändring, 
men utredningen undersöker också om 
det kan finnas andra framkomliga vägar.

 
du har sagt att det är fel att unga 
som döms för brott måste sam
tycka till ungdomstjänst för att 
detta ska kunna utdömas. be
hövs inte samtycke för en sådan 
påföljd, vilken ses som lindrigare 
än fängelse, och där den som 
inte samtycker kan vägra jobba?
Det sänder helt fel signaler att säga att 
du inte behöver delta i ungdomstjänst 
om du inte vill. Ibland måste man göra 
saker som man inte vill! De flesta som 
vägrar göra ungdomstjänst får idag böter 
istället. Den som döms till fängelse kan 

 ■ Intervju  ■ Intervju

inte vägra att infinna sig. Naturligtvis ska 
samma princip gälla ungdomstjänst.

i aftonbladet 29/1 2015 skriver 
oisín Cantwell att anslagen till 
domstolarna kommer att mins
ka med i snitt en kvarts miljard 
kronor per år de närmaste åren. 
stämmer det och kan det i så fall 
försämra rättsstaten?
Om nämnda besparingar skulle bli 
verklighet kommer det att innebära be-
tydande problem. Det står dock i bud-
getpropositionen att de hittills föreslag-
na besparingarna är avhängiga av om 
man går fram med alla straffprocess-
utredningens förslag, bl.a. ökade krav 
på prövningstillstånd i hovrätten. Jag 
har nyligen fått en föredragning om de 
ekonomiska konsekvenserna av straff-
processutredningen. Där föreslås en del 
som kan göras för att förenkla och effek-
tivisera rättsskipningen utan att äventyra 
rättssäkerheten, men också andra refor-
mer som vi nog inte ska genomföra. Hur 
stora anslagen till domstolsväsendet blir 

framöver baseras på behoven i verksam-
heten och statens samlade ekonomi. 

Siffrorna som anges i Aftonbladet är 
prognoser och ska tas för vad de är; de 
är inte bindande och de utgör inte den 
faktiska budgeten. Nästa budget som 
berör domstolarna kommer till hösten. 
Om anslagen då ska minskas blir det en 
förhandling om det med Finansdeparte-
mentet, gällande såväl de allmänna dom-
stolarna som förvaltningsdomstolarna. 

kan det juridiska språket i domar 
skapa ett gap mellan juristerna 
och allmänheten?
Det finns alltid en risk, men svenska do-
mar är förhållandevis lättlästa jämfört 
med dem som skrivs i många utländska 
domstolar, t.ex. EU-domstolens, som 
är mycket svårlästa också för experter. 
När nämndemannasystemet diskuterats 
så hörde jag en gång en domare i Lund 
beklaga sig över att han ideligen måste 
agera som en lärare och förklara rättslä-
get för nämndemännen. Min reflexion 
var att det kanske är just detta han ska 

vinnlägga sig om att göra, alltså förklara 
också för icke-jurister varför man kom-
mer fram till ett visst domslut. Det borde 
också avspeglas i hur domskälen skrivs.

hur anser du att det svenska 
rättssystemet står sig i en interna
tionell jämförelse?
Jag tycker att det står sig bra. Jag satt fem 
år i Europarådets parlamentariska för-
samling. Det var roligt att se hur engage-
rade och kunniga de svenska juristerna 
var. Svenska jurister har ett gott interna-
tionellt anseende.

TexT edith Grundin,  
Harri Korhonen, cecilia Lagersvärd 
och David Munck

FoTo Niklas Bolin Djanaieff

 “ Mellan 20 och 30 svenskar har åkt 
till Ukraina för att bekämpa Ryssland, 
och en del av dem har anslutit sig till 
militära förband. 
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Företrädare 
på ministerposten
NuvaraNde JuStitiemiNiSter Morgan Johansson har 
haft 53 företrädare på ministerposten. Somliga har gjort 
större avtryck medan andra blivit kortvariga vid mak-
ten. Här följer ett tidsdokument över nio av de mer upp-
märksammade justitieministrarna sedan andra världskriget.  

herman Zetterberg (S)  
1945–1957  
Zetterberg var justitieminister i hela 12 
år  vilket innebär att han har rekordet 
som den som suttit längst  på posten. 
Han studerade juridik i Uppsala och var 
hovrättsråd innan han blev minister. Un-
der åren  som minister  fokuserade Zet-
terberg främst på det straffrättsliga om-
rådet.  Frågor om ungdomsbrottslighet, 
ökad benådning och vård  var  viktiga 
i  hans ideologiska idé om humanise-
ring. Centrala  författningar som antogs 
under Zetterbergs tid var  Föräldrabal-
ken och Tryckfrihetsförordningen.  

 
herman kling (S) 

1959–1969  
Kling som var utbildad jurist arbetade 
på Stockholms tingsrätt och Statskonto-
ret  innan han tillträdde som minister i 
Tage Erlanders regering.  Grundläggan-
de  författningar  som Brottsbalken och 
Upphovsrättslagen trädde i kraft under 
hans  ministertid  samtidigt som  bered-
ningen av Regeringsformen påbörjades. 
Efter 1969 arbetade Kling som ambassa-
dör i Köpenhamn och Lissabon.  

lennart geijer (S)  
1969–1976 

Geijer studerade  juridik i Lund.  Som 
justitieminister fortsatte han  i  Zetter-
bergs spår med att arbeta med straffrätts-
liga frågor. Hans strävan var att minska 
användningen av fängelsestraff och i 
stället satsa mer på vård och rehabilite-
ring. Han förhandlade med RAF (Röda 
armé-fraktionen)  vid  ockupationen 
av den västtyska ambassaden i  Stock-
holm. Den så kallade Geijer-affären led-
de till negativ publicitet och den  dåva-
rande rikspolischefen uppmanade Olof 
Palme att undersöka Geijers eventuella 
samröre med prostituerade med anknyt-
ning till främmande makts underrättel-
setjänst.  

 
Sten Wickbom (S)  
1983–1987 
Wickbom var hovrättsråd och general-
direktör vid Lantmäteriet innan  Olof 
Palme tillsatte honom på posten som 
justitieminister.  Han blev känd som en 
förnyare av kriminalvården, men tving-
ades avgå strax  efter att  spionen Stig 
Bergling rymt under en permission. 

anna-greta leijon (S)  
1986–1988 
Leijon var arbetsmarknadsminister inn-
an hon blev den första justitieministern 
utan juristexamen. Under hennes korta 
tid på posten stod brottsoffrens ställning 
i fokus.  Efter företaget Bofors omdis-
kuterade vapenaffärer i Indien inleddes 
arbetet av en lag om företagshemlighet-
er. Leijon avgick i samband med att Ebbe 
Carlsson-affären uppdagades.  I denna 
politiska skandal framkom att bokför-
läggaren Ebbe Carlsson, med stöd från 
justitieministern, utredde en teori om 
att den kurdiska gerilla-organisation 
PKK varit delaktig i Palmemordet.  

 

 ■ hIstorIa

gun hellsvik (m)  
1991–1994 
Hellsvik utbildade sig till jurist  i 
Lund och arbetade sedan som lek-
tor.  Hon utsågs  till justitieminis-
ter  i  Carl Bildts  fyrpartiregering. 
Fotbojan som ett alternativ till fäng-
elsestraff slog igenom under Hells-
viks  tid  som minister.  Hon var 
ordförande i justitieutskottet efter 
regeringsskiftet och blev sedan ge-
neraldirektör för Patent- och regist-
reringsverket i början av 2000-talet.  

 
laila Freivalds (S)  
1988–1991,  
1994–2000 

Efter juridikstudier i Uppsala arbe-
tade Freivalds på Konsumentver-
ket och på advokatbyrån Baker & 
McKenzie. Hon blev en av  Social-
demokraternas mest namnkunniga 
politiker och innehade posten som 
justitieminister i två omgångar. 
Freivalds avgick  sedan hon röstat 
för en ombildning av hyreshuset 
hon bodde i  trots att  hon signerat 
två lagar som skulle försvåra den 
typen av kommunala utförsäljning-
ar.  Hon återvände till politiken ett 
par år senare som utrikesminister.  

 
thomas bodström (S) 

2000–2006 
Bodström studerade juridik på 
Stockholms universitet. Han var 
en känd fotbollsspelare i AIK och 
arbetade som  försvarsadvokat.  I rollen 
som  justitieminister föreslog Bodström 
nya polismetoder såsom buggning, sig-
nalspaning och lagring av trafikdata. 
Detta ledde dock till kritik från flera håll. 
Under hans år som justitieminister kom 
människohandel att straffbeläggas sam-
tidigt som  sexualbrotten i brottsbalken 
utökades.  

beatrice ask (m)  

2006–2014 
Ask blev den tredje icke-juristen på 
posten som justitieminister. Hon före-
språkade  fler poliser och hårdare straff 
för grova våldsbrott. Under  hennes 
åtta år skärptes straffskalan för mord 
och preskriptionstiden för bland an-
nat mord avskaffades. Dessutom kan 

nämnas att revisionsplikten kom att av-
skaffas  för  små och medelstora företag.   
Sedan valet  2014  är Ask  ordförande i 
justitieutskottet.  

TexT christian Fredriksson

FoTo s. 20 Frankie Fouganthin  
s. 21 Peter Knutson

 ■ hIstorIa
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Look no further.
You have a goal: a career step that takes you further. 

We have a promise: to reward your commitment by 
investing in your skills and development. Here at 
Roschier we are advisors with a strong purpose. 

Determined and ambitious people who rise to the 
challenge and never stop learning. Who get deeply 

involved, dig in, and don’t give up until we succeed. 
Who ensure advice that reaches beyond the obvious 

by working closely with our clients, making their 
reality our own. Does that sound like you?

Take a look at www.roschier.com

plånbok  
eller lagbok?
”vi rekommeNderar iNte att Ni Jobbar under utbild-
ningen”, sa en av mina allra första lärare på programmet. 
Jag minns att jag tänkte ”exakt i vilken värld lever du?” 
orsaken var att jag precis köpt böcker och därför insett 
vad de flesta juriststudenter inser redan tidigt i utbildning-
en. Kurslitteraturen kan bli en dyr historia. 

det är synd att klaga, vi betalar 
ju inte för själva utbildningen, 
men det ändrar inte det faktum 

att böckerna ofta utgör en betungande 
post i studentekonomin. Inte minst för 
de studenter vars enda inkomst är de 
drygt 9000 kronor som bidrag och lån 
från CSN innebär. 

Litteraturlistan på Juridisk introduk-
tionskurs kostar idag sammanlagt 3137 
kr om man köper allt nytt hos Adlibris. 
Därtill kommer priset för en lagbok, som 
enligt institutionens hemsida ska vara 
”så ny som möjligt”. Den svarta lagbo-
ken från 2015 kostar just nu 1375 kr och 
priset för den blå är 2349 kr på Adlibris. 
Det innebär att böckerna enbart för den 
första terminens första kurs kostar mel-
lan 4512-5486 kr om man köper allt nytt, 
beroende på vilken lagbok man föredrar. 
Då ingår inte kompendier som säljs på 
Juristernas bokhandel eller rekommen-
derad litteratur som inte är obligatorisk.

Begagnad litteratur är naturligtvis en 
räddning för många som vill få pengar-
na att räcka lite längre. Äldre upplagor 
av litteraturen används dock ofta enligt 
institutionen på ”egen risk”. Juridikens 

föränderliga natur är förstås en viktig or-
sak till detta, ny praxis och lagändringar 
kräver ständigt nya upplagor. Ibland är 
det svårt att avgöra när det går bra att 
köpa en äldre begagnad upplaga och när 
man ska investera i en ny. Begagnade 
böcker i aktuell upplaga är ofta eftertrak-
tade men även där finns fallgropar. Den 
något osannolika men teoretiskt möjliga 
risken att en begagnad bok innehåller 
otillåtna markeringar, gör att en och an-
nan student tar det säkra före det osäkra 
och hellre köper en helt ny bok. Många 
studenter med mig granskar begagnade 
böcker noggrant och frågar gärna kam-
rater om en ”second opinion”, huruvida 
de till synes tillåtna markeringarna utgör 
ett otillåtet system som vi inte ser.

det käNNS så dumt att klaga. Vi är lyck-
ligt lottade i Sverige som får vår dyra ut-
bildning bekostad helt oavsett föräldrars 
möjlighet att betala. Vi måste inte jobba 
natt under hela utbildningen bara för att 
betala terminsavgiften och många av oss 
slipper dela ett mögligt studentrum med 
tre snarkande rumskamrater trots Stock-
holms vedervärdiga bostadsmarknad. 

Det känns så dumt 
att klaga, vi har kommit in på en av lan-
dets mest eftertraktade utbildningar och 
det är så lätt att glömma bort i all ångest 
och tentahets, vilken otrolig möjlighet vi 
har fått. Det kanske ska vara lite jobbigt 
att studera, för att det lär oss att priorite-
ra och ger oss perspektiv.

För att vi klagar över konsekvenserna 
av en möjlighet som många människor 
i den här världen bara kan drömma om. 
För att vi stressar och hetsar över pro-
blem som går att lösa, rena lyxproblem 
som vi har valt själva. Det fungerar ju 
ändå för så många av oss. Själv har jag 
extrajobb, sambo som jobbar och låg 
hyra men jag kan inte låta bli att tänka 
på vad som hade hänt om jag inte haft 
det. Då hade jag kanske inte kallat en 
utgift på tusentals kronor per kurs för 
lyxproblem.

TexT Mikaela Thuresson
FoTo Niklas Bolin Djanaieff

 ■ krönIka



2524

 ■ fråga arbetsrättaren  ■ fråga arbetsrättaren

drogtest på jobbet
Fråga: Såg att en SvT-reporter tving-
ats göra ett drogtest för a bevisa att 
hon var drogfri. Får en arbetsgivare 
tvinga anställda att göra drogtest? 
Måste det finnas en misstanke om 
drogmissbruk och hur stark måste i så 
fall den misstanken vara? /Mvh Nyfiken

svar: Det finns ingen lagstiftning som 
reglerar drogtester i arbetslivet, trots fle-
ra utredningar om integritet i arbetslivet, 
exempelvis SOU 2009:44. Frågan om ar-
betsgivare får drogtesta de anställda har 
dock behandlats av Arbetsdomstolen i 
ett flertal domar; exempelvis AD 2002 

nr 51, AD 2001 nr 3, AD 1998 nr 97 och 
AD 1991 nr 45. 

Du frågar om arbetsgivaren kan 
tvinga de anställda att genomgå drog-
tester. Svaret är att arbetsgivaren kan 
genomföra drogtester på arbetsplatsen 
under vissa förutsättningar. Det kan 
t.ex. framgå av kollektivavtal, enskilda 
anställningsavtal eller annat avtal att ar-
betsgivaren har den rätten. 

Ett sådant avtal är inte rättsligt bin-
dande för den anställde, vilket får till 
följd att arbetsgivaren inte kan kräva 
allmänt skadestånd eller vite om den 
anställde vägrar. Att den anställde väg-
rar medverka kan däremot få till följd att 
hen förlorar sitt arbete eftersom ageran-

det kan utgöra saklig grund för uppsäg-
ning.

Om drogtest inte regleras i något av-
tal så kan arbetsgivaren ändå ha rätt att 
kräva att de anställda ska drogtestas med 
stöd av den allmänna arbetsledningsrät-
ten.  I Arbetsmiljölagen framgår det att 
arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstaga-
ren utsätts för ohälsa eller olycksfall, 3 
kap 2 §. Det ställs även krav på arbetsta-
garen att medverka i 

arbetsmiljöarbetet och delta i genom-
förandet av de åtgärder som behövs för 
att åstadkomma en god arbetsmiljö, 3 
kap 4 §. Arbetsgivaren åläggs med an-
dra ord ett stort ansvar för de anställdas 

säkerhet och ska arbeta förebyggande. 
Många arbeten är riskfyllda och utifrån 
ett säkerhetsperspektiv kan arbetsgiva-
ren motivera att de anställda ska genom-
gå drogtester utifrån sin arbetslednings-
rätt utan att en konkret misstanke finns. 

Artikel 8 punkten 1 i Europakonven-
tionen behandlar kränkning mot indi-
videns grundläggande rättigheter. Att 
underkasta sig medicinska hälsotester, 
såsom drogtest, kan vara en integri-
tetskränkning för individen. I Sverige 
är därför utgångspunkten att drogtes-
ter inte får strida mot lag eller god sed 
på arbetsmarknaden. När Arbetsdom-
stolen ska bedöma detta så väger man 
den anställdes intresse av att värna om 

sin personliga integritet och ar-
betsgivarens intresse av att den 
anställde drogtestas. Graden av 
identitetskränkning beror på 
under vilka omständigheter test-

ningen genomförts, anledningen 
till genomförandet samt hur testet ge-

nomförts, se AD 1998 nr 97.  
Så för att sammanfatta svaret på dina 

frågor. Arbetsgivaren kan kräva att an-
ställa drogtestas, dock kan den anställde 
vägra att delta och detta kan i värsta fall 
leda till uppsägning av den anställde. Det 
måste inte finnas en misstanke om drog-
missbruk hos de anställda för att införa 
drogtester på arbetsplatsen utan de införs 
vanligtvis som en förebyggande åtgärd 
för att garantera en säker arbetsmiljö. 

privatsurf på jobbet
Fråga: Jag jobbar på ett kontor och 
det händer ganska ofta att jag kollar 
upp privata grejer på min jobbdator. 
Jag kan tänka mig att jag sysslar med 
detta minst en kvart varje gång jag 
jobbar och att jag inte kompenserar 
upp denna förlorade arbetstid i efter-
hand. om man sköter sig i övrigt, kan 
man få sparken för sådant här?  
/Kristina

svar: Många företag har IT-policys som 
reglerar hur och när man får surfa på ar-
betstid, vissa företag har ett strikt förbud 
medan andra företag accepterar att det 
under förutsättning att det sker i begrän-
sad omfattning och arbetsuppgifterna 
inte blir lidande. 

Huvudregeln är dock att det anställ-
ningsavtal eller kollektivavtal som anger 
vilka arbetstider du har gäller. Under den 
angivna arbetstiden förväntas du utföra 
ditt arbete för arbetsgivarens räkning och 
privata angelägenheter förväntas skötas 
vid raster och utanför arbetstid. 

Om du som anställd inte utför arbete 
under den avtalade arbetstiden så kan 
det leda till disciplinära åtgärder från 
din arbetsgivare. Om du bedöms miss-

sköta din arbetstid kan du få en varning 
som i värsta fall kan leda till uppsägning 
eller avskedande.  

tankade fel på jobbet
Fråga: Jag råkade tanka min arbets-
givares bil med bensin istället för diesel. 
Bilen fick så klart motorhaveri och fick 
åka in på service. Arbetsgivaren var 
väl inte helt glad men fixade bilen och 
så var det inte mycket mer med den 
saken. Nu i efterhand undrar jag om 
företaget hade kunnat kräva mig på 
pengar? /Klant Fia

svar: En arbetsgivare har en skyldighet 
att ersätta person- eller sakskador som 
en arbetstagare vållat genom fel eller 
försummelse i tjänsten. Arbetsgivarens 
ansvar kallas för principalansvar och 
regleras i 3 kap 1 § i Skadeståndslagen. 

Principalansvaret begränsas genom 
att skadan ska ha vållats i tjänsten av 
arbetstagaren, det gäller även om hand-
lingen ligger utanför dina egentliga ar-
betsuppgifter, se NJA 2000 s. 380. 

Det här innebär att om du i tjänsten rå-
kade tanka bilen med fel bränsle och det 
har skett genom försummelse ska arbetsgi-
varen som huvudregel ansvara för ditt age-
rande. Om du däremot hade agerat avsikt-
ligt eller genom grov vårdslöshet skulle du 
kunnat bli ersättningsskyldig trots att det 
skedde i tjänsten, 4 kap 1 § Skadeståndsla-
gen. Det är mycket ovanligt och sker bara 
om det finns synnerliga skäl med hänsyn 
till handlingens beskaffenhet, arbetstaga-
rens ställning, den skadelidandes intresse 
och övriga omständigheter. 

Din arbetsgivare gjorde bedömning-
en att detta var en miss från din sida som 
inte var avsiktlig och agerade då som 
principal och tog ansvar för det inträf-
fade.

FoTo Niklas Bolin Djanaieff

FRÅGA arbets- 
rättaren REBECCA
rebecca heNriqueS arbetar som arbetsrättsjurist och förhandlare 
hos Transportgruppen som är en samarbetsorganisation för arbets-
givar- och branschförbund inom transportnäringen. Rebecca har 
examen i juridik och en fil. kand. i personal och arbetslivsfrågor. Hon 
ansvarar även för den årliga sammanställningen av Karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.com
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Om du vill arbeta på en modern byrå som erbjuder 

omväxlande arbetsuppgifter, där arbetsglädje 

och gemenskap genomsyrar verksamheten, så är  

vi övertygade om att du kommer trivas hos oss!

Följ oss gärna på Facebook och Twitter!

Vill du arbeta på en modern advokatbyrå där arbetsglädje 
och gemenskap genomsyrar verksamheten?

Hos oss får du som ung jurist arbeta i team med 

partners, driva ärenden tillsammans med seniora 

kollegor och ha klientkontakt tidigt i karriären. Det 

tror vi skapar delaktighet och goda förutsättningar 

för att både trivas och lyckas i sin roll. För oss är 

det viktigt att alla medarbetare både trivs och 

utvecklas i arbetet.
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 ■ debatt

Studenter behöver bli  
medvetna om sina fördomar
JuriSter är iNte Så ob-
Jektiva Som de kaNSke 
vill tro att de är – ändå 
ges frågan om objektivitet 
lite utrymme på juristpro-
grammet. Det är dags för 
förändring skriver vänsterju-
risterna i en debattartikel. 

uNder en lektion i bevisvärde-
ring fick juriststudenterna vid 
Stockholms universitet ta del av 

ett förhör med ett barn som berättade att 
hen utsatts för sexuella övergrepp. Hälf-
ten av studenterna fick veta att barnet 
diagnostiserats med Aspergers syndrom, 
medan den andra hälften inte fått någon 
särskild bakgrundsinformation. I övrigt 
var förhöret identiskt. Därefter fick stu-
denterna göra en trovärdighetsbedöm-
ning. Resultatet blev, precis som läraren 
väntat sig, att de studenter som fått veta 
att barnet hade Asperger inte ansåg att 
barnet var trovärdigt. Övriga studenter 
ansåg däremot att berättelsen var fullt 
trovärdig och alltså kunde läggas till 
grund för en fällande dom. 

Det finns självklart inte någon saklig 
grund för att anse att barn med vissa ty-
per av funktionsvariationer generellt är 
mindre trovärdiga än andra barn. Den-

na värdering är endast en konsekvens 
av att varje människa har förutfattade 
meningar och att juriststudenter inte är 
något undantag.

Det brukar sägas att vi för att åstad-
komma en enhetlig och förutsägbar 
rättstillämpning måste förhålla oss ob-
jektiva. Objektivitet är dock någonting 
som knappt behandlas under utbild-
ningen, och ovanstående exempel är ett 
av mycket få där eleverna ens 
ställs inför frågan om ob-
jektivitet. Istället fram-
träder frågan om 
objektiviteten som 
elefanten i rum-
met, något som 
hela tiden finns 
där, men som vi 
aldrig pratar om. 
Frågan har i prin-
cip aldrig diskute-
rats, utan istället är 
själva utgångspunkten 
för utbildningen att juris-
ter, till skillnad från alla andra 
människor, magiskt nog är kapabla till 
att förhålla sig objektiva i alla givna si-
tuationer. Detta förhållningssätt menar 
vi är såväl orimligt som ovetenskapligt. 

Självklart påverkas även jurister av 
den position de befinner sig i och de 
föreställningar de har som exempelvis 
etnicitet, kön, klass, funktion, sexualitet 

och så vidare, något som ovan nämnda 
exempel tydligt illustrerar.

Det är en absolut nödvändighet att 
medvetandegöra juriststudenter om 
denna problematik för att ens kunna ar-
beta med objektivitet. Som jurist är en 
alltid i maktposition, där en ofta fattar 
beslut som får långtgående konsekven-
ser för enskilda. 

Rimligt vore då att till alla dessa 
framtida domare, åklagare och 

advokater ge redskap till 
kritiskt tänkande, för-

ståelse för sin posi-
tion och framförallt 
för hur svårt det är 
att bedöma något 
objektivt.

Därför uppma-
nar vi den sam-
lade student- och 

lärarkåren att till-
sammans, genom hela 

utbildningen, på allvar 
börja diskutera juristernas 

roll i samhället och hur denna 
maktposition förhåller sig till tron att vi 
är magiskt objektiva.

Låt oss tala om elefanten i rummet.

TexT vänsterjuristerna

barn med aspergers ansågs inte trovärdigt 

Vill du också få din  debattartikel publicerad i iusbäraren?Mejla till chefred@jurstud.com
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Min ambition är att lyfta blicken, se helheten och ständigt utmana 
mig själv. Det är då jag kan skapa de bästa lösningarna för klienten. 
Här har jag en plattform med lokala och internationella nätverk som 
ger mig förutsättningar att både fördjupa mig i juridiken och samtidigt 
tänka flera steg längre. Varje dag får jag nya insikter tillsammans med 
andra. Här blir jag en bättre jurist. Här får jag visa vägen.

FÖLJ OSS!

VINGE.SE/KARRIAR

MICHELE FARA 

ADVOKAT, ANSTÄLLD  

PÅ VINGE SEDAN 2007

HOS OSS ÄR DET DU SOM 
ÄR SKILLNADEN.
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Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
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114 18 Stockholm


