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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 
gånger per år och tidningen 
skickas kostnadsfritt till alla 
studenter vid Juridiska fakulteten 
vid Stockholms universitet samt 
till alla anställda på Juridicum 
vid Stockholms universitet. 
Även utvalda advokatbyråer, 
myndigheter och bibliotek erhåller 
tidningen kostnadsfritt.

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

ETT nytt år, en ny termin och nya 
studenter som ivrigt inleder sina 
juridikstudier. I iusbärarens för-

sta nummer för 2022 får ni också möta 
Juridiska Föreningens nya styrelse! 
Vår huvudintervju är med riksdagens 
talman, Andreas Norlén, som delar 
med sig av sina tankar inför riksdags-
valet. Vi möter dessutom advokaten 
Dag Wetterberg som berättar om hur 
det är att arbeta med IT-rätt. Utöver 
detta tittar vi bland annat på den slo-
pade ungdomsrabatten i straffmätning 
och så ger vi förstås några kulturtips!

Då pandemins restriktioner lyftes 
fick vi njuta av en stunds lugn. Efter 
två långa år fick vi andas ut och åter 
bekanta oss med känslan av frihet. 
Vem hade kunnat ana att pressträffar 
om coronaviruset skulle bytas ut mot 
pressträffar om krig i Europa?

Jag beklagar att behöva inleda med 
en sådan dyster ton i årets första num-
mer. Det är omöjligt att ignorera den, 
i Ukrainas utrikesminister Dmytro 
Kulebas ord, att det är fråga om den 
”mest uppenbara aggressiva handling-
en i Europa sedan andra världskriget”. 
Utan tvekan signalerar Rysslands in-
vasion av Ukraina början på en ny era 
för Europa och för världen, inte minst 
på grund av det försämrade säkerhets-
läget. Nu är det européer som flyr från 
krig. Sverige, Finland, Tyskland och 
Europeiska unionen skickar vapen till 
ett land i konflikt – något som Sveri-
ge inte har gjort sedan finska vinter-
kriget. Rysslands president Vladimir 

Putin hotar med kärnvapen. Sanktio-
nerna ser ut att leda till en ny järnridå. 
Ett nytt kallt krig, denna gång också 
varmt.

Som jurister kan vi konstatera att 
invasionen strider mot folkrättens vik-
tigaste regel: krig- och våldsförbudet i 
Förenta nationernas stadga. Kriget ho-
tar och har kanske redan omintetgjort 
den världsordning som gett oss fred, 
stabilitet och välstånd. Tillsammans 
måste vi stå enade för att upprätthålla 
lag och ordning – och genom det även 
den fred som aldrig får tas för given, 
inte ens i Europa.
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

“Studietiden  
den är slitig…”
”MEN vet ni vad? Vi har jobb när 

vi går ut!” Så lyder en rad i den äls-
kade Juristvisan, en visa som ofta 

sjungs på sittningar. Visst ligger det nå-
got i det? Juristprogrammet är inte för 
de halvhjärtade, alla vi juriststudenter 
kämpar dag in och dag ut för att klara av 
otaliga mängder kurslitteratur, enorma 
seminarieförberedelser och tentor. Och 
visst har studietiden varit slitig, särskilt 
de senaste två åren. Alla studenter har 
behövt ställa om sig till en vardag med 
oräkneligt antal Zoom-möten, isolation 
och en avsaknad av det vanliga, sociala 
livet. Oavsett om man började studera 
helt digitalt eller om man fick en kort 
tid på sig med fysisk undervisning inn-
an pandemin har vi alla behövt kämpa. 

Men, så kom den där soliga dagen 
i början av februari 2022. Då kom be-
skedet att de allra flesta restriktioner 
och rekommendationer lyfts! Alla var 
vi lyckliga, inte minst vi från Juridiska 
Föreningen. Studietiden har nog varit 
mer slitig än vanligt, när man inte kun-
nat ha en lika naturlig mötesplats för oss 
juriststudenter vid Stockholms univer-
sitet. Juridiska Föreningen har i nästan 
två år ansträngt sig till att skapa verk-
samhet som kunnat genomföras på ett 
restriktionsenligt vis, men vetskapen av 
att restriktionerna lyfts var fantastisk! 
Nu kan Juridiska Föreningen gå tillbaka 
till sitt huvudsyfte ännu mer konkret än 
på länge – att göra studietiden lite min-
dre slitig för alla juriststudenter. 

Juristprogrammet är, som sagt, inget 
enkelt program. Det florerar en tanke 
av otrolig tävlingsinriktning och be-
tygshets studenter sinsemellan. Många 

juriststudenter lever med en känsla av 
konstant stress, något som enligt forsk-
ning är bevisat skadligt för kroppen. 
Med denna enkla krönika vill vi som 
utgör Juridiska Föreningens ordföran-
depar framföra ett enkelt budskap: stu-
dietiden är slitig, men ska främst vara 
rolig. Blicken på målet, en helig jurist-
examen, ska man hålla genom hela sin 
studietid, men ser man endast det kom-
mer man missa allt fantastiskt som sker 
på vägen. 

Studentlivet anser vi är otroligt vik-
tig del av en universitetsutbildning. Det 
viktigaste man erhåller är vänner, den 
fantastiska upplevelsen av att vara om-

ringad av personer som vet exakt hur 
jobbig den där specifika kursen, inläm-
ningen och tentan var. Juridiska Fören-
ingen vill under hela studietiden stötta 
alla juriststudenter, så att man inte bara 
minns studietiden som slitig utan även 
som den roligaste perioden i ens liv. 

För att bidra med en fantastisk stu-
dietid har Juridiska Föreningen en mål-
sättning om att skapa en så bred fören-
ing som möjligt. Bred både sett till vilka 
människor som engagerar sig, och vilka 
aktiviteter vi erbjuder våra medlemmar. 
Givetvis erbjuder Juridiska Föreningen 
det som alltid associeras starkt till stu-
dentlivet: nämligen många fester, pubar 

JF:s vice ordförande Dennis Engström och ordförande Marija Gorlova

och sittningar! Vi ser det som ett tillfäl-
le att slappna av från pressen från jurist-
programmet och som ett tillfälle där en 
student får njuta av att vara just student. 

Men vi vill särskilt framföra att Ju-
ridiska Föreningen erbjuder massvis 
annat. Varje vecka får medlemmar möj-
lighet att spela fotboll, badminton och 
innebandy. Medlemmar kan vara med 
i Juridiska Föreningens egna husband 
eller samla kunskap i en bokcirkel. Man 
kan bli fadder, både för nya JIK:are och 
för internationella studenter, för att 
hjälpa andra att hitta in i Stockholms 
fantastiska, och ibland bortglömda, 
studentliv. Man kan komma närmare 
arbetslivet, genom att gå på byråbesök 
eller lärorika föreläsningar. 

Det allra viktigaste, det som ibland 
glöms bort, är att Juridiska Förening-
en är i grund och botten en förening av 
juriststudenter, för juriststudenter. Med 
det sagt vill hela styrelsen för verksam-
hetsåret 2022 varmt påminna samtliga 
medlemmar att om ni saknar något i 
Juridiska Föreningen – hör av er! En-
gagera er och skapa helt nytänkande 
och kreativ verksamhet som utvecklar 
föreningen ännu mer. Juridiska För-
eningen har funnits sedan år 1907 och 
har under den tiden utvecklats och växt 
med tiden, och vi tänker inte sluta med 
det i år. 

För att återgå till det studierelatera-
de, vill vi som ordförandepar framföra 
några mycket enkla, men ack så enkelt 
bortglömda tips till alla juriststudenter, 
oavsett om man är en fräsch JIK:are el-
ler om man kan se examen precis bak-
om horisonten. 

Tips nummer ett: låt dig själv vila. 
Även om du inte har läst allt du tänkt 
idag, även om du släpar en tentamen, så 
tänk på att återhämtning är inget man 
behöver förtjäna, utan något man be-
höver. Låt dig själv aktivt vila och åter-
hämta dig. En bra vila ser olika ut för 
olika människor. Känn efter vad som 
får just dig att slappna av och existera 
lugnt i nuet. Som exempel kan vi säga 
att när Dennis vilar så tar han en nap. 
Och när Marija vilar så vill hon helst äta 
middag med nära kompisar. Se till att 
planera in dedikerad tid till din mentala 
och fysiska återhämtning. 

Tips nummer två: ta hjälp av varan-
dra. Även om det är bara ditt eget namn 
som kommer stå på examensbeviset så 
blir juristlinjen både enklare, men ock-
så mer givande, om man hjälps åt. Det 
kan vara något så enkelt som att jäm-
föra anteckningar efter en föreläsning 
eller diskutera seminarieinnehållet 
medan man hämtar kaffe från Pressby-
rån. Kom också ihåg att ta hjälp av äld-
re studenter – de har ändå varit i precis 
den sitsen du är nu i. Till detta tips kan 
varmt tilläggas att Juridiska Föreningen 
är en otroligt nyttig mötesplats för att 
knyta kontakter över terminsgränserna 
och bredda sina vyer. 

Tips nummer tre: belöna dig själv. 
Varje avklarat seminarium, inlämnad 
uppsats och avklarad tentamen borde 
egentligen firas med ett stort och påkos-
tat kalas! Men det minsta du kan göra 
är att ge dig själv den uppskattning du 
förtjänar. Varje litet moment som av-

klaras på juristprogrammet är ett steg 
närmare ens dröm och framtida karri-
är. Belöna dig själv antingen genom att 
ta till tips nummer ett, eller genom att, 
till exempel, äntligen unna dig den där 
prylen du haft ögonen på hur länge som 
helst. Kom ihåg att vara fantastiskt stolt 
över dig själv – oavsett omtentor, betyg 
eller sena inlämningar. 

Givetvis måste ett tips nummer 
fyra även läggas till: engagera dig 
i Juridiska Föreningen! Den finns här 
för dig och alla andra. Kom och häng 
på en torsdagspub, kom förbi och värm 
matlådan på lunchpausen eller spela 
innebandy med andra juriststudenter. 
Tillsammans kommer vi att lyfta och 
stötta varandra genom programmet och 
klara det galant. 

Med detta sagt vill vi, Marija Gorlo-
va och Dennis Engström, välkomna alla 
juriststudenter till ett nytt år med Juri-
diska Föreningen! Vi ses på dansgolvet, 
vid mikrovågsugnarna, under Juristda-
garna och alla gånger däremellan. 

TEXT & FOTO Marija Gorlova och  
Dennis Engström

 ■  ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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 ■  NYA STYRELSEN ■  INTERVJU

MIA EDWALL INSULANDER: 
Vill du utvecklas 
med oss?
Med några av världens mest innovativa och nytänkande företag som klienter 
krävs det att vi ständigt utvecklas och kan erbjuda nya lösningar. Vi bevarar vår 
ledande position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade 
juristtalangerna. Vill du vara med och bidra till utvecklingen av företag, 
organisationer och samhället i stort?

LÄS MER PÅ MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR.

Möt styrelsen för 2022!
Ut med det gamla, in med det nya – så kan man säga 
om såväl året som Juridiska Föreningens styrelse. För att 
lära känna den nya styrelsens medlemmar har iusbäraren 
intervjuat dem, bland annat för att höra om deras vision 
för föreningen.

MARIJA GORLOVA 
Ordförande

Vad innebär din roll i 
föreningens styrelse?

Som ordförande har man 
det övergripande ansva-
ret för allt i föreningen. 
Mer faktiskt betyder det 
att bereda styrelsemöten, 

bistå alla styrelsemedlem-
mar med hjälp och råd när 

det behövs och vara förening-
ens ansikte utåt. Ordföranden åker 

därför ofta till andra föreningar för att 
representera JF. 

Vad är din vision för JF?
Min vision är att alla juriststudenter vid 
SU ska känna att JF är den naturliga, 
och bästa, mötespunkten för att träffa 
andra juriststudenter, oavsett vilka in-
tressen man har. Föreningen ska stän-
digt utveckla och anpassa sin verksam-
het efter vad medlemmarna efterfrågar 
och se till att alla kan hitta sin plats i 
denna fantastiska förening. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Det främsta sättet är att jag ska stötta 
kommittécheferna, de som ändå skapar 

den faktiska och roliga verksamheten 
som JF har, men dessutom se till att 
varenda juriststudent vid SU vet vad JF 
är och hur man kan engagera sig. Detta 
genom att konstant nå ut till studenter 
som ännu inte funnit JF och allt fören-
ingen har att erbjuda. 

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Mitt främsta tips är att VÅGA komma 
på en ny aktivitet! Föreningen välkom-
nar alla juriststudenter med öppna ar-
mar, oavsett intressen, bakgrund eller 
termin. Våga ta hjälp av styrelsen för att 
veta vilka aktiviteter föreningen erbjud-
er. Om man som medlem känner att JF 
saknar något så hör mer än gärna av er, 
så kan vi tillsammans utveckla JF mer. 

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Ta allt med en nypa salt, och se till att 
verkligen ta vara på din studietid, för 
jobba kommer vi att göra länge! Jurist-
programmet är tufft, men försök att se 
det roliga i det, och såklart – engage-
ra dig i JF och skaffa vänner och goda 
minnen!

DENNIS ENGSTRÖM 
Vice ordförande

Vad innebär din 
roll i föreningens 
styrelse?
Min roll som vice 
ordförande innebär 
att jag tillsammans 
med vår ordförande 
står för det övergripan-
de ansvaret. Vice brukar 
ha en mer intern inriktning 
där det är fokus på de sociala 
kommittéerna såsom de bägge fadde-
rierna, klubbmästeriet samt underhåll-
ningsmästeriet. Som vice företräder 
du även föreningen i Juris studerandes 
riksorganisation (JURO) och har i sam-
råd med ordförande att representera 
föreningen i officiella sammanhang. 
Du ansvarar även för samarbetet med 
ELSA, Linjerådet och andra studentför-
eningar. Vice ordförande är även an-
svarig utgivare för iusbäraren.

Vad är din vision för JF?
Min vision är att skapa en mötesplats 
för juriststudenter där en kan koppla 
av från vardagsstressen som student 
och nätverka med andra studenter. Det 
handlar om att kunna få ge uttryck 
för sina intressen. Exempelvis genom 
idrott, musik eller andra aktiviteter. 
Genom att hålla i en stor bredd av ak-
tiviteter tror jag på att vi lättare kan 
inkludera och välkomna en bredare 
medlemsskara. Liksom i den sportsliga 
bakgrund jag kommer ifrån tror jag det 
är viktigt att alla känner sig välkom-
men oavsett bakgrund.
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 ■  NYA STYRELSEN  ■  NYA STYRELSEN

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Jag tror att min viktigaste uppgift i år 
blir att använda mina erfarenheter från 
tidigare föreningsår att underlätta arbe-
tet för de andra ledamöterna. Att hjälpa 
till att påminna och sålla bland tradi-
tioner och på så sätt utveckla och effek-
tivisera föreningen. Speciellt nu när vi 
haft dessa coronaår blir det extra viktigt 
att få igång föreningen gällande aktivi-
teterna som äger rum på plats.

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Jag löste detta genom att börja jobba 
bakom baren i klubbmästeriet och dyka 
upp på vad som då var måndags-fotboll. 
Jag tror generellt att det viktigaste är att 
försöka dyka upp på saker och försöka 
ha det kul!

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Tappa inte bort dig själv. Se till att ba-
lansera studierna med sociala, fysiska 
och mentala aktiviteter. Ha kul och ta 
det lugnt. Du är mer än en bokstav på 
ett papper. Och juste – engagera dig i 
föreningen! *blinkblink*

ALEXANDRA JENSEN
Sekreterare

Vad innebär din 
roll i föreningens 
styrelse?
Min roll i styrelsen 
innebär att skriva pro-
tokoll, se till att ma-
terial finns på huset, 

skicka ut kallelser till 
våra årsmöten och an-

ordna föreningens årsbal!

Vad är din vision för JF?
Min vision för JF är en förening som 
har något för alla, oavsett om man vill 
festa, göra något estetiskt eller hitta folk 
att plugga med. Jag vill arbeta mot ett JF 
som är inkluderande och har en nollto-

lerans mot trakasserier, så att verkligen 
alla kan komma till föreningen och hit-
ta sin plats.

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
För att nå min vision kommer jag en-
gagera mig med andra föreningar på 
campus för att ta fram riktlinjer för 
hur trakasserier ska hanteras och hur vi 
kan förebygga att de sker på våra eve-
nemang. Eftersom min kommitté inte 
anordnar mycket aktiviteter förutom 
balen, kommer jag bidra till mångfald 
i aktiviteter genom att stötta andra sty-
relseledamöters visioner och hjälpa de 
med vad jag kan!

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Det finns verkligen hundra olika sätt 
att engagera sig i JF! Man kan gå med 
i klubbmästeriet och då få tillgång till 
massa roliga fester och få jobba bakom 
baren på events, man kan faddra och 
hjälpa nya studenter att känna sig väl-
komna, eller gå med i husbandet eller 
kören och träffa andra juriststudenter 
som älskar musik! Mitt tips är för hur 
man engagerar sig bäst i JF är att enga-
gera dig i så mycket som möjligt! Testa 
på varje sak, ta med det som du gillar 
och lämna det som inte funkar lika bra, 
det finns verkligen något för alla.

Har du några tips till nya som 
gamla studenter? Kom till Jurister-
nas Hus på lunchen och prata med allt 
och alla som är där! Kom ensam eller i 
grupp, det spelar ingen roll, men det är 
ett toppen sätt att lära känna folk på, få 
lösningsscheman, tips på kursen eller 
bara tips i allmänhet!

ALI AL JANABI
Skattmästare

Vad innebär din roll i förening-
ens styrelse?
Jag är ansvarig för föreningens ekono-
mi. Mitt primära arbete är att betala 
fakturor, bokföra och sätta budgetar för 
föreningen.

Vad är din vision för JF?
Att fortsätta växa som förening, skapa 
nya kommittéer och främja våra med-
lemmars intressen. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Min roll per sig berör inte visionen, 
men jag arbetar gärna tillsammans 
med resterande styrelseledamöter och 
stöttar dem för att förverkliga visionen. 

Hur engagerar man sig bäst i 
JF?
Det Finns en kommitté för varje per-
son, det är bara att hitta rätt plats. Mitt 
tips är att besöka torsdagspubarna då 
besökarna är oftast från varierande 
kommittéer, och det är en avslappnad 
miljö att prata i. 

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Plugga effektivt, inte för mycket. Lär 
känna dig själv studiemässigt, alla lär 
sig på olika sätt. För övrigt, ni är alla 
fantastiska i mina ögon, oavsett era stu-
dieprestationer.

CARL SPETS
Vice skattmästare

Vad innebär din roll i fören-
ingens styrelse?

Jag, tillsammans med skattmäs-
tare Ali, är ansvariga för fören-
ingens ekonomi. Detta inne-
bär bokföring, fakturering, 
budgetering mm.

Vad är din vision för JF?
Jag är ekonomiskt lagd och vill 

svara utifrån det perspektivet. För-
eningen bör varje år gå med vinst, vilket 
innebär att vi kan lägga undan pengar i 
fonder som kan användas när det krisar 
(exempelvis pandemin). Som jag ser det 
är föreningens ekonomi stommen för 
hela föreningsverksamheten.

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Jag och skattmästaren ger förslag på 
budget, vilket är förutsättningen för en 
god ekonomi. Vidare är det viktigt att 
bokföringen sköts korrekt. 

Själv är jag intresserad av investe-
ringar och kommer att se över fören-
ingens finansiella tillgångar!

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Genom att delta på alla evenemang som 
anordnas! För oss som sitter i styrelsen 
finns det få saker som är bättre än akti-
va medlemmar.

Ett tips är också att engagera sig i en 
kommitté. Det finns en för alla intres-
sen/egenskaper.

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
En sak som jag värderar högt är bild-
ning, inte bara utbildning. Ta chansen 
att fördjupa er inom andra ämnen än 
bara juridik (i mån av tid) under studie-
tiden. Det är fascinerande att man har 
en period i livet innan sin examen där 
man har möjligheten att rikta allt sitt 
fokus på en enda sak: lärande.

SARA QWIST
Öfverfadder

Vad innebär 
din roll i för-
eningens 
styrelse?
Jag organise-
rar insparken 
för de nya stu-
denterna ihop 
med fadderled-
ningsgruppen!

Vad är din vision för JF?
Jag ser JF som ett nätverk för juriststu-
denter på SU där vi har möjlighet att 
knyta kontakter med varandra (våra 
framtida kollegor) och framtida arbets-
givare. I kommittéerna kan vi dessutom 
utveckla våra talanger och ta en paus 
från plugget! Jag är så taggad på att så 
snart som möjligt få återgå till mingel, 
dans och sång på huset och få träffa en 
massa nya spännande människor i per-
son, både från JF, andra studentfören-
ingar och arbetsgivare!

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Jag hoppas kunna introducera de nya 
studenterna för alla våra olika kom-
mittéer, framtida arbetsgivare och var-
andra! Tyvärr har vi inte kunnat ses så 
mycket i person som jag hade önskat nu 
i början av insparken men vi i fadder-
ledningsgruppen är nöjda med de event 
vi lyckats få till hittills. Vi är framför 
allt nöjda med studiefru-
kostarna med besök 
från Delphi, Vinge 
och Cederquist. 
Dessa har varit 
ett fantastiskt 
tillfälle för de 
nya studenter-
na att träffa po-
tentiella framti-
da arbetsgivare, 
lära sig mer om 
hur det är att jobba 

på byrå samt hitta studiestöd i var-
andra. Vi hoppas också kunna 

avsluta vårens inspark med en 
riktig brakfest! 

Hur engagerar man 
sig bäst i JF?
JF lever och närs av stu-
denter som brinner för att 
träffa nya människor, lära 

sig nya saker och hjälpa an-
dra att göra föregående. Om 

du har någon särskild hobby 
som du brinner för finns det mas-

sa olika kommittéaktiviteter att delta 
i. Skulle just din hobby vara förbisedd 
finns det dessutom goda möjligheter att 
organisera nya aktiviteter! Är du mest 
intresserad av att träffa nya vänner 
skulle jag rekommendera dig att söka 
fadder till hösten. Håll i så fall utkik på 
JF:s Facebook och Instagram i juli för 
mer information!  

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Försök lära känna dina kursare nu när 
vi förhoppningsvis kommer kunna vara 
på plats igen på universitetet! Juristpro-
grammet är tufft ibland och då är det 
så viktigt med vänner som frågar var 
man är om man inte dyker upp sina 
föreläsningar och gruppövningar. Fö-
reläsningarna blir dessutom så mycket 
roligare om man har vänner att snacka 
med i pauserna!

PETTER ÅHS
Idrottssekreterare

Vad innebär din roll i 
föreningens styrel-
se?
Jag är ansvarig för Ju-
ridiska Föreningens 
id rot t s verk sa m het ! 
Men arbetet innebär 
i helhet ett tänk på fy-

siskt och psykiskt väl-
mående!
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Vad är din vision för JF?
Att det ska vara en bra mötesplats för 
juriststudenter på SU.

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Arbeta långsiktigt och kortsiktigt med 
att trycka på för nytt tänk inom dels 
stigmatisering av psykiskt välmående 
samt att kortsiktigt aktivera studenter 
fysiskt!

Hur engagerar man sig bäst i JF?
I idrottskommittén såklart! Gå på nå-
got av våra event på måndag, tisdag 
eller onsdag där vi spelar badminton, 
fotboll och innebandy!

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Våga dyka upp! Det är väldigt lätt att bli 
bekväm och fastna hemma, så passa på 
att engagera dig i föreningen.

RICKARD ALGOTSSON
Informationssekreterare

Vad innebär din roll i 
föreningens styrelse?

Min roll som informa-
tionssekreterare inne-

bär att jag är ansvarig 
för föreningens inter-
na marknadsföring, 
samt föreningens 
media och trycksaker. 
Vidare ansvarar jag 

för föreningens kom-
munikation mellan oss 

och våra medlemmar!

Vad är din vision för JF?
Min vision är att JF ska bli en så öppen 
och välkomnande förening, där alla 
som pluggar på juristprogrammet kan 
hitta sitt kall och en social gemenskap 
på programmet

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
För att nå mitt mål kommer jag aktivt 
jobba med att göra all kommunikation 
och intern marknadsföring så tydlig 
och transparent som möjligt, så att alla 
medlemmar vet hur de ska på lättast 
sätt bli engagerade i föreningen.

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Håll koll på våra event och utskick i so-
ciala medier för att lättast hitta något 
som intresserarar dig. Vidare är vårt 
klubbmästeri ett utmärkt sätt att träffa 
andra i föreningen och bli en del av den.

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Prioritera din egen psykiska hälsa först, 
hitta personer som får dig att utvecklas 
och må bra. Hitta andra saker än bara 
plugg att hålla på med.

ERICA ANDERSSON
Internationell sekreterare

Vad innebär din roll 
i föreningens 
styrelse?
Rollen som in-
ter nat ionel l 
sek reterare 
innebär att 
vara kom-
m i t t é c h e f 
för inter-
n a t i o n e l l a 
kom m it tén . 
Detta innefatt-
ar huvudansvar 
för vår inspark för 
utbytesstudenter «ILM» 
samt representera JF i Nordiska Sekre-
tariatet, ett samarbete med 11 juridiska 
föreningar runt om i Norden. Det är 
därför den internationella sekreteraren 
som arrangerar Stockholms Nordiska 
vecka varje november och representerar 
JF på de övriga nordiska veckorna. Som 
internationell sekreterare har man även 

kontakt med vår systerförening Codex 
i Helsingfors angående Folkbanquetten, 
en bankett som JF och Codex turas om 
att hålla.

Vad är din vision för JF?
Min vision för JF under 2022 är att vår 
verksamhet kan återhämta sig helt ef-
ter Corona. För min egen kommittés 
del innebär det självklart många ut-
maningar då mycket av verksamheten 
innefattar resande. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Mitt fokus kommer vara att se till att 
uppstarten av verksamheten som legat 
på is under Corona sker på ett säkert 
sätt både gentemot rådande restriktio-
ner, och för föreningens ekonomi och 
resurser. Jag kommer även jobba med 
att marknadsföring av olika evenemang 
som medlemmar som påbörjade sin 
studietid under coronapandemin inte 
kommit i kontakt med än. 

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Undersök om det är någon kommitté 

som verkar passa dig och tveka inte 
att höra av dig till den kommit-

téchefen om att engagera dig! 
Kom även och häng på hu-

set, det är det lättaste sättet 
att komma in i gemenska-
pen. Eller håll utkik på 
våra sociala medier efter 
event eller när vi söker folk 

till olika event.

Har du några tips till nya 
som gamla studenter? 

Mitt bästa tips är att komma ihåg 
att ha kul under studietiden och att det 
därför är lika viktigt att hitta något man 
tycker om att göra med sin fritid utöver 
studierna.

ASTRID HENRIKSSON
Klubbmästare

Vad innebär din roll i 
föreningens styrelse?

Som klubbmästare ansvarar 
jag för allt som har med alko-

holservering att göra på Jurister-
nas hus. Arbetet innefattar att rekrytera 
och schemalägga arbetare (klubbare) 
samt att planera roliga interna aktivite-
ter för dessa. Vidare tillgodoser jag ge-
nom proaktivt arbeta för en trygg miljö 
för både besökare och arbetare i vår bar. 

Vad är din vision för JF?
Att se till att det finns en kommitté som 
är tilltalande för alla, vare sig det är 
bokcirkel, idrottande eller fadderiet. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Genom att komma med förslag på nya 
aktiviteter samt att främja en öppen 
och respektfull miljö där folk känner 
sig som hemma. 

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Det beror på vad man är intresserad 
av! Jag kom in i föreningen genom 
fadderiet då jag lärde känna massor av 
människor. Efter insparken kände jag 
att jag ville engagera mig i JF för att 
fortsätta knyta nya band. Vad jag gjor-
de då, och det enklaste man kan göra, 
är bara att dyka upp! Vare sig det är på 
torsdagspubar eller under lunchen på 
Juristernas hus. Ett samtal brukar leda 
till flera och då blir man snabbt en del 
av gemenskapen. 

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Ta hand om er, alltid. I slutet av dagen 
är det viktigaste att man mår bra! Ta 
vara på studietiden, vare sig det är att 
plugga lite extra eller lägga ner böcker-
na och gå på en torsdagspub. Dessa år 
kommer bli ett minne för livet!

MARKUS JOHANSSON-MARTIS  
Marknadssekreterare

Vad innebär din 
roll i förening-
ens styrelse?
Min roll är att 
vara länken 
mellan stu-
denter och 
n ä r i n g s l i ve t . 
Det innebär att 
jag, tillsammans 
med min kommit-
té, planerar events och 
upprätthåller samt vidareutvecklar re-
lationer med föreningens samarbets-
partners samt andra aktörer.
 
Vad är din vision för JF?
Min vision är att göra marknadskom-
mitténs aktiviteter mer interaktiva och 
således konstruktiva. Som student ska 
det vara enkelt att komma i kontakt 
med framtida arbetsgivare och varje 
kontakt ska man känna att man fått ut 
något av. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Genom att hålla öppen och ständig dia-
log med våra samarbetspartners hoppas 
jag kunna ordna så bra aktiviteter som 
möjligt.

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Man kan göra det på många sätt och 
det finns alltid något för alla. Under-
hållningsmästeriet är kul och likaså är 
klubbmästeriet. Men mitt absolut bästa 
tips är att gå med i ledningsgruppen för 
Juristdagarna. 

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Lägg inte ner blod, svett och tårar för 
uppgifter du bara kan bli godkänd på.

SIGNE MAJ VIBE
Underhållningsmästare

Vad innebär din roll i fören-
ingens styrelse?

Min roll som underhållnings-
mästare innebär att jag främst 
driver husbandet, spexet och 
bokcirkeln. För i år försöker 
jag även öppna upp nya kom-
mittéer så som dans och en 

kör.

Vad är din vision för JF?
Min vision för JF är att det ska vara en 

trygg plats där alla har ett ställe att kän-
na sig hemma, oavsett vilka intressen 
man har. Det ska helt enkelt finnas nå-
got för alla juriststudenter på SU. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
Som nämnt tidigare kommer jag jobba 
mot att öppna upp ännu fler grupper 
där studenter kan delta. I mitt övriga 
styrelsearbete kommer jag jobba med 
säkerhet och trygghetsfrågor. Jag vill 
fortsätta vara ett stöd för alla våra med-
lemmar.

Hur engagerar man sig bäst i JF?
Det går nog att hitta något som passar 
ditt intresse! Om du är social och vill 
festa med andra människor är klubb-
mästeriet perfekt. Är du lite mer este-
tiskt lagd så är du varmt välkommen 
till några av Underhållnings-
mästeriets olika grupper. 
Är du osäker så är man 
alltid välkommen att 
komma till någ-
ra av förening-
ens events, eller 
bara när det är 
lunchöppet och 
hänga med oss!
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”Jag utmanas genom
att ha kompetenta och
inkännande kollegor
– de pushar gränserna för 
min comfort zone och
vill att jag ska utvecklas
i min konsultroll.”

Johanna Wigfeldt
Associate

På Cederquist vet vi att jämvikt är avgörande för en långsiktigt hållbar karriär.
Det handlar om balans mellan juridisk analys och relationsbyggande, mellan fokus 
och återhämtning, men också om jämvikt i hur vi utmanar oss själva. Vi är nämligen 
övertygade om att en bra, trygg och inkännande arbetsmiljö innebär att du kan ta 
snabbare steg i din utveckling – och i karriären. Därför är det så vi har det.

Bli min kollega – ansök nu på: karriar.cederquist.se

Inkännande & utvecklande
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Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Det skulle vara att lära sig kombinera 
plugg/jobb med att slappna av och ha 
roligt med dina kompisar! Tror det är 
extremt viktigt att ha kul samtidigt som 
man pluggar, det är inte värt att stressa 
upp sig över småsaker. Samt mitt per-
sonliga motto: Lös det, och kan du inte 
lösa det så släpp det!

VILMA BOSTRÖM
Borgmästare

Vad innebär din roll i förening-
ens styrelse?
Posten som borgmästare innebär att 
man är ansvarig för att Juristernas Hus 
fungerar som det ska. Allt från att pla-

nera underhåll av huset till att se 
till att det finns papper på 

toaletterna. Borgmästa-
ren är även ansvarig 

för alla externa ut-
hyrningar.

Vad är din 
vision för JF?
Min vision och 
förhoppning för JF 

är att vi ska hjälpa 
till att skapa en trygg 

plats för folk att mötas, 

för att finna vänner, personer att plug-
ga med, likasinnade men även folk att 
ha kul med. En plats där alla kan känna 
sig välkomna. Det finns något speciellt 
med att umgås med andra juriststu-
denter som förstår vad vår utbildning 
innebär, att det finns en förståelse för 
stressen och ansträngningen som går in 
i vardagen. 

Hur kommer du som styrelsele-
damot arbeta för att förbättra 
JF / nå din vision?
För att kunna uppnå vår vision krävs 
det att vi gemensamt som både fören-
ing och styrelse jobbar mot att få alla att 
känna sig välkomna. Det handlar om en 
stämning av gemenskap och trygghet 
där alla har en plats.

Hur engagerar man sig bäst i JF?
På JF finns det en plats för människor 
med olika typer av intressen. Tycker du 
det är kul att festa, gå på sittningar en-
gagera dig i klubbmästeriet. Tycker du 
om att läsa, gå med i bokcirkeln. Hitta 
den plats i JF som fyller ditt intresse och 
kom. Men även, kom och häng på huset, 
det är alltid folk i rörelse på lunchen så 
kom och häng. 

Har du några tips till nya som 
gamla studenter?
Gör det du ska, börja i tid, hitta ditt stu-
diesätt, det har alla hört förut. Så mitt 

absolut bästa tips till gamla som nya 
studenter är att engagera sig på vilket 
sätt som helst. Det är aldrig för sent att 
börja, ännu roligare om man gör det 
redan från jiken. Jag har träffat vänner 
för livet genom JF. Man får inte glöm-
ma: att ha fantastiska människor runt 
omkring sig är viktigt för ens mående 
och att komma ihåg att ha roligt mellan 
tentor också. Juristprogrammet är verk-
ligen vad man gör det till och jag hoppas 
att det kan bli en otrolig tid i livet för 
alla. Inte bara stress och betygshets.

TEXT Signe Maj Vibe

FOTO Michaela Binning, Rouzbeh 
Azizpour (endast Markus)
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”Riksdagspartierna behöver ge 
tydligare besked inför valet”

ANDREAS NORLÉN ÄR RIKSDAGENS TALMAN sedan 2018 och 
moderat riksdagsledamot invald 2006. Vi träffade Norlén för 
att diskutera vad det innebär att vara talman, relationen till 
juridik och vad vi kan förvänta oss inför årets riksdagsval.

FÖR många jurister framstår nog 
Andreas Norlén som en frisk fläkt 
– förvisso inte inom juridiken 

men inom politiken. En doktorand som 
författat en 446 sidor lång avhandling 
om oskälighetsbegreppet i avtalsrätten 
är normalt inte den man föreställer sig 
bli riksdagens talman. På så vis är han 
kanske den juridiska akademins ”inside 
man”.

Tidigt en morgon i början av februari 
mötte jag Andreas Norlén hemma hos 
mig. Notera att det var i ett Teams-mö-

te, inte fysiskt. Talmannen satt nämli-
gen i bilen på väg till riksdagen.

Kan du berätta om dig själv?
Jag är östgöte och växte upp i Ödes-
hög i sydvästra Östergötland, ett litet 
samhälle som var en väldigt trygg plats 
att växa upp på. Förvisso föddes jag i 
Bromma i Stockholm, men jag bodde 
där under mina första tre år och har 
därför endast vaga minnen därifrån. 
Jag gick på gymnasiet i Mjölby, bodde 
sedan många år i Motala och läste vid 

Linköpings universitet och därefter på 
Stockholms universitet. Efter det åter-
vände jag till Linköping för att skriva 
min doktorsavhandling om oskälighet 
och 36 § avtalslagen. 

Jag har ägnat mig åt politik sedan 
högstadiet men på heltid sedan jag val-
des in i riksdagen år 2006. Nu lever jag 
med min fru och vår son som är fem 
och ett halvt år.

På fritiden försöker jag tillbringa 
mycket tid med familjen i vårt hus i 
Norrköping. Jag läser om det finns tid, 
gärna biografier och amerikansk politik.

Efter åren som invald riksdagsle-
damot, känner du ändå att du främst 
identifierar som jurist, eller snarare po-
litiker?

Jag skulle nog säga att jag inte riktigt 
kan skilja på de delarna av min identi-

ANDREAS NORLÉN: 
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tet. Jag är en blandning av båda. Juridik 
och politik är väldigt nära förknippade 
med varandra, nästan som två sidor av 
samma mynt.

Vad innebär det att vara riks-
dagens talman? Vad ingår i 
ditt uppdrag?
Att vara riksdagens talman sönderfaller 
i tre ganska lika stora delar. Den första 
tredjedelen består av att leda riksda-
gen, i bemärkelsen kammaren – att till 
exempel sitta ordförande för samman-
träden i kammaren, planera, besluta om 
talarlistor, ärendeplaner, ordningsreg-
ler, etcetera. 

Den andra delen är förvaltningsfrå-
gor. Jag är ordförande i riksdagsstyrel-
sen, alltså styrelsen för Riksdagsförvalt-
ningen som har strax under sjuhundra 
anställda. Vi har en riksdagsdirektör 
som leder det dagliga arbetet och en 
styrelse som arbetar med budget, strate-
gisk planering, föreskrifter och liknan-
de frågor.

Den sista tredjedelen består av att 
jag representerar riksdagen och Sverige 
i olika sammanhang. Denna mandat-

period har jag ägnat mycket tid åt vårt 
demokratijubileum där vi firar hundra 
år av demokrati. Jag och de vice tal-
männen har rest runt mycket i Sverige. 
Vi har deltagit på många aktiviteter och 
har invigt riksdagens vandringsutställ-
ning om demokrati runtom i Sverige.

Vi har också mycket internationellt 
utbyte. Senast tog jag emot Estlands 
president i riksdagen och dessförinnan 
var jag på statsbegravning för EU-par-
lamentets talman i Rom (David Sassoli 
som gick bort i början av januari).

Slutligen ägnar jag som känt ibland 
tid åt regeringsbildningar. Det är väldigt 
intensivt under vissa perioder men ingår 
givetvis inte i talmannens dagliga arbete.

Hur ser relationen mellan  
att vara talman och parti- 
politiker ut?
För att bli talman måste man vara in-
vald i riksdagen. Då jag blev talman tog 
jag av min moderata partinål och satte 
istället på mig riksdagens emblem och 
svenska flaggan. På min plats i kamma-
ren sitter idag en suppleant som klev in 
i samma stund som jag blev talman. Jag 

får inte delta i det partipolitiska riks-
dagsarbetet, inte sitta i utskott, inte del-
ta i kammardebatter eller liknande. Jag 
är också mån om att inte kommentera 
sakpolitik i riksdagen eller i sociala me-
dier. Min uppgift är att företräda riks-
dagen som institution.

Vad har varit mest utmanande 
i rollen som talman?
Utan tvekan regeringsbildningarna, 
särskilt den första som tog 134 dagar 
från valdagen till dagen för skifteskon-
selj i januari 2019. Det var en väldigt 
komplicerad och utdragen process. 
Även regeringsbildningarna under 2021 
hade sina komplikationer. Det är ett ut-
tryck för att vi har ett komplicerat läge 
i svensk politik och att det inte är så lätt 
för någon att navigera i det här delvis 
nya politiska landskapet. 

Vad tror du kommer utmärka 
riksdagsvalet 2022?
Jag tror att det kommer att vara mycket 
diskussion kring regeringsfrågan. Par-
tierna kommer att behöva ge tydligare 
besked än inför valet 2018 vad de före-
drar för regeringsalternativ och hur de 
resonerar i regeringsfrågan.

Vad skulle du ge för råd till din 
efterträdare, om någon annan 
skulle bli talman efter valet?
Varje person som har blivit vald till tal-
mansämbetet har satt sin prägel på det 
och gått in med sina förkunskaper och 
erfarenheter och gjort det till sitt. Jag 
tror därför att man ska vara försiktig 
med att ge för många råd. Men ett råd 
som jag fick av flera av mina företrädare 
var att man skulle lyssna på gruppledar-
na som man träffar varje eller varannan 
vecka. Det är centralt att talmannen är 
lyhörd och försöker samla partierna i 
riksdagen när det gäller hur riksdagen 
ska styras och arbetet bedrivas.
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Vad anser du om riksda-
gens ställning gente-
mot regeringen, ur det 
unika perspektiv som 
du har kunnat betrak-
ta svensk maktfördel-
ning?

All offentlig makt i Sverige 
utgår från folket och riksdagen 

är folkets främsta företrädare som 
det står i regeringsformen. Sedan kan 
man konstatera att i perioder med mi-
noritetsregeringar blir riksdagens roll 
större. Det blir nödvändigt för en mi-
noritetsregering att förankra sin poli-
tik i riksdagen på ett annat sätt. Detta 
har vi också sett under de senaste re-
geringarna, sedan Reinfeldts regering 
2010–2014. I den meningen kan sägas 
att riksdagen har haft en mer framträ-
dande roll. 

Partierna har under de senaste man-
datperioderna också sökt sig fram mer 
bland de konstitutionella verktygen, 
för att hitta sätt att påverka politiken 
utan att i varje läge behöva agera för att 
byta regering. Bland annat i budgetpro-
cessen har riksdagen fattat beslut som 
avvikit från regeringens förslag. Vi har 
sett hur man har använt utskottsinitia-
tiv på ett mer aktivt sätt än vad som va-
rit fallet tidigare. Detta skulle jag också 
tro är en pågående utveckling.

Hur tänker du kring domsto-
larnas ställning i Sverige? Har 
domstolarna enligt din me-
ning en tillräckligt oberoende 
ställning?
Det är ju delvis en sakpolitisk fråga 
som jag som talman ska vara försiktig 
med att gå in alltför mycket på. Det har 
ju varit en debattfråga i Sverige under 
flera årtionden, just hur man ska se på 
domstolarnas ställning. 

Jag tycker ändå att man kan se en 
förskjutning under senare år, genom 
att det uppstått en större politisk enig-

het om att domstolarnas oberoende 
ställning är central och kanske behö-
ver stärkas. Under förra mandatperi-
oden var jag ordförande i riksdagens 
konstitutionsutskott (KU). Vi riktade 
då enhälligt en uppmaning till reger-
ingen att tillsätta en utredning för att 
se över domstolarnas oberoende. Den 
utredningen tillsattes under den här 
mandatperioden och ägnar sig främst 
åt att se över de högsta domstolarnas 
ställning, om den kan behöva skyddas 
och stärkas ytterligare. Just att vi kunde 
göra det enigt i KU är väl ett uttryck för 
att händelser i vår omvärld har skapat 
större enighet om vikten av att slå vakt 
om domstolarnas oberoende. Bland an-
nat ser vi tyvärr länder i EU som vidtar 
olika åtgärder som undergräver dom-
stolarnas ställning.

Vad är riksdagens och din roll 
inom EU-samarbetet?
Riksdagen är väldigt aktiv i EU-arbetet, 
mer aktiv än de flesta andra parlament 
i Europa. Tanken är att kommande lag-
stiftningsärenden från EU ska komma 
upp tidigt för diskussion i utskotten, 
och att regeringen ska hålla berörda 
utskott informerade om vad som sker 
på respektive utskotts ansvarsområde. 
Detta leder till att man tidigt kan få in-
formation om till exempel nya initiativ 
från EU-kommissionen.

Sedan har vi EU-nämnden som föl-
jer förhandlingarna i rådet och som 
regeringen måste samråda med inför 
dessa förhandlingar. Det här gör att 
nästan alla riksdagsledamöter får möta 
EU-frågor från tid till annan.

Vi har också subsidiaritetspröv-
ningarna, där riksdagen prövar om ett 
lagstiftningsförslag strider mot subsi-
diaritetsprincipen eller inte (subsidi-
aritetsprincipen fastställer villkoren 
för när EU får agera istället för med-
lemsstaterna på de områden där EU 
har icke-exklusiva befogenheter). Riks-

dagen har använt sig av det verktyget 
mycket aktivt.

Som talman är jag involverad på det 
sättet att jag försökt bidra till att skapa 
en god struktur för riksdagens EU-ar-
bete. Det förekommer också regelbun-
det EU-talmansmöten, där talmän från 
EU:s medlemsstater träffas för att dis-
kutera olika frågor. Närmast nu i vår 
hoppas vi mötas fysiskt i Slovenien. Jag 
är alltså engagerad även om det mesta 
arbetet utförs i utskotten.

Vad är det som lockade dig 
till att skriva om just 36 §  
avtalslagen?
Det som jag tyckte var intressant och 
spännande med att forska om 36 § av-
talslagen var att den är så värdeöppen. 
Där har lagstiftaren medvetet lagt ett 
stort handlingsutrymme i händerna på 
domstolarna och på rättstillämpningen. 

En utgångspunkt för mig när jag 
skrev min avhandling var att juridiken 
är en argumentationsvetenskap. En as-
pekt av det är att kunna tydliggöra vil-
ka argument som finns för eller mot en 
viss slutsats. Jag vänder mig mot den 
förenklade synen på juridik, att det 
handlar om att finna det enda rätta sva-
ret. Det blir särskilt uppenbart när man 
tänker på en bestämmelse som 36 § av-
talslagen som innehåller ett så värdeöp-
pet begrepp som oskälig. 

Förarbetena är knapphändiga och 
praxis trots allt inte så omfattande 
kring oskälighetsbegreppet. Jag tyckte 
då att det vore intressant att reflektera 
över hur man skulle kunna bygga en 
argumentationsmodell kring 36 § av-
talslagen. Exempelvis skriver jag i av-
handlingen om hur man kan resonera 
kring omständigheter. Hur vet man i ett 
enskilt fall vilka omständigheter som 
är viktiga för avgörandet? Jag resonerar 
också utifrån normativ etik. Kan man 
utgå ifrån avtalsrättens värdegrund för 
att förstå oskälighetsbegreppet? 

Har du några tankar på fram-
tiden? Vill du stanna i riks-
dagen, eller skulle du kunna 
överväga att återvända till 
akademin?
Jag trivdes väldigt bra som doktorand 
och som lärare och forskare vid Lin-
köpings universitet. Man vet aldrig vad 
framtiden innebär. Det är svårt att göra 
prognoser, särskilt om framtiden, så jag 
utesluter inte att jag återvänder till ju-
ridiken i någon form, i något skede av 
livet. Just nu är jag fokuserad på upp-
draget som talman!

Andreas Norlén meddelar att han när-
mar sig riksdagen och intervjun når 
därmed sitt slut. Han avslutar med att 
önska alla juriststudenter ett stort lycka 
till i sina studier.

TEXT Simon Napoléon Tell

FOTO Melker Dahlstrand, Riksdagen
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Slopad ungdomsrabatt  
– rätt eller fel väg för unga 
lagöverträdare?

I SVENSK rätt råder en särbe-
handling för lagöverträdare under 
21 år på det sätt att dessa får en 

straffreduktion, vilket enligt Advo-
katsamfundet är baserat på biologiska 
och psykologiska hänsynstaganden. 
Detta innebär att om någon har begått 
brott innan denne fyllt 21 år, ska hans 
eller hennes ungdom beaktas särskilt 
vid straffmätningen, vilket följer av 29 
kap. 7 § första meningen brottsbalken 
(BrB). Skälen bakom denna så kallade 
ungdomsrabatt är framför allt på grund 
av att unga inte har ett lika välutvecklat 
konsekvenstänk som vuxna. Därav an-
ses det finnas anledning att visa större 
tolerans mot ungdomar. 

Den 2 jan 2022 togs ungdomsrabatt 
bort för ungdomar från 18 år. Nu är 29 
kap. 7 § BrB första stycket densamma 
som i tidigare bestämmelse, medan an-
dra och tredje stycket har ändrats. Detta 
innebär i praktiken att om man vore 18 
år och begår brott som har minimistraff 
på minst 1 års fängelse eller begår brott 
som har straffvärde på ett år (eller mer), 
så får man ingen ungdomsrabatt läng-
re. Man döms därmed fullt ut som om 
man är över 21 år gammal. Lagändring-
en gäller dock enbart 18+, således är det 
oförändrat för ungdomar mellan 15–17. 
Det bör dock noteras att om brottet har 
ett minimistraff under ett år eller ett 
straffvärde under ett år, gäller fortfa-
rande straffrabatten. 

Frågan är dock hur detta tillämpar 
sig i praktiken i samhället. Genom att 
genomföra strängare straff för ungdo-
mar kan det ha avskräckande effekt att 
begå brott, vilket i sin tur kan leda till 
minskad kriminalitet i samhället, inte 

minst bland unga. För att ta hårdare tag 
i kriminaliteten kan detta vara en av 
flera sätt att förebygga brott. Förhopp-
ningsvis leder det även till mindre risk 
att kriminella skickar unga att utföra 
brott, eftersom dessa ju inte längre har 
straffrabatt och kommer undan lind-
rigt. Det är inte helt otänkbart att en 
person som är tillräckligt gammal för 
att begå grova brott även är tillräckligt 
gammal för att möta konsekvenserna. 
Genom slopad ungdomsrabatt hoppas 
lagstiftaren därför på att kriminaliteten 
bland unga (och i allmänhet) reduceras. 

Å andra sidan går det att diskutera 
om slopad ungdomsrabatt är det rätta 
medlet att bemöta kriminaliteten. Det 
är inte självklart att det är det verktyg 
som är tillräckligt långsiktigt då det 
inte är garanterat att det har preventiv 
effekt. Att införa strängare straff skul-
le kunna skapa incitament för unga att 
inte lockas in till kriminaliteten. Men 
jag tror att de kriminella snarare anpas-
sar sig till den nya regleringen genom 
att skicka ut yngre ungdomar på upp-
drag vilket gör att brottsligheten istället 
kommer krypa ner i åldrarna, eller att 
de justerar i sitt sätt att arbeta genom 
att exempelvis handskas med mindre 
mängd droger för att anpassa sig till ett 
årsgränsen. Det finns således olika sätt 
för kriminella att komma runt bestäm-
melsen. 

Följden av att fler ungdomar får fäng-
elsestraff blir även en ökad belastning i 
kriminalvården som redan nu är tungt 
belastad. Att fängsla unga i tidig ålder 
kan snarare leda till att de blir mer kri-
minella när de sitter inne under längre 
tid eftersom de då umgås mer intimt 

med andra kriminella. Jag anser därför 
att man istället borde ta tag i kärnan av 
problemet, vad är det som gör att ung-
domar begår brott? Har samhället svi-
kit dem? Beror det på utanförskap eller 
deprivation? Att fängsla ungdomar som 
redan saknar tillräcklig konsekven-
stänk och som inte kan stå till svars för 
vad man gjort är närmast som att sopa 
problemet under mattan. Dessa ungdo-
mar lär inte ha något annat mindset när 
de kommer ut från fängelset än när de 
åkte in och det kan leda till att de fort-
sätter på det kriminella spåret. Långa 
straff kan med andra ord medföra fle-
ra negativa konsekvenser för unga. En 
ung person som döms till ett långt straff 
avskärmas från samhället och kan där-
för komma att skadas utvecklingsmäs-
sigt. Det anses därav vara motiverat att 
döma ungdomar till ett mildare straff.

Det kan slutligen inte vara den mest 
optimala lösningen på kriminaliteten 
och förslaget kan anses vara ett syn-
nerligen olämpligt avsteg från den i 
Sverige sedan länge rådande principen 
att unga myndiga bör särbehandlas i 
straffprocessen, vilket ligger i enlighet 
med Advokatsamfundets ståndpunkter. 
Om den nya regleringen hämmar eller 
gagnar det svenska samhället avseende 
kriminalitet hos unga återstår att se i 
framtiden. 

TEXT Andrea Hultgren

FOTO Shutterstock
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Varför juristers syn på lagstiftaren 
leder till politikerförakt

Något jurister och politiker delar erfarenhet av är att  
bemöta den frustration som finns bland våra medmänn-
iskor i frågor rörande våra respektive yrkesområden.  
Hur kommer det sig då att vi jurister fortfarande envisas 
med att se ned på lagstiftaren?

FÖR jurister är lagstiftaren någon 
vi lär oss förhålla oss till ändå från 
start. Vi får lära oss att lagstifta-

re är politiker som valts av folket och 
egentligen är helt vanliga människor 
ofta utan juridisk utbildning. Lagstif-
tare drivs av sin ideologiska övertygel-
se vilket gör dem oberäkneliga när de 
stiftar lagar. För att det inte ska bli för 
tokigt i samhället är det vi jurister som 
finns där för att justera och kontrollera. 

Det är dock inte bara hos jurister 
som skepsisen mot politiker finns. På 
senaste tiden har det rapporterats att 
politikerföraktet ökar i samhället. Det-
ta har skett samtidigt som politiker bli-
vit alltmer främmande för folk. Att ex-
empelvis komma och besöka skolor är 

idag mycket svårt för politiska partier. 
Den minskade interaktionen gör att allt 
färre unga väljer att engagera sig poli-
tiskt. Detta minskar antalet politiskt 
engagerade över lag och gör politik för 
många främmande. När vi som jurister 
fortsätter förmedla synen på lagstifta-
ren som oberäkneliga och orimliga är 
vi med och bidrar till politikerföraktet. 
Detta när vi faktiskt delar erfarenheter 
i våra yrkesliv med politiker och en del 
av oss i framtiden också kommer arbeta 
i nära samarbete med lagstiftaren. 

Meningen är dock inte att vara oför-
stående mot juristers frustration mot 
lagstiftaren. Det stämmer att en del 
som sitter i riksdagen inte alltid har 
kunskaperna om vad som är bäst när 

det kommer till lagstiftningsteknik och 
rättssäkerhet. I dessa fall handlar det 
dock inte om att kontrollera lagstiftare 
utan att hjälpa dem. Grunden för en god 
lagstiftning är baserad på ett samarbe-
te mellan lagstiftarens vilja att lagstifta 
och juristens kunskaper om hur detta 
görs på bäst sätt. Att kritisera är alltså 
inte problemet, utan i vilken form kriti-
ken framförs. 

Det stämmer att politiker i sin roll 
som lagstiftare kan vara besvärliga, pre-
cis som alla andra yrkesgrupper vi som 
jurister möter i arbetslivet. Att kritisera 
är något som bör göras för att kunna 
förbättra. Det är däremot alltid klokt att 
tänka efter i vilken mån kritiken är be-
fogad, hur vi kritiserar och vad kritiken 
leder till. Ger vi konstruktiv kritik eller 
uttalar vi oss bara nedsättande?

TEXT Nora Frögren

FOTO Shutterstock
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Så vill Akavia förbättra 
arbetsmiljön för jurister
UNGA JURISTER VILL ATT arbetsgivare satsar på jämställd-
het och mångfald och möjliggör balans mellan jobb och 
privatliv för de anställda. Även om allt fler advokat- och 
juristbyråer arbetar med att skapa en hållbar arbetsmil-
jö återstår många utmaningar. Akavia hoppas att det 
nya kollektivavtalet för branschen kan råda bot på pro-
blemen och göra arbetsplatserna attraktiva med goda 
anställningsvillkor.

UNDERSÖKNINGAR vi-
sar att unga jurister vill kun-
na påverka sin arbetssituation 

och sätta gränser.1 Mjuka värden som 
arbetsvillkor och ledarskap blir allt 
viktigare, medan traditionella motiva-
tionsfaktorer som befordran minskar i 
betydelse. Yngre jurister tenderar även 
att vara mer kritiska och ställer högre 
krav på faktorer som jämställdhet och 
mångfald hos blivande arbetsgivare. De 
värdesätter också balans mellan jobb 
och privatliv, framför möjligheten till 
delägarskap på advokatbyråer.

Men verkligheten ser annorlunda ut. 
Fler än var tredje jurist menar att de inte 
har utrymme för återhämtning efter en 
period med mycket arbete, en tredje-
del upplever i hög utsträckning negativ 
stress och drygt två av tio har svårt att 
sova på grund av tankar om jobbet, vi-
sar Akavias undersökning av arbetsmil-
jön för jurister.2 

Jurister är ett av de yrken som är 
procentuellt sett mest drabbade av 
sjukskrivningar på grund av psykisk 
ohälsa.3 Det kan bero på att jurister 
vanligtvis har svårt att få tillräcklig 
återhämtning efter tuffa arbetsperioder 
och att många jurister inte kan styra 

över mängden inkommande uppgifter. 
Långa arbetsdagar och krav på ständig 
nåbarhet, är något som fram för allt på-
verkar kvinnor som tar ett större ansvar 
för hem och familj. 

Fler kvinnor än män i är sjukskriv-
na på grund av stress och tycker att det 
är svårare att nå ledande positioner. 
Färre juristkvinnor hinner dessutom 
med arbetet under ordinarie arbetstid. 
Problemen beror bland annat på tradi-
tionella förväntningar och förutfattade 
meningar om vad som är manligt och 
kvinnligt, vem som gör rutinuppgifter, 
vem som får meriterande uppdrag och 
vem som vabbar och hämtar på försko-
lan.

Tyvärr förekommer sexuella tra-
kasserier på advokatbyråer och kränk-
ningar och tystnadskultur är vanligt 
i branschen, något som självklart kan 
påverka den mentala stressen och an-
talet sjukskrivningar. Advokatsamfun-
dets undersökning  visar att ungefär tre 
av tio anställda på advokatbyråer har 
upplevt kränkande särbehandling och 
nästan var femte har utsatts för sexuella 
trakasserier på jobbet. 4

Beroendet av goda vitsord, både för 
notarier och aspiranter på advokatti-

teln, gör att framför allt kvinnor inte 
vågar agera mot delägare, handledare 
och domare, om de blir orättvist och 
sexistiskt bemötta. Bra omdömen är 
nödvändigt för att kunna göra karriär, 
och då kan det vara svårt att säga ifrån 
när arbetsbelastning blir för hög eller 
kränkningar pågår. 

De dåliga arbetsförhållandena i 
branschen riskerar att skada kåren på 
sikt. Om arbetsgivare inte förmår för-
ändra arbetsmiljön kan det bli svårt att 
rekrytera och behålla nästa generation 
av medarbetare. 

Som fackförbund är det Akavias 
uppgift att arbeta för bättre anställ-
ningsvillkor. Det gör vi bland annat 
genom att ge råd till våra medlemmar 
som kontaktar oss, bevaka arbetsför-
hållandena i branschen och påtala pro-
blem och utmaningar, men även genom 
att uppmärksamma goda exempel och 
bra insatser. 

• Akavia är medutdelare till Justitia-
priset som uppmärksammar och upp-
muntrar positiva föredömen i byrå-
branschen och hjälper byråer att dela 
positiva erfarenheter av jämställdhets-
arbete.

• Akavia har en aktivitetsbank med 
underlag för att medlemmar ska kun-
na prata mångfald och inkludering på 
arbetsplatsen och vi utbildar förtroen-
devalda och medlemmar om härskar-
tekniker och tystnadskultur och hur det 
kan undvikas i arbetslivet.

• Akavia har även varit med och tagit 
fram ett helt nytt kollektivavtal som är 
speciellt anpassat till jurist- och advo-
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katbyråernas särskilda förutsättning-
ar. Ett kollektivavtal innehåller bra 
anställningsvillkor för individen men 
skapar också möjlighet till lokal facklig 
verksamhet.  Kollektivavtalet borgar för 
tryggare arbetsplatser där medarbetar-
na kan påverka sin arbetssituation och 
kan förebygga missförhållanden. 

För att förbättra att arbetsmiljön för 
jurister ser Akavia ett behov av att ar-
betsplatser:

• startar diskussioner om fördelning av 
inkommande uppgifter och om arbete 
på kvällar, nätter och helger verkligen 
är nödvändigt.

• ser över användandet av referenser 
och goda vitsord. 

• uppmuntrar kontinuerliga diskussio-
ner med anställda om härskartekniker 
och inkluderande beteende.

• ser till att ledningen skaffar sig kun-
skap om makt, privilegier och begrän-
sande normer.

• ingjuter mod hos medarbetare att våga 
säga ifrån när andra blir utsatta och får 
en förståelse i att tystnad är detsamma 
som att godkänna ett kränkande bete-
ende.

Jämställdhetsarbete ska enligt lag 
ske kontinuerligt, där tid och resurser 
avsätts för ett långsiktigt arbete. Aka-
via kan visserligen inte bestämma hur 
arbetsgivare ska agera, men med 23 000 
juristmedlemmar kan vi vara en stark 
röst som påverkar både arbetsgivare 
och andra makthavare.

TEXT Ulrika Husmark

FOTO Åsa Hafmar

Fakta om det nya Jurist- 
avtalet mellan Akavia  
och Almega

 ■ är mer anpassat för jurister 
än tidigare avtal

 ■ har ett språk och använ-
der begrepp som är anpas-
sat till branschen

 ■ anger tydligare vad som 
behöver MBL:as om lokal 
förening saknas 

 ■ relationen till kund, till 
exempel lojalitetskravet är 
preciserat 

 ■ arbetstiden är inte fast-
ställd, istället ges extra semes-
terdagar 

1. https://www.civilekonomen.se/aktuellt/ny-rapport-yngre-jurister-efterstravar-balans-i-livet/ och
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/1737441/Norstedts-Juridik/Framtidens%20jurist%202020/Rapport_Framtidens_jurist_2020-b.pdf
2. Hur mår jurister på jobbet, Juseks undersökning https://www.jusek.se/globalassets/pdf/
rapporter/juristers-arbetsmiljo---181128.pdf
3. ”Sverige sjukaste yrke” [https://news.cision.com/se/skandia/r/psykisk-ohalsa-storst-i-ofarliga-yrken,c3454565]
4. https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/nyheter/novusrapport_2019.pdf

Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia
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 ■ ARBETSLIV

Att arbeta med IT-rätt  
– möt Dag Wetterberg
Vad ägnar du dig åt idag?
Idag driver jag en affärsjuridisk ad-
vokatbyrå med specialisering inom 
GDPR, immaterialrätt, IT-rätt, mark-
nadsrätt, medierätt samt rättsprocesser 
inom dessa områden. Byrån grundades 
av mig den 1 januari 2017 och är nu fem 
år gammal.

Vad gör ni på WETTERBERG 
Advokatbyrå?
Vi hjälper företag inom våra rättsområ-
den. Vi agerar bland annat som externa 
dataskyddsombud, ombud i rättspro-
cesser samt med avtalsskrivning.

Vi försöker alltid att vara relevanta för 
klienten och addera ett mervärde i deras 
affärer. Det är även viktigt att förstå vad 
klienterna gör för att kunna ge den bäs-
ta juridiska hjälpen. Många gånger kan 
vi hjälpa klienter att undvika tvister, 
vilket ibland är betydligt bättre för kli-
enten än att ge sig in i en långdragen och 
dyr process där man kanske förlorar en 
viktig affärspart (en leverantör eller en 
kund). Enligt min mening är detta en 
konst i sig.

Hur skulle en ung jurist som 
brinner för IT-rättsliga frågor få 
arbeta med dessa hos er?
En ung jurist skulle få arbeta relativt 
fritt inom våra rättsområden men med 
ett stöd och vägledning av mig vid sin 
sida. Den unge juristen får helt enkelt 
arbeta med det som pågår på byrån vid 
varje givet tillfälle. Det kan handla om 

research, att skriva ett yttrande eller ett 
avtal. Det kan även handla om att sitta 
med på möten och ta anteckningar samt 
resonera kring rättsfrågor.

Vilka frågor intresserar dig 
personligen mest? Varför?
Jag tycker mycket om att föreläsa och 
att skriva. Det är otroligt kul att föreläsa 
för studenter eftersom ni är så recepti-
va och frågegiriga. Det är utmanande 
att hålla ett seminarium eftersom det 
ibland uppstår frågor som man inte an-
teciperat. Det är således även lärorikt 
och utvecklande för en själv.

När man skriver får man en bättre 
uppfattning om ämnet och är tvungen 
att sätta in sig i det på ett mer djuplo-
dande sätt. Detta har jag haft mycket 
nytta av i min rådgivning som advokat. 
Eftersom jag är lösningsinriktad tycker 
jag om att stötta klienter konstruktivt 
och att avlasta dem från saker de många 
gånger själva finner oerhört komplexa. 
Det är även oerhört intressant och 
många gånger kreativt utmanande att 
hitta lösningar i en tvistig situation 
mellan olika parter med motstående in-
tressen.

Hur tänker du kring gällande 
lagstiftning på IT-rättens områ-
de, i Sverige och inom EU? 
Lagstiftningen är mycket komplex och 
den blir ständigt mer komplicerad. För-
utom att alla organisationer ska kun-
na hantera dataskyddsförordningen 
(GDPR) och lag (2003:389) om elektro-

FAKTA OM DAG WETTERBERG

 ■ Född: I Uppsala. Har även bott 
i Los Angeles men är uppväxt i 
Nockeby (Bromma).

 ■ Studier: University of California, 
Los Angeles (UCLA), Uppsala uni-
versitet och Stockholms universitet. 
Litteratur vid Harvard (på distans).

 ■ Arbete: Chef för upphovman-
naorganisationen ALIS, förlagsjurist 
vid Bonnierförlagen och advokat.

 ■ Styrelseuppdrag: Medieföre-
tagen (Almega), Bonus Copyright 
Access, Kraftpojkarna (solenergi) 
och Nordcloud (molntjänster).

 ■ Böcker: Medierätt – en hand-
bok (Norstedts Juridik 2014), GDPR 
– förstå och tillämpa i praktiken 
(Sanoma Utbildning 2019) samt 
Tidskriften essä 3/2019: fallet Märit. 
Har även skrivit ett flertal artiklar 
inom upphovsrätt, GDPR och 
medierätt bland annat i tidskriften 
Advokaten.

 ■ Intressen: Musik, litteratur (har 
grundat en bokklubb tillsammans 
med Lars Arrhenius DO) och skid-
åkning (både nerför och längd) 
men kanske mest att vara med 
familj och vänner.
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nisk kommunikation ska myndighe-
ter kunna hantera lagar som relaterar 
till informationssäkerhet såsom, lag 
(2018:1174) om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster 
och säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Förutom att lagstiftningen är omfat-
tande och komplex är även IT-rättens 
avtal och standardavtal många gånger 
utmanande och komplexa. Således kan 
din fråga troligtvis sammanfattas med 
att det kommer att finnas gott om arbe-
te inom detta område för studenter som 
intresserar sig för det.

Är IT-rätten anpassad till den 
digitala verkligheten? Om 
inte, var brister den? 
Problemet med GDPR är exempelvis att 
man försöker att reglera ett område som 
saknat en del regleringar i efterhand 
vilket är mycket komplext och utma-
nande. Det som tidigare var tillåtet, till 

exempel att fritt behandla personupp-
gifter i mejl blev helt plötsligt otillåtet 
(maj 2018). Hur ska ett mindre företag 
kunna ända sitt beteende och hur ska de 
förstå vilka åtgärder de behöver vidta?

Å andra sidan tycker jag inte att am-
bitionen och utgångspunkten, att få 
ordning på dessa samhällsviktiga och 
utmanande frågor, brister. Tekniken 
kommer alltid att ligga före lagstiftning-
en, så har det alltid varit och så kommer 
det nog alltid att vara.

Om du fick önska dig något 
av lagstiftaren, vad skulle det 
vara?
Jag har egentligen ingen sådan önske-
lista. Mycket av lagstiftningen inom 
IT-rätten är relativt ny och vi har myck-
et att lära av den rättspraxis som vuxit 
fram de senaste åren. Om vi till exem-
pel fokuserar på GDPR, med samman-
lagda sanktioner om 10 miljarder kr per 

januari 2022, kan vi lära oss vad orga-
nisationer ska fokusera på för att und-
vika att bli sanktionerade. Vi ser då att 
organisationer som inte lever upp till 
artikel 5 (principerna), artikel 6 (de lag-
liga grunderna) samt artikel 32 (teknis-
ka-organisatoriska skyddsåtgärder) har 
åkt på flest och de högsta sanktionerna. 
Således går mycket av vår rådgivning 
till klienter ut på att se till att de följer 
dessa regleringar till undvikande av att 
bli sanktionerade.

TEXT Simon Napoléon Tell

BILD Jonas Olsson

Dag Wetterberg
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Fristående kurser för dig som 
juridikstudent – ett urval
Ett sätt att nischa sin utbildning eller att berika sitt CV och 
öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden kan vara att 
lägga till kurser i sin utbildning. Här kommer lite inspiration i 
form av förslag på kurser att studera vid sidan av.

Kurser i Stockholm: Anmälan 
senast 19 april via antagning.se

Filosofi Praktisk filosofi I: Stock-
holms universitet Kurspoäng: 30 hp, 
halvfart, kvällstid. Kursen ger en intro-
duktion i filosofins mest grundläggande 
frågeställningar. Dessutom får du öva 
upp din analytiska förmåga genom att 
studera argumentationsanalys, seman-
tik och logik. 

Språk: Stockholms universitet Stock-
holms universitet har utbildningar i 
nästan 30 olika språk. Kanske vill du 
fräscha upp dina kunskaper i franska 
eller tyska? Eller drömmer du om att 
resa bort till fjärran länder? Då finns 
ryska, kinesiska, spanska… Språkkun-
skaper är alltid en bonus och det finns 
mycket att välja på. Anmälan senast 19 
april till höstens kurser.

Retorik Retorik i praktiken:
Södertörns högskola Kurspoäng 7,5 hp 
halvfart, kvällstid. Kursen ska utveckla 
teoretiska och praktiska kunskaper och 
förmågan att argumentera. Du blir en 
bättre talare. 

Miljövetenskap Att motverka 
klimatförändringen / Climate 
Change Solutions: Stockholms 

universitet Kurspoäng: 7,5 hp, halvfart. 
Kursen ges på engelska och i samarbete 
med University of California. Upplägg:  
Föreläsningar och övningar online 
samt campusbaserade seminarier. Hy-
bridkurs med inga obligatoriska semi-
narier. Något för dig som vill nischa dig 
mot miljörätt? 

Distanskurser: Anmälan senast 
19 april genom antagning.se

Grundkurs i organisation: Stock-
holms universitet Kurspoäng: 7,5 hp, 
halvfart, kvällstid. Tillhör ämnet före-
tagsekonomi. En kurs om teorier och 
synsätt på organisering och ledning av 
företag och andra typer av organisa-
tioner. Passar dig som är intresserad av 
management och ledarskap. 

Grundkurs i marknadsföring 
Stockholms universitet Kurspoäng: 7,5 
hp, halvfart, kvällstid. Ger en bred in-
troduktion till ämnet marknadsföring 
och tillhör ämnet företagsekonomi. En 
kurs för dig som ska arbeta med af-
färsjuridik, varumärkesrätt och/eller 
vill starta eget.

Affärsengelska 1: Högskolan i 
Halmstad Kurspoäng: 7,5 hp, kvarts-
fart. Kursen omfattar skriftlig affärs-

kommunikation och ekonomiska be-
grepp och termer på engelska. Något 
för dig som siktar på att arbeta med 
affärsjuridik.

AI och filosofi: Uppsala universitet 
Kurspoäng: 10 hp, halvfart, kvällstid. 
Kursens tema är artificiell intelligens 
(AI) och filosofiska och etiska frågor 
såsom vad intelligens är och vilka ris-
ker som finns med AI. För dig som vill 
arbeta med framtidens juridik och vill 
fördjupa dig i teorier om AI. 

Introduktion till miljövetenskap
Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö) 
Kurspoäng: 7,5 hp, halvfart. Kursen ger 
en bred introduktion till miljöveten-
skap och till myndigheters arbete med 
miljöfrågor och aktuella forskningsom-
råden. En kurs för dig som är intresse-
rad av miljöfrågor. 

Kriminologi (distans): Stock-
holms universitet Kurspoäng: 30 hp, 
halvfart över två terminer. Kursen be-
handlar teorier om varför människan 
begår brott och om kriminalpolitik med 
mera. Passar dig som är intresserad av 
straffrätt och politik.

Onlinekurser på utländska  
universitet: Surfa in på hemsidan 
edx.org för att hitta en onlinekurs som 
intresserar just dig. Kurserna är på 
engelska, i partnerskap med universitet 
såsom Harvard och Massachusetts In-
stitute of Technology, kostnadsfria och 
mot en avgift går det även att certifiera 
sig. Kurser finns inom datavetenskap, 
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ekonomi, hälsa och kommunikation 
med flera. Kursdatum och starter 
varierar och det är ett flexibelt upplägg 
så att du kan själv välja studietakten. 
Dessa kurser ger inte högskolepoäng.

Sommarkurser år 2022 
Anmälningsdatum för sommarkur-
serna genom antagning.se var redan 
15 mars men du kan fortfarande ha en 
chans att få en plats på vissa kurser ge-
nom att göra en så kallad sen anmälan. 
Se antagning.se för mer information.

Internationella sommarkurser:
ELSA Summer Law Schools är öppna 
för både medlemmar och icke-medlem-
mar, anmälan ska göras senast 17 april 
2022. Dessa sommarkurser brukar fin-
nas inom en mängd olika juridiska om-
råden. Se lawschools.elsa.org för mer 
information. Observera att alla kurser 
inte ger högskolepoäng.

Ansökan till sommarkurser  
direkt till universitet utomlands: 
De flesta universitet erbjuder sommar-
kurser för internationella studenter, 
som pågår i allt från en vecka till fyra 
veckor. Besök respektive universitets 
hemsida för mer information. Observe-
ra även här att alla kurser inte ger hög-
skolepoäng.

TEXT Cristina Keskitalo

BILD Eva Dalin, Stockholms  
universitet
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 ■ KRÖNIKA  ■ FOLKRÄTT

Ska vi snacka retorik?

JAG tror att varenda jurist, bli-
vande jurist eller blivande blivan-
de jurist någon gång har drömt 

om att få leverera en poäng med samma 
träffsäkerhet som Harvey Spector, Erin 
Brockovich eller Jake Tyler Brigance. 
Det känns faktiskt rätt självklart. Ett 
golvande slutanförande av en vältalig 
karaktär i ett [sällan annat än] ameri-
kanskt rättssalsdrama får ju nära vem 
som helst att logga in på antagning.se 
och söka till juristprogrammet av bara 
farten. Tankemolnen ovanför huvudet 
går ju då nästan att ta på. Det där skulle 
jag kunna göra. Det där vill jag kunna 
göra.

Den hårda verkligheten är emellertid 
att det svenska rättssystemet inte rik-
tigt erbjuder oss Netflix-glada eskapis-
ter någon möjlighet att hålla brandtal 
inför en trollbunden jury. Att plädera 
inför en domstol kan vi förstås komma 
att få göra, men det kommer sannolikt 
inte bli fråga om att uträtta den typen 
av retoriska stordåd som lämnar nämn-
demän i tårar. I den svenska rättssalen 
är pathosargumenten – liksom de in-
tet ont anande bestick som gjorde min 
matlåda sällskap i en väska vid mitt 
senaste besök i Stockholms tingsrätt – 
inte välkomna. Dessa verktyg ska läm-
nas till förvaring innan man får lov att 
stiga på.

Det ovan sagda innebär förstås inte 
att retorik blir fullständigt ointressant 
för den som vill arbeta som jurist. Inte 
alls. Juristyrket förutsätter en förstå-
else för hur man kommunicerar med 
andra. Det förutsätter vetskap om hur 
man talar på ett övertygande, förtro-
endeingivande och levande sätt. Såväl 
i rättssalen som under klientmötet eller 

avtalsförhandlingen, förväntas [goda] 
jurister vara [goda] retoriker. Vi för-
väntas vid muntlig framställning ha en 
viss känsla för ordval, disposition, takt 
och tempo. Kanske går det att tala om 
något slags allmänt yrkeskrav på reto-
risk förmåga, men låt oss här nöja oss 
med att kalla det för ett i varje fall tungt 
vägande konkurrensmedel.

Turligt nog för mig – och kanske sär-
skilt turligt nog för den otåliga läsare 
som sedan flera rader tillbaka funderat 
på att vända blad om inte poängen kom-
mer snart – leder detta in mig på vad jag 
faktiskt skulle vilja få sagt. Som blivan-
de jurist bör du uppmuntra dig själv och 
andra att studera och diskutera retorik 
och argumentationsteknik. Detta är 
trots allt något som inte berörs särskilt 
inom ramen för juristprogrammet, var-
för det i allt väsentligt ankommer på dig 
att själv införskaffa dessa kunskaper om 
du vill ha dem.

Den där drömmen om att få leverera 
en poäng med samma lysande träffsä-
kerhet som Harvey Spector, Erin Brock-
ovich eller Jake Tyler Brigance; möjligen 
ligger den just nu och slumrar i bakhu-
vudet på många av oss z[o]ombiefierade 
studenter som nästan helt tappat hoppet 
om storslagna anföranden och eldiga 
diskussioner, men död är den inte. In-
vestera i den drömmen – och din kar-
riär – genom att utforska retoriken och 
bereda dig själv tillfälle att använda dig 
utav den. De allra flesta retoriska verk-
tyg får man ju trots allt ta med sig in 
även i de svenska rättssalarna.

TEXT Elise Hjelmeland

ILLUSTRATION Shutterstock

Kriget i Ukraina
Det är krig i Ukraina, varken 
konflikt eller kris. Delar av 
östra Ukraina samt Krim-
halvön är ockuperade. 
Något som pågått sedan 
2014 då rysk understödda 
trupper annekterade de 
båda områdena.

ÄR det viktigt med ordvalet gäl-
lande händelserna i Ukraina 
vintern 2022? Ja, det är en del av 

Rysslands narrativ att förringa och för-
mildra det som faktiskt har pågått och 
pågår än. Svenska medier använder till 
exempel den gamla sovjetiska stavning-
en av huvudstaden, fastän den korrekta 
är Kyjiv, liten men viktig detalj. Det är 
inte en kris, ingen konflikt eller inbör-
deskrig i Ukraina. Det är Rysslands 
aggression och kränkning av Ukrainas 
statsrättsliga och demokratiska existens. 
Detta är Rysslands krig mot Ukraina. 
Ett ord att lära sig och ta hänsyn till 
gällande det mesta kring Ryssland är 
maskirovka (rysk stridskonst/teknik). 
Konsten att säkerställa framgång i strid, 
bestående av ett komplex av åtgärder för 
att vilseleda. Ryssland har trollfabriker 
som sprider missinformation på sociala 
medier. Ryska myndigheter ifrågasätter 
allt och skyller på allt och alla utom sig 
själva. Nu senast är det Rysslands am-
bassad i Sverige som krasst säger vad 
Sverige får och inte får göra gällande en 
eventuell NATO-anslutning. 

Narrativet från officiellt ryskt håll 
om att Ryssland känner sig hotat och är 
inringat av NATO är inte sant. Ryssland 
har hundratusentals kilometer av gräns 
och helt NATO-fritt i norr, syd och öst. 
Ryssland förhandlar med EU/NATO om 
att avmilitarisera östra EU, som annars 
påstås hota Rysslands existens. Samtidigt 

har Ryssland stationerat hundratusentals 
trupper runt om Ukraina, en uppladd-
ning som inte skett sedan andra världs-
kriget. Ukraina är inringat av Ryssland, 
Ryssland är inte inringat av någon.

Varför händer detta? Varför Ukraina? 
Anledningen är ju att Ukraina närmat 
sig väst lite för mycket. Dessutom är det 
inte längre beroende av Ryssland och har 
ett intresse av att gå med i NATO. Detta 
önskar inte Ryssland. Putins siffror har 
gått ner. Sedan man inledde kriget mot 
Ukraina 2014 har Rysslands ekonomi ra-
sat (en konsekvens av västs sanktioner). 
Valutan är knappt värt något numera. 
Ryssland har ett behov av att visa sig 
starkt för sitt eget folk och återta Ukrai-
na som man anser vara modern till Ryss-
land, kulturellt och nationellt. Nu är det 
verkligen «allt eller inget». Alla hot om 
restriktioner med mera kommer inte på-
verka Rysslands vilja att intensifiera ef-
tersom de har de viktiga världsaktörerna 
låsta med behov av rysk gas eller olja. 

USA har sagt att de inte kommer göra 
något om kriget eskalerar (då har Ryss-
land verkligen inget att förlora). Bidens 
hot om att det kommer kosta Ryssland 
biter inte på Putin, de är endast rädda 
för ett direkt krig med USA, något Bi-
den lovat att det inte kommer bli om 

en eskalation i Ukraina sker. Rysslands 
grepp på EU är starkt, framför allt grep-
pet på Tyskland. Många EU-länder är 
beroende av rysk gas för att värma lan-
det. Därför vore det strategiskt optimalt 
att anfalla Ukraina nu. Klagar EU? Då 
stänger Ryssland av värmen i stora delar 
av EU. EU är mer beroende av Ryssland 
än Ryssland av EU och bygger i detta nu 
Nordstream 2 för att sälja ännu mer gas 
till EU-länder. Ryssland sitter på enorm 
makt med sin gas och olja och har di-
rekt inflytande på EU.

Det finns många fler aspekter i kriget 
att ta upp som inte får plats i denna krö-
nika. Men kortfattat är det hemskt att se 
hur låsta EU och väst är. De ser i princip 
passivt på hur ett land blir grusat. För-
svarspolitiken i EU, Sverige och världen 
kommer att ändras oavsett hur utgång-
en under vintern/våren 2022 i Ukraina 
blir. Hoppas samtliga parter ser till sitt 
eget bästa och väljer fred som väg in i 
framtiden.

Denna text skrevs före Putins invasion 
av Ukraina.

TEXT Harri Korhonen

FOTO Shutterstock
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Ett olustigt mentorskap
Göran Lambertz
När sanningen inte räcker
Bokförlaget Ekström & Garay

F ÖRRA våren satt förre justitie-
kanslern och justitierådet Göran 
Lambertz frihetsberövad i två 

veckor. Han var, men är inte längre, 
misstänkt för våldtäkt anmäld av en jur. 
stud. som i hans nya bok kallas Emma 
(fingerat namn).

Emma var åtalad, och är numera 
dömd, för grovt förtal då hon på Fa-
cebook våldtäktsanklagat en man som 
tidigare var misstänkt och häktad efter 
hennes anmälan. Hon kontaktade Lam-
bertz, som på sin blogg uttryckt stöd för 
kvinnor i till synes samma situation. En 
tät kontakt utvecklades på Messenger, 
mejl och telefon. Vilken jur. stud. skulle 
inte vilja få del av en så hög och erfaren 
jurists tid? Att allt relaterade till Emmas 
intima liv, om än ur ett #metoo-per-
spektiv, var första steget in i den laby-
rint där Lambertz fastnade. 

Det är olustigt att han kallar Emma 
sin ”bonusdotter” och sig själv ”extra-
pappa” när de träffats IRL bara en gång 
”i cirka två timmar”, och särskilt som 
de ostridigt hade samlag andra gången. 
Lambertz är dock långt ifrån ensam om 
att ha upplevt en närhet och familjaritet 
som inte fanns på riktigt. När sådana 
illusioner brister gör det ont, fastän det 
vanligtvis inte landar i häktet. 

Om deras konversationer behand-
lat fastighetsrätt eller offentlig upp-
handling vore nog risken mindre att 
det skulle gå som det gjorde. Lambertz 
skarpa hjärna kunde då kretsa kring an-
dra teman än till exempel: ”Så som jag 
skulle ha haft sex med henne stående 
klarar i varje fall jag inte av det. Sängen 
är ungefär 58 centimeter hög inklusive 
resår- och bäddmadrass, och mitt mel-
langärde befinner sig 90 centimeter över 

marken, ungefär 75 centi-
meter om jag böjer knäna 
tills jag saknar den nöd-
vändiga rörligheten. Det 
hade helt enkelt inte gått.”

Medan nästan alla sex-
ualbrott begås av män, vet 
jag inget stöd för att det 
ena könet är värre än det 
andra på lögner. Påhitta-
de våldtäkter förekommer 
uppenbarligen. Fenome-
net beskrivs i boken ”The 
morning after” av Katie 
Roiphe.

Eftersom det inte syns 
vilken man som är benä-
gen att begå övergrepp, el-
ler att överge ett barn som 
blir till, har kvinnor i alla 
tider behövt göra priva-
ta riskanalyser. Är det så 
svårsmält att män också 
bör göra detta vid dejting? 
Eller påstår någon att det 
inte finns kvinnor som lju-
ger?

Det kan i teorin drabba 
även en mentor som aldrig 
gjort närmanden i tjänsten. 
Efter #metoo har särskilt i USA väckts 
farhågor att män, av rädsla för anklagel-
ser, ska hålla sig undan från yngre kvin-
nor på jobbet och fatta viktiga beslut på 
informella möten i deras frånvaro.

Likväl är det stor skillnad mellan en 
arbetsplats under kontorstid och Lam-
bertz egen bostad med sprit på julafton. 
Det inser Lambertz, och han ångrar att 
han var otrogen. Jag vill inte vifta med 
mera pekpinnar än som redan gjorts för 
att köttet är svagt.

Boken innehåller en del matnyttigt 
om straffrätt, beviskrav och utredning 
av våldtäkt. Jag skulle hellre läsa om så-
dant i en form där författarens egna Vi-

agratabletter och toalettbesök lämnades 
därhän.

Vad vi alla kan lära av Göran Lam-
bertz självutlämnande bok är att sex 
och mentorskap bör hållas isär. I en 
mindre sexfixerad tid skulle fler kunna 
föreställa sig hur lustfyllt och roligt ett 
icke-sexuellt mentorskap kan vara.

TEXT  David Munck

FOTO iusbäraren

Göran Lambertz
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Boknyhet – Law in the Era 
of Artificial Intelligence
Institutet för Rättsinformatik 
(IRI) vid Stockholms univer-
sitet har den 16 februari 
släppt en årsbok som ver-
kar riktigt spännande. 

I NSTITUTET för rättsinformatiks 
årsbok för 2020–2021 bygger på den 
35:e nordiska konferensen om juri-

dik och informationsteknik, som hölls 
i Stockholm den 11–12 november 2020. 
Konferensen hölls som alltid tillsam-
mans med Stiftelsen för rättsinforma-
tion och Svenska Föreningen för IT & 
Juridik (SIJU).

Konferensens titel var «Law in the 
Era of Artificial Intelligence». Temat 
för konferensen var «hur en ökad an-
vändning av artificiell intelligens (AI) 
påverkar innebörden av tidigare etable-
rade juridiska begrepp som ännu inte 
är anpassade till ett samhälle alltmer 
beroende av AI». Delområden var data-
skydd, öppenhet, ansvar och reglering. 
Årsboken är uppbyggd på samma vis. 
Kapitlen är författade av olika personer 
och kan läsas fristående. Alla verkar 

spännande och givande att läsa för den 
som vill lära sig mer om detta «nya» 
juridiska område. Vad sägs om kapitel 
som: Is There a Human Right to Hu-
man Contact?, Preliminary Reflections 
on the Robotization of Caregivingeller 
Contractual Liability when “Things Do 
Not Go As Planned” samt Responsibili-
ty and Accountability: AI, Governance, 
and the Rule of Law.

Årsbokens kapitel 
är författade på eng-
elska, med ett fint flyt 
i texten. Den lär vara 
intressant för många 
olika typer av läsare 
och språket är på en 
godtagbar nivå som 
inte är alltför hög 
och komplicerad 
att ta till sig. Boken 
är redigerad av Li-
ane Colonna och 
Stanley Greens-
tein. Layout och 
typsnitt är väl 
valda, intrycket 
är tydligt, luftigt 
och attraktivt, 

vilket ökar läslusten. Dessutom – en 
riktigt snygg omslagsbild!

Om detta har väckt ditt intresse 
finns boken Law in the Era of Artifici-
al Intelligence (Juridik i en tid av arti-
ficiell intelligens) att laddas ned gratis 
och online på IRI:s hemsida: https://
irilaw.org/2022/02/16/new-publication-
nordic-yearbook-of-law-and-informa-
tics-2020-2021/

TEXT Cristina 
Keskitalo

Tips i vårregnet
Nu börjar våren komma och man vill ta vara på de 
soltimmar som finns. Efter sol kommer dock regn, och 
för dessa dagar när man bara vill sitta hemma ger 
iusbäraren några tips.

Film: The Trial of the Chicago 7
Denna film hittar du på Netflix och den 
behandlar rättegångarna mot de så kall-
ade Chicago 7-demonstranterna, som 
greps efter att ha protesterat mot USA:s 
krig i Vietnam.

Bok: The Alchemist  
– Paulo Coelho
En bok som alla borde ha läst i sitt liv. 
Med sina få sidor men absolut meddra-
gande historia är den väldigt lätt att 
bläddra igenom en regnig vårdag.

Bok: Marshmallows till frukost 
– Dorothy Koomson
Lättläst, feelgood och en allmänt härlig 
historia som inte kräver så mycket en-
ergi att läsa.

Middag med filmtema
En trend på sociala medier är att man 
samlar ihop några vänner, lottar ut en 
film och gör mat, drinkar och snacks 
– allt i filmens tema. Ett större projekt 
som leder till en fantastiskt rolig kväll 
med god mat.

Spadag
Varför inte en regnig dag passa på att 
ta fram allt i hyllan och ta hand om dig 
själv i andan av self-care!  

Spelkväll
Något som går att göra både IRL och 
över Zoom är att ha spelkvällar. Man 
kan prata ihop sig med kompisarna 
och leta fram gamla brädspel, eller över 
Zoom spela till exempel Jackbox eller 
Scribblo. Det är ett garanterat skratt!

Man kanske inte alltid känner sig full av 
energi när man vaknar och ser att det är 
dåligt väder ute. Men trots det finns det 
massor av aktiviteter för att få tillbaka 
humöret!

TEXT Signe Maj Vibe

FOTO Shutterstock
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Fråga arbetsrättaren 
om whistleblowing

 ■ ARBETSRÄTT

Fack mot fack
Hos Arbetsdomstolen (AD) är vanligen en arbetsgivare 
motpart till anställda eller facket. I december avgjordes 
dock ett mål där Svenska Elektrikerförbundet, som har 
hög anslutningsgrad hos elektriker, stämts av Blå-Gul 
Fackförening som har lokal koppling till Sverigedemo-
kraterna. Elektrikerförbundet hade vidtagit stridsåt-
gärder för att få kollektivavtal med ett företag, vilket 
uppnåddes. Blå-Gul menar att deras kollektivavtal då 
undanträngdes och att fredsplikten i 41 d § medbestäm-
mandelagen kränkts. Enligt AD skyddar paragrafen en 

arbetsgivare, som tecknat kollektivavtal med ett fackför-
bund, mot strejker och blockader från detta förbund. Den 
hindrar inte att ett annat fack, som saknar kollektivavtal 
med företaget, försöker pressa fram ett sådant. Därför 
var Blå-Guls talan uppenbart ogrundad och avslogs utan 
att Elektrikerförbundet behövde svara. I arbetsrättstid-
ningen Lag & Avtal antyds att Blå-Gul snarast är en ”gul 
fackförening”, dvs. en som styrs eller kontrolleras av ar-
betsgivaren i syfte att motverka fackligt inflytande.

Massanmälan mot 
vaccinpass
På förslag från Folkhälsomyndigheten (FHM) har reger-
ingen infört möjlighet att kräva vaccinationsbevis. Ett 
tusental personer klagade hos Justitieombudsmannen 
(JO) att det kränker fri- och rättigheter. JO konstaterar 
att FHM inte bedrivit myndighetsutövning mot en-
skild och att varken epidemiologiska bedömningar eller 
granskning av regeringen är JO:s sak. Att genom före-
skrifter precisera regeringens förordning ingår i FHM:s 
befogenhet, menar JO som i övrigt inte utreder saken. En 
missnöjd sökte även rättsprövning hos Högsta domsto-
len. Det avvisades för att regeringens beslut inte rör en 
enskilds rättigheter eller skyldigheter, utan är ett norm-
beslut.

Sexköpare dömd för 
mordförsök
En 36-årig svensk har dömts till nio års fäng-
else för mordförsök på en rumänsk kvinna i 
Göteborg. Tingsrätt och hovrätt anser att han 
varit likgiltig inför att hon kunde dö av stryp-
ning. Sexköp var avtalat för 15  000 kr vari 
ingick att han fick snorta kokain från hennes 
rumpa. Enligt 36-åringen ingick också BDSM 
som förklarar de fysiska märkena, och han 
låste in henne då hon blev ”vansinnig” för 
att han inte ville betala när hon gjorde mot-
stånd. Fällande bevisning är kvinnans be-
rättelse, rättsmedicinsk utredning av hennes 
blödningar i ögonen och blånader om halsen, 
att polis fann henne medvetslös med en scarf 
hårt snodd om halsen och bundna handleder 
samt att grannar hörde skrik. Nättidningen 
Balkan Insight skriver att Rumänien blivit ett 
nav för sexhandeln i Europa. Brist på försörj-
ningsmöjligheter, särskilt i glesbygd, och svag 
finanskontroll bidrar till att ett stort antal ru-
mänskor säljer sex i köpstarka länder.

Syrien-rättegång i Tyskland
Tysk domstol har dömt en syrisk överste, i media kallad 
”Anwar R”, till livstids fängelse för delaktighet i 27 mord 
och många fall av tortyr av politiska fångar i Damaskus 
2011-2012. Domstolen i Koblenz tillämpade universell 
jurisdiktion för brott mot mänskligheten. Denna princip 
finns i tysk rätt, liksom i bl.a. svensk, spansk och brit-
tisk, men har inte förut använts mot en hög funktionär 
för Assad-regimen. Washington Post skriver att det blev 
möjligt därför att många syriska flyktingar kunnat vittna 
i Tyskland.

TEXT  David Munck
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BEGREPPET visselblåsare an-
vänds vanligtvis om en person 
inom en organisation, till exem-

pel ett företag eller en myndighet, som 
rapporterar eller slår larm om någon 
typ av missförhållanden inom organi-
sationen. 

Begreppet kommer ursprungligen 
från engelska poliser som, för att på-
kalla kollegors och allmänhetens upp-
märksamhet om pågående brott, en 
gång i tiden använde sig av visselpipor. 

Mot bakgrund av det besvaras här ett 
antal frågor om den nya lagen.

När kom den nya lagen om 
visselblåsning?
Den 17 december 2021 trädde en ny vis-
selblåsarlag, lag (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om miss-
förhållanden, i kraft (nedan visselblå-
sarlagen). Lagen ersätter tidigare gäl-
lande lag om skydd mot repressalier för 
arbetstagare som slår larm om allvarli-
ga missförhållanden.

Vad innebär skydd mot hin-
drande åtgärder och repres-
salier för visselblåsare?  

Visselblåsarlagen innebär 
bland annat att arbetstagare 

som utsätts för en repressa-
lie av sin arbetsgivare i strid 
med lagens regler har rätt 
till skadestånd. Från att 
tidigare endast ha om-

fattat anställda och 
inhyrda arbetsta-

gare utökas per-
sonkretsen till 
bland annat 
arbetssökande, 
egenföretaga-
re, volontärer, 
praktikanter, 

personer i företagsledande ställning och 
aktieägare som är verksamma i företa-
get. 

Vad innebär förbud mot hin-
drande åtgärder och repres-
salier? 
En arbetsgivare får inte hindra rappor-
tering eller vidta repressalier mot en 
rapporterande person eller mot anställ-
da som bistår den rapporterande perso-
nen vid rapporteringen. Med repressa-
lier avses någon form av handlande eller 
underlåtenhet från arbetsgivarens sida 
som innebär ogynnsam behandling el-
ler ogynnsamma följder för personen 
i fråga. Detta omfattar bland annat 
uppsägning, avskedande, omplacering-
ar, disciplinpåföljder, fråntagande av 
arbetsuppgifter, orimligt hög arbets-
belastning, uteblivna löneökningar, 
försämrade förmåner, andra negativa 
förändringar av anställningsförhållan-
dena, trakasserier, oberättigat dåliga 
vitsord, tillrättavisande utskällningar 
och utfrysning på arbetsplatsen. 

Finns det krav på interna rap-
porteringskanaler? 
Enligt den nu gällande visselblåsarla-
gen måste privata arbetsgivare med 50 
eller fler anställda ha interna rapporte-
ringskanaler. Sådana kanaler ska vara 
på plats senast den 17 juli 2022 för ar-
betsgivare med minst 250 anställda och 
senast den 17 december 2023 för arbets-
givare med mellan 50–249 anställda. 
Arbetsgivare med färre än 50 anställda 
har inte någon skyldighet att ha inter-
na rapporteringskanaler, men kan ändå 
välja att införa det. 

TEXT Rebecca Henriques

Mårten Schultz  
tilldelas H.M.  
Konungens 
medalj 

Mårten Schultz tilldelas medal-
jen Åttonde storleken i Serafi-
merordens band för framståen-
de folkbildande insatser inom 
juridiken.

Mårten Schultz, professor i 
civilrätt, är lärare och forskare 
vid Stockholms universitet se-
dan 2011. Han är även grundare 
av och ordförande för Institutet 
för Juridik och Internet. Mårten 
är känd för allmänheten genom 
sitt engagemang för juridiken, 
som han spridit genom olika ka-
naler såsom Juridikbloggen och 
Juridikpodden. Han har även 
varit juridisk krönikör, skribent 
och kommentator i olika medi-
er. Dessutom har han varit ex-
pert i statliga utredningar och 
även tidigare blivit utnämnd 
till bland annat Årets Jurist och 
Årets lärare.

Medaljen överlämnas vid en 
särskild ceremoni som plane-
ras att genomföras senare i år. 
Offentliggörandet av årets med-
aljförläningar för H.M. Kon-
ungens medaljer offentliggjor-
des den 28 januari.

Till iusbäraren uppgav Mår-
ten att han tog emot nyheten om 
att han tilldelas medaljen ”med 
oerhörd förvåning – närmast 
chock”. 

TEXT Cristina Keskitalo
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Posttidning B
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

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


