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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.

s. 12

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

EN humanitär katastrof. Den 
värsta sedan andra världskri-
get. Så beskriver UNHCR situ-

ationen i Jemen. 
Med delningen av landet och mot-

sättningarna inom islam har det rått 
politisk och ekonomisk instabilitet i 
landet sedan slutet av 1960-talet och 
återkommande uppror och krig se-
dan början av 1990.

De senaste fyra åren av krig har 
fullkomligt slagit landet i spillror. En 
FN-rapport från 2018 konstaterar 
att landet knappt existerar som stat 
längre.  Och som alltid är det civilbe-
folkningen som får betala priset. 24 
miljoner människor - nästan hela be-
folkningen - är i behov av humanitär 
hjälp, hälften befinner sig på gränsen 
till svält. 

Men det har varit mycket tyst om 
kriget i Jemen både i media och den 
politiska debatten. The Economist 
talar om ”kriget som världen igno-
rerar”. Detta verkar i vart fall ha gällt 
länderna i väst, och fram till nu. 

”Den politiska processen för fred 
i Jemen tog ett avgörande steg med 
Stockholmsöverenskommelsen i de-
cember 2018” skriver utrikesminis-
tern i årets Utrikesdeklaration och 
menar att det svenska engagemanget 
fortsätter. ”Om några veckor står vi 
för tredje gången värd för en huma-
nitär givarkonferens i Genève. Lidan-
det måste få ett slut.” 

Men kommer den humanitära 
hjälpen fram i tid och kan diplomatin 
förhindra utplåningen av Jemens be-
folkning. Och vill världen ha ett slut 

på kriget? På sida 20 i detta nummer 
skriver David Munck om kriget i Je-
men; ett proxy-krig där stormakter 
stödjer olika parter i ett svagare land. 

Årets första nummer av iusbä-
raren får ett internationellt tema. 
Johanna Andersson skriver om sen-
tineleserna, världens mest isolera-
de folk, och det uppmärksammade 
mordet på en amerikansk missionär. 
Cornelia Frank skriver om abor-
trätten i västvärlden. 

I numret uppmärksammar vi ock-
så iusbärarens 60-årsdag. Det var år 
1959 som tidningen för första gång-
en såg dagens ljus. Vi har såklart 
gjort en historisk tillbakablick. På 
sidorna 8 till 10 kan ni läsa om kup-
pen mot iusbäraren, heta debattäm-
nen genom åren och varför iusbära-
ren anklagades för manschauvinism. 
Redaktionens Sara Passandideh har 
även intervjuat Viveca Sten, en av 
Sveriges främsta deckarförfattare, 
som var chefredaktör för iusbäraren 
en gång i tiden. Hon har därefter 
gjort en minst sagt imponerade kar-
riär. Intervjun finner ni på sida 18.

Det och mycket mer bjuder vi i re-
daktionen på i detta nummer. 
Jag hoppas att ni finner 
det intressant. 
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET  ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

2019 
– förändringens år

SOLEN skiner över Juristernas 
Hus, snön faller över Aula Mag-
na och studenternas väsen hörs 

runt omkring på campus. Ett nytt år är 
har börjat - ett nytt år för Juridiska För-
eningen, vilket också innebär ett nytt 
ordförandepar. Vi heter Sam Bidi och 
Arman Bassari. Vi är oerhört tacksam-
ma för den chans som tilldelats oss, att 
leda denna gamla och anrika förening 
är en chans inte många får. Vi skall inte 
göra något mindre än vårt bästa för att 
leda Juridiska Föreningen framåt. Fram-
gång innebär mer än bara ord - vi må ha 
en anrik förening, men ordentligt arbete 
krävs för att fortsätta bygga vår historia. 
2019 skall vara ett förändringens år, ett 
år då vi breddar våra aktiviteter och eve-
nemang för att nå ut till alla våra studen-
ter och deras intressen. Förändringarna 
har redan börjat synas på många håll, 
däribland inom informationskommittén 
där man har arbetat flitigt för att införa 
nödvändiga tekniska lösningar, bland 
annat i form av ett mycket effektivt be-

talningssystem som numera återfinns på 
vår egen hemsida. Detta system är ämnat 
att underlätta för studenterna att köpa 
biljetter till diverse evenemang och är 
endast ett steg i att göra JF till den mest 
moderna av föreningar. Ett annat steg är 
avskaffandet av kontantkassan, som lett 
till smidigare hantering av baren samt 
bokföringen. 

Fadderiets verksamhet har rullat 
igång med full fart. De två första in-
sparksfesterna har genomförts med bra-
vur. Inom kort nalkas Recentiorsittning-
en, ett evenemang som alla JIK:are bör 
uppleva. På tal om saker som en juris. 
studerande bör uppleva under sin stu-
dietid är årets bal värd att nämna. Bal-
kommittén har påbörjat sitt omfattande 
arbete att arrangera årets vinterbal. I år 
återvänder vi till rötterna - Hasselback-
en! Något som för många kommer inne-
bära ett kärt återseende.

Vidare så arbetar underhållningsmäs-
teriets spexgrupp – Lex Spexialis – med 
att utveckla spexet till en helt ny nivå. 

Förra årets succé med återupplivning-
en av spexet lade ett fundament som vi 
med spänning skall se nå helt nya höjder. 
Gillar ni att sjunga eller spela i band så 
skall ni veta att husbandet samt vår kör - 
Force Makör - välkomnar er med öppna 
armar.

Klubbmästeriet fortsätter att utveckla 
torsdagspubarna med nya koncept och 
teman. Som vanligt söker klubbmäste-
riet alltid efter nya medlemmar. Gillar 
du sittningar eller att blanda drinkar 
bakom baren är detta kommittén för dig. 

Marknadskommittén har i sedvanlig 
ordning kommit igång med arbetet in-
för Juristdagarna. Ledningsgruppen är 
samlad och arbetar för fullt för att göra 
höstens mässa till den största och bästa 
hittills. Nytt för i år är att särskilt fokus 
kommer att läggas på effektivitet och 
professionalitet, vilket förväntas leda till 
att flera utställare lockas till Juristdagar-
na. 

Under detta verksamhetsår kommer 
vi även ta steget och arbeta aktivt för 

att uppfylla de krav som ställs för att 
beviljas kårstatus, i enlighet med den 
motion som framlades vid novembers 
föreningsstämma. Detta kommer ställa 
mycket höga krav på oss som förening. 
Det kommer även innebära ett ökat stu-
dentinflytande, inte minst hos Juridiska 
Institutionen.

Vår strävan mot att beviljas kårstatus 
kommer resultera i en hel del positiva 
förändringar. Bland annat kommer al-
ternativ för matservering att presenteras 
för studenterna som besöker Juristernas 
Hus. Vår ambition är att öka konkurren-
sen kring hela campus till studenternas 
favör. När vi ändå talar om kårstatus och 
studenternas fördel så är Juridiska Lin-
jerådet värt att nämna.  Samarbetet med 
Linjerådet fortsätter. Som ett led i vägen 
mot kårstatus är målet att inkorporera 
Linjerådet under Juridiska Föreningens 
paraply. Något som kommer leda till 
ökat inflytande för JF i bland annat fa-
kultetsnämnden men även andra delar 
av institutionen.  

Vidare så kommer vår borg - Juris-
ternas Hus – fräschas upp samt upp-
graderas. Juristernas Hus skall vara en 
trivsam plats för studenterna - ett andra 
hem, enkelt uttryckt. Renoveringen av 
golvet under förra årets slut var bara ett 
första steg i processen. Högst upp på pri-
oriteringslistan är vårt kök. Planen är att 
börja rusta upp köket inför kommande 
tider. Det skadar inte heller att repetera 
detta faktum om och om igen - Jurister-
nas Hus är lunchöppet varje vardag mel-
lan kl. 12:00–13:00. Ta med dina vänner 
och luncha på Huset och ta en kaffe på 
maten, istället för att trängas med alla 
andra vid Södra huset. Förhoppningsvis 
visar solen upp sig inom kort. När vär-
men kryper tillbaka kan ni avnjuta era 
luncher på vår fina uteplats.

Det ansvar som ordförandeparet har 
över föreningen går inte att understryka 
nog. Vår ambition är att utveckla fören-
ingen på samma sätt som föreningen har 
utvecklat oss samt ge chansen till nya 
medlemmar att utvecklas på samma sätt. 

Vi hoppas innerligt att få med nya ansik-
ten i föreningens kommittéer. Ett stort 
tips till er JIK:are är att snarast engage-
ra er i föreningen, det finns som minst 
en kommitté för alla. Livet som aktiv i 
JF är något som förändrar en i helhet - 
vännerna och minnena förblir livet ut. 
Utnyttja föreningen för allt den har att 
ge, det finns mycket mer än att memo-
rera paragrafer här på juristprogrammet. 
Tillsammans skall vi skapa ett år fyllt av 
skratt och glädje. 2019 är det år vi för-
ändrar JF genom att ta stegen mot det 
bättre – tillsammans! 

Välkomna till ett nytt år – välkomna 
till Juridiska Föreningen vid Stockholms 
universitet 2019. 

ORDFÖRANDE Sam Bidi 
VICE ordförande Arman Bassari
FOTO: Ingrid Öhrn

Ordförande Sam Bidi och vice ordförande Arman Bassari
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Vad är ditt bästa partytrick?
Jag kan rappa Gold Digger utantill 
och är en jäkel på beer pong!

Julia Huldén
Marknadssekreterare

Ålder: 24   Termin: 6

Vilka ambitioner 
har du som mark-
nadssekreterare? 
Fortsätta att utveckla 
samarbetet med våra samarbetspart-
ners samt att jobba mot att få en ännu 
starkare anknytning till näringslivet. 
Att visa hela spektrumet av juristyrket 
och alla oändliga jobbmöjligheter vi 
har samt få studenter att faktiskt ta 
chansen till att knyta kontakter och 
engagera sig i marknadskommittén! 

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då? 
Drömmen var ju läkare men Fysik B var 
inte riktigt min grej och jag kuggade 
den, vilket gjorde att jag inte var be-
hörig till Läkarprogrammet. I dagsläget 
så hade jag nog pluggat ekonomi. 

Henrik Delfin
Informationssekreterare

Ålder: 25   Termin: 3

Vilka ambitioner har 
du som informa-
tionssekreterare? 
De mest närliggan-
de målen är att få en 
fungerande betalningsfunktion till 
hemsidan, där biljetter kan köpas till 
sittningar, fester m.m. samt att utöka 
och marknadsföra Juridiska Förening-
ens Merchandise.

Vad är ditt bästa partytrick?
Det håller jag hemligt. Leta upp mig på 
Huset vid någon fest, så kan jag visa.

Sonya Wennerström
Internationell sekreterare 

Ålder: 23  Termin: 3

Vilka ambitioner 
har du som interna-
tionell sekreterare? 
Att allt fler medlem-
mar engagerar sig i den 
internationella kommittén genom att 
delta i våra olika underkommittéer 
som internationella fadderiet, nordiska 
samarbetet och resegruppen. Jag vill 
även upprätthålla vår goda relation 
med våra utländska vänföreningar.

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då?
Jag skulle resa jorden runt och leva på 
olika ströjobb.

Philip Tåhlin
Klubbmästare

Ålder: 21   Termin 4

Vilka ambitioner har du 
som klubbmästare? 
Jag vill se till att alla känner sig välkom-
na på Juristernas hus, oavsett om det 
handlar om att gå 

på pubar och fester, eller bara att sitta 
där och studera eller umgås. Givetvis 
vill jag också se att så många som 
möjligt ansluter till klubbmästeriet.

Vad är ditt bästa partytrick? 
Varför välja ett? Som gammal gym-
nast har jag en del ess i rockärmen, 
men mitt främsta trick är att jag alltid 

kan göra en god drink. Oavsett vilka 
ingredienser som står till buds.

Deniz Üver
Underhållnings-
mästare

Ålder: 23  Termin: 6

Vilka ambitioner har du som under-
hållningsmästare? 
Jag vill göra underhållningsmästeriets 
olika delar – band, kör och spex – mer 
synliga för alla jurstuds som kan tänkas 
vara intresserade. Vidare vill jag även 
se kommittén representerad på fler 
externa evenemang.

Vad är ditt bästa partytrick? 
Spela Wonderwall på gitarr...

Linus Fransson
Borgmästare 

Ålder: 21 år  Termin: 5

Vilka ambitioner har du 
som styrelsemedlem? 
Att bidra till att driva föreningens 
utveckling framåt för våra medlemmar 
och andra juriststudenter, jag vill också 
göra Juristernas Hus till ett mer attrak-
tivt ställe för juriststudenter att mötas 
och ha roligt.

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då?
Juridik är ju klart bäst, men annars 
skulle det förmodligen bli något inom 
ekonomi.

TEXT: Ingrid Öhrn

MÖT NYA STYRELSEN!
Sam Bidi 
Ordförande

Ålder: 21  Termin: 5 

Vilka ambitioner har 
du som ordförande? 
Som ordförande är min ambition att 
stärka våra band med våra vänfören-
ingar men även att fortsätta utveckla 
vår interna verksamhet. 

Vad är ditt bästa partytrick? 
Tala skånska.

Arman Bassari
Vice ordförande 

Ålder: 22  Termin: 4

Vilka ambitioner 
har du som vice 
ordförande? 
Ett av mina främsta 
mål är att kämpa för 
att JF skall kunna uppnå kriterierna för 
att kunna ansöka om kårstatus. Mer 
internt vill jag jobba på att förbättra 
sammanhållningen samt samarbe-
tet mellan de kommittéerna jag har 
ansvaret för.

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då?
Va, finns det andra alternativ till jurist-
programmet?

Caroline Sköld
Sekreterare

Ålder: 23   Termin: 3
Vilka ambitioner har 
du som sekreterare? 
Jag vill att föreningens 

medlemmar ska få ett oerhört roligt år 
och en magisk årsbal. Jag vill, tillsam-
mans med övriga styrelsen, bevara 
JF:s fina traditioner men samtidigt se till 
att verksamheten utvecklas. Som se-
kreterare finns jag här för föreningens 
medlemmar och kommer alltid lägga 
medlemmarnas intressen i fokus!

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då? 
Relationsrådgivare troligen.

Hannah Gezelius
Öfverfadder

Ålder: 23  Termin: 4

Vilka ambitioner 
har du som  
öfverfadder? 
Min ambition är att få 
alla nya studenter att 
känna sig välkomna på juristprogram-
met och få dem att delta på inspark-
seventen!

Om du inte gick juristprogrammet, 
vad skulle du arbetat med/pluggat 
till då? Då skulle jag nog vilja vara 
eventplanerare eller något sånt.

Eddie Nilsson
Skattmästare

Ålder: 20  Termin: 4

Vilka ambitioner 
har du som  
skattmästare? 
Föreningens ekonomi 
har skötts väl de senaste åren, i egen-
skap av skattmästare vill jag fortsät-

ta garantera en hållbar ekonomisk 
verksamhet, samt se till att föreningens 
medlemmar får nytta av detta.

Vad är ditt bästa partytrick? 
Fråga efter ”Fireball” på torsdags-
pubarna så får ni se!

Ellioth Lodenius
Vice skattmästare

Ålder: 21  Termin: 3

Vilka ambitioner har 
du som vice skattmäs-
tare? 
Jag vill se att styrelsen 
mår så bra som möjligt. Genom att 
förvalta ekonomin väl under året vet 
jag att jag gör en god insats för styrel-
sens bästa.

Vad är ditt bästa partytrick?
Kan träffa flera bollar samtidigt i  
beerpong.

Lovisa Wennerberg
Idrottssekreterare 

Ålder: 21  Termin: 6

Vilka ambitioner har du 
som idrottssekreterare? 
Jag vill att fler personer som veta om 
vad idrottskommittén erbjuder. Det 
vore även kul om JF kunde delta på 
fler utomstående turneringar som ar-
rangeras av andra studentföreningar. 
Dessutom planerar vi en kommande 
turnering där vi kommer bjuda in an-
dra föreningar och ha en efterföljande 
sittning, där JF såklart ska represente-
ras av ett lag – så håll utkik efter det!

 ■ JF:S STYRELSE   ■ JF:S STYRELSE  
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60 år med  
iusbäraren
NU ÄR DET 60 ÅR SEDAN iusbäraren för första gången 
såg dagens ljus. Mycket har hänt. Här en tillbakablick. 

Våren 1959
Det var i början av 1959 som Juridiska 
Föreningen äntligen kunde presente-
ra iusbärarens första nummer. Behovet 
av ett gemensamt forum för förening-
ens medlemmar hade sedan länge varit 
trängande. Nu var tidningen här, fyra 
sidor tjock, med ambitionen att ge ut tio 
nummer per år. Redaktören hette Olov 
Hertzman och han var alltså iusbärarens 
första. Det var också Hertzman som, till-
sammans med två andra herrar, bildade 
Pubklubben, ett sällskap för gamla ius-
bäraren-redaktörer. Den 20 december 
varje år träffas Pubklubbens medlem-
mar, vilka till antalet av naturliga skäl 
ökat med tiden, i Den Gyldene Fredens 
källarvalv. Traditionen lever vidare idag, 
men ryktet säger att uppslutningen och 
entusiasmen för denna högtidssamman-
komst är något svalare hos nya genera-
tionens redaktörer. 

 
Kuppen 1968
Organisationen för iusbäraren ser idag 
något annorlunda ut än förr. Tidningen 
står under Juridiska Föreningen, men 
det är chefredaktören som utser vice 
chefredaktör och rekryterar medarbeta-
re till tidningen. Förr valdes redaktionen 
under föreningens årsmöte. Det var un-
der ett av dessa årsmöten, året 1968, som 
en grupp socialistiska juriststudenter 
gjorde entré precis innan det var dags att 

tillsätta ny redaktion för iusbäraren. De 
lade fram ett eget förslag på redaktion 
och eftersom de var i majoritet vann de-
ras förslag och valberedningens förslag 
på redaktion föll. En av de juriststuden-
ter som deltog i denna mini-kupp var 
Jan Guillou. I en intervju med iusbära-
ren i nr 2/1989 kommenterade han hän-
delsen; ”Ja, du vet ju hur det är på möten. 
Av 2 500 kommer endast 18 stycken. Om 
då 11 av dem är socialistiska jurister, så 
säger det bara ”swish”. Det är helt i sin 
demokratiska ordning”.

I sin bok 1968 skrev Guillou om kup-
pen och hur den socialistiska redaktionen 
”retat både studenter och lärare till van-
sinne med innehållet i tidningen genom 
att behandla ämnen som polisens över-
våld mot demonstranter, problemet med 
polisen som flagrant och konsekvens 
begick mened utan någon som helst risk 
för påföljd, skälen för att amerikanska de-
sertörer borde beviljas politiskt asyl istäl-
let för uppehållstillstånd på humanitära 
grunder och liknande frågor som av fullt 
naturliga skäl aldrig tidigare avhandlats i 
iusbärarens historia.” Krav riktades mot 
fakultetsledningen om att avskeda denna 
redaktion som tagit makten över iusbära-
ren. I 1968 skriver Guillou att det, enligt 
rykte, i högen av protestskrivelser fanns 
propåer som undertecknats av två justi-
tieråd och självaste JO. 

 ■ IUSBÄRAREN    ÅR60

Striden om allmän 
rättslära
År 1989 rasade striden om kur-
sen allmän rättslära. Bakgrun-
den var att fakultetens linje-
nämnd tillsatt en arbetsgrupp 
att utreda klagomål om att 
Jacob W F Sundberg som 
kursföreståndare skulle bedri-
va högerpropaganda och 
brista i vetenskaplig grund. 
Då Claes Peterson, professor i 
rättshistoria och vid denna tid 
prefekt, tillhörde Sundberg-kri-
tiker kallades fejden ibland för 
”affären Peterson/Sundberg”. 
I iusbärarens ledare i nr 1/1989 
gav redaktören Magnus Eriks-
son stöd till Sundberg, vars syn 
på rättigheter enligt Eriksson 
är detsamma som lärs ut vid 
Harvard, Princeton och Köln. 
Han menade också att påstå-
endet om indoktrinering un-
derskattade studenternas för-
måga till eget tänkande, och 
att linjenämnden censurera-
de akademisk kritik mot Sve-
riges statsideologi och reger-
ing. I samma nummer fanns 
inlägg av Sundberg själv och 
av studenten Carl Magnus 
Billström, som snarast tillhörde 
Peterson-lägret. Magnus Eriks-
son tog 1990 också ställning 
i debatten om styckmordet 
på Catrine da Costa och 
menade att allmänläkaren 
och obducenten var offer för 
”lynchjustice”. 

Text: David Munck
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Ansiktslyftning – ny layout
Tidningen, som de första åren 

var mer av ett informations-
blad än en tidning, genomgick 
i slutet på 60-talet en ordent-
lig ansiktslyftning. iusbäraren 
fick en ny, proprare layout och 

fler sidor. Formatet var dock 
fortfarande A5 och det dröjde 

till 1978 innan dåvarande redaktör 
Olle Andersson gick över till A4-format. 
Det nya formatet gav plats åt intervjuer 
med många intressanta personer; Leif 
GW Persson, justitieminister Ove Rai-
ner och hovrättspresidenten Birgitta 
Blom bland flera. 

iusbäraren och JF kritiseras för 
manschauvinism
Insändaren på bilden riktar sig mot för-
stasidan till nr 1/1991, där en teckning 
visade en kvinna som drog upp kjolen 
för att påverka en domare. Redaktören 
hävdade dock att teckningen var ironisk, 
och med tanke på den rubrik insändaren 
gavs kan vi kanske ana att kritiken inte 
togs på stort allvar. I samma nummer 
återfanns även ytterst tveksamma bilder 
från vårens inspark, allt för tveksamma 
för att återpubliceras här. Den som vill 
ha en ordentlig historisk tillbakablick får 
själv bege sig till iusbärarens arkiv på Ju-
risternas hus.

En annan laddad debatt fördes un-
der 2002 med anledning av JF:s herr-
middagsaffisch, vilken uppfattades som 
sexistisk och prickades av Näringslivets 
Etiska Råd. Affischen visade en lättklädd 
kvinna i en utmanande ställning. Intill 
kvinnan var en fjärrkontroll avbildad, 
märkt herrmiddag. På kontrollen fanns 
knappar med texten ”ta pillret”, ”hämta 
öl”, ”tvätta” och ”tänk”. Det gick även att 
trycka för ”massage”, ”strippa”, ”bakväg”, 
”sug av” och ”pöka”. Affischen diskutera-
des på flera sidor i nr 3/2002 och hela 
numret fick temat diskriminering. De-
batten om herrmiddagsaffischen fort-
satte även i nr 4/2002 med tre sidor av 
insändare på ämnet. 

Samtidigt var 00-talet det decennium 

då iusbäraren fick sådan etnisk mångfald 
och könsbalans som kan kännas själv-
klar idag. 2004 års chefredaktör Hanna 
Nilsson (numera Hanna Hansson) var 
med sitt brokiga kontaktnät en nyckel-
person i denna utveckling.

Censurfrågan och  
narkotikadebatt
Liksom utformningen av iusbäraren har 
förändrats under åren så har också inne-
hållet varit växlande. Fokus har av natur-
liga skäl förändrats efter vad som legat 
mest i tiden. På 60-talet, när censur var 
ett hett ämne, uppmärksammade iusbä-
raren frågan i nr 2/1964 genom en de-
batt mellan Svenska Filminstitutets VD 
Harry Schein och Per Nordenfelt, censor 
på Statens Biografbyrå. 

På 80-talet fick narkotikadebatten 
stort utrymme. I nr 5/1984 riktade skri-
benten Mikael Wiman kritik mot för-
slaget att kriminalisera bruk av narkoti-
ka.  Bruk av narkotika straffbelades 1988 
och år 1993 infördes fängelse i högst sex 
månader i straffskalan för eget bruk.

Åren 1990 till 1991 debatterades den 
nya rattfyllerilagen hett i media. Lagen 
innebar förändringar i påföljdsfrågan 
och promillegränsen sänktes från 0,5 till 
0,2. I iusbärarens nr 3/1991 diskuterades 
den nya lagstiftningen under rubriken 
“Nya rattfyllerilagen – ett hot mot den 
allmänna rättskänslan?”. Artikeln disku-
terade att fängelsestraffen närmast hade 

halverats i och med den nya lagändring-
en. Vad gäller promilleförändringen, 
som även den var omdiskuterad, kunde 
vi bland annat läsa om Leif GW Perssons 
uttalande att folk kör bättre när de har 
0,2 till 0,4 promille i blodet än 0,0...

Sedan iusbärarens bildande har ar-
tiklar om juristlinjen, arbetsmarknaden 
och JF varit fokus för tidningen. Över tid 
har innehållet dock kommit att handla 
något mindre om juristlinjen och JF och 
redaktionen har rört sig mot att skriva 
än mer om juridiska frågor. En tänkbar 
anledning är att iusbäraren från början 
utgjorde ett gemensamt organ för att nå 
ut med information till juriststudenter 
och för att studenter och jurister vid in-
stitutionen skulle kunna dela sina åsikter 
– en funktion som idag till stor del har 
ersatts av andra forum. 

En 60-åring med framåtanda
Vägen till var vi står idag har inte alltid 
varit lätt. iusbäraren är idag en framåt-
strävande 60-åring som, utan mening att 
skryta, står sig bra i konkurrensen med 
sina systertidningar runt om i landet. 

Att få arbeta med iusbäraren är ett 
rent nöje och jag är en mycket stolt chef-
redaktör när tidningen nu firar 60 år. Må 
den leva i många år till!

TEXT: Ingrid Öhrn

 ■ IUSBÄRAREN    ÅR

Training Programme 2019
Nu startar vi Mannheimer Swartling Training Programme 
för dig som vill optimera dina juridikstudier med praktisk 
 erfarenhet. Utbildningsprogrammet ger en unik möjlighet 
till fördjupning med direkt insyn i arbetet på en affärs
juridisk byrå.

Programmet består av tre utbildningstillfällen under  
fem heldagar hösten 2019. Mer information hittar du  
på  mannheimerswartling.se/karriar.

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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 ■ VIVECA STEN  ■ VIVECA STEN

”Jag har alltid varit en  
skrivande människa” 
1983 VALDES VIVECA STEN TILL CHEFREDAKTÖR för iusbä-
raren. Sedan dess har hon haft en fartfylld karriär, från 
chefsjurist på storbolag till världsberömd kriminalroman-
författare. iusbäraren träffar Viveca 36 år senare för att 
prata om hennes framgång. 

UNDER en kall vinterdag träffar 
jag Viveca på Thelins i Stock-
holm. Jag smuttar på min cappu-

cino medan Viveca beställer kaffe och en 
fralla. Det måste kännas surrealistiskt, 
tänker jag, att över 30 år senare hamna 
på omslaget av en tidning som man en 
gång varit chefredaktör för. Men det är 
egentligen inte så konstigt. Vivecas am-
bition visar på en drivkraft som får mig 
att undra ifall det finns något som hon 
inte klarar av?

Vivecas karriär tar sin början på ju-
ristlinjen vid Stockholms universitet. 
Men innan Viveca började studera hade 
juridiken inte funnits på hennes agenda.

– Under hela min uppväxt och ton-
årstid drömde jag om att bli journalist. 
Till exempelvis var jag chefredaktör på 
skoltidningen för Adolf Fredriks musik-
skola. Men min farfar hade varit chefs-
jurist på gamla Axel Johnson-koncernen 
och min pappa och mina farbröder hade 
också läst juridik. Så på något sätt sökte 
jag till juristlinjen på grund av arv och 
miljö, snarare än kall och talang. Man 
för vidare outtalade förväntningar, vare 
sig man vill eller inte. Juristlinjen var 
dock absolut det rätta valet för mig. Jag 
har haft en fantastisk juristkarriär och 
jag ångrar mig inte ett dugg. No regrets. 

Efter ett år av studier gick hon med 
i iusbäraren, vårterminen 1982, för att 
sedan bli vald till chefredaktör ett år 

senare. Att hon söker sig till chefsrol-
ler måste vara ett karaktärsdrag. Viveca 
förklarar det själv som att hon alltid har 
haft en fallenhet för att ta ansvar. Precis 
som hon alltid har haft en fallenhet för 
att skriva.  

– Jag har alltid velat skriva, har alltid 
skrivit sedan jag var liten och det är det 
som man kan se med facit i hand. När 
jag var klar med iusbäraren, mot slutet 
av 1984–85, skrev jag en del för Mini-
max som var Handelshögskolans kårtid-
ning. Även fast jag arbetade som jurist 
i över 20 år, var jag fortfarande en skri-
vande människa. 

Den 18 de-
cember 1986 er-
höll Viveca två 
examensbevis, 
som både jurist 
från Stockholms 
universitet och 
c i v i l e k o n o m 
från Handels-
högskolan. Un-
der tiden för 
hennes examensuppsats hade hon pro-
fessor Erik Nerep som handledare på 
Handelshögskolan. Han tidigare hade 
varit lärare på juristlinjen. Viveca tog 
tillfället i akt och skrev en uppsats som 
blev godkänd på bägge lärosätena. Detta 
sparade mycket tid eftersom hon samti-
digt arbetade deltid på SAS. Flygbolaget 

hade fattat intresse för Viveca under ett 
”contact-talk” i maj 1985.

– Jag skulle ha suttit ting den som-
maren men då ringde SAS och frågade 
om jag ville sommarjobba hos dem som 
bolagsjurist. På den tiden måste man fö-
reställa sig att SAS var det coolaste man 
kunde jobba med. SAS var i princip då-
tidens Google. Det var drömjobbet. Och 
när jag hade jobbat sommaren ut ville de 
att jag skulle jobba deltid på cirka två till 
tre dagar i veckan, medan jag pluggade 
klart. Deltidsjobbet betydde att jag hade 
möjligheten att få fast jobb på det mest 
eftertraktade företaget i Sverige efter 
min examen. Det enda kruxet var att jag 
skulle ta dubbla examen. Men jag kunde 
inte tacka nej. Så jag tackade ja och efter 
min examen trodde jag att jag skulle dö 
av sömnbrist, ha ha. Jag sov i två veckor 
efter det, jag sov till och med på nyårs-
afton. 

Under tiden som bolagsjurist på SAS 
skrev Viveca en del krönikor för olika fi-
nanstidningar. Hon blev även tillfrågad 
att skriva en del fackböcker och hålla före-
drag bland annat om förhandlingsteknik 
och IT. Hon jobbade i IT-industrin under 
några år efter SAS innan hon övergick till 
att bli chefsjurist på Posten år 2002. 

 “ Och så tänkte jag, tänk om 
det faktiskt låg ett lik här, vad 
skulle hända då? Jag gick hem 
och skrev det första och sista 
kapitlet till det som blev min 
debutbok.
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 ■ VIVECA STEN  ■ VIVECA STEN

Men år 2005 var året det 
vände. Efter att ha deltagit i ett 
ledarskapsprogram för högre 
kvinnliga chefer, Ruter Dam, 
satte Viveca ett personligt 
mål som skulle komma att 

förändra mycket i hennes liv.
– Mitt personliga mål var att 

skriva en skönlitterär bok. När jag 
började med fackböcker hade jag inte 
riktigt litat på min förmåga att skriva 
skönlitterärt, men det var något jag länge 
hade grunnat på. Sen kom sommaren 
2005 och jag promenerade längs stran-
den i Sandhamn, där vi har vårt som-
marställe. Solen sken, vågorna rullade 
in, himlen var blå och jag fick en bild i 
huvudet av ett lik inlindat i ett fiskenät 
som låg på stranden med ruttna tår och 
fingrar som fiskar gnag på. Och så tänk-
te jag, tänk om det faktiskt låg ett lik här, 
vad skulle hända då? Jag gick hem och 
skrev det första och sista kapitlet till det 
som blev min debutbok. Det tog ett och 
ett halvt år att skriva klart för att då kun-
na skicka in boken till några olika förlag. 
Bara några veckor senare hörde Bonnier 
av sig och ville ge ut boken. Jag höll på 
att trilla av stolen, jag hade inte alls tänkt 
mig att det skulle gå. 

Författarkarriären tar fart
Viveca hade aldrig trott att hon skulle bli 
heltidsförfattare. Fackböckerna hade sålt 
ungefär två till tretusen exemplar, vilket 
var väldigt bra eftersom de inte använ-
des av något universitet. Men när de-
butromanen sålde flera hundratusentals 
exemplar kunde hon inte riktigt förstå 
det. Viveca fortsatte att skriva och om-
världens intresse för böckerna växte sig 
allt större.

– Först ringde TV4 och ville filma 
mina böcker, och sedan ringde en massa 
utländska förlag som bad om att få köpa 
rättigheterna för att översätta och ge 
böckerna i olika länder. Under denna tid 
gick Posten samman med Posten i Dan-
mark och vi åkte kontinuerligt till Brys-
sel för att övertyga EU-kommissionen 
om att en försoning mellan två statliga 
postmonopol var det bästa sedan rostat 

bröd, vilket de inte var helt entusiastiska 
över. Men fusionen gick så småningom 
igenom, och jag blev erbjuden rollen 
som chefsjurist för hela den nya koncer-
nen Postnord med 44 000 anställda. Det 
var ett för bra erbjudande för att tacka 
nej till, men där någonstans kände jag att 
det började bli för mycket. Om jag inte 
jobbade skrev jag och barnen började 
bli tonåringar. Jag ville inte arbeta under 
hela deras tonårstid. Därför tänkte jag 
till slut att om författeriet går åt skogen 
så kan jag alltid övertala en stackars ad-
vokatbyrå att ge mig ett jobb. Men jag 
kunde inte släppa författarskapet, jag 
måste ta chansen. Till slut sa jag därför 
upp mig 2011, vilket var ett otroligt svårt 
beslut eftersom hela min identitet satt i 
juristrollen. Men den dagen jag sa upp 
mig var det självklart och jag har inte 
ångrat mig en sekund. 

Viveca har dock inte släppt juridiken 
helt och hållet. Hennes vana av analys, 
att hålla deadline och knyta ihop ett lo-
giskt resonemang har varit till stor fördel 
för skrivandet. Dessutom har hon haft 
mycket nytta av sina affärsjuridiska kun-
skaper när det gäller att bygga författar-
skapet internationellt. Böckerna har sålt 
i fem miljoner exemplar i över 30 länder 
och TV-serierna har setts av över 80 mil-
joner människor i hela världen. Viveca 
har i någon mening blivit en affärsverk-
samhet. 

– När böckerna säljs i olika länder 
sysselsätts jättemånga människor. Till 
exempelvis ska de översättas och mark-
nadsföras. Skådespelare och regissörer 
anställs för filmatiseringarna. Journalis-
ter gör intervjuer och skriver om böcker-
na. Det blir rätt många ringar på vattnet 
och då har man plötsligt blivit en liten 
del av den svenska exportprodukten. 

Att tala inför publik
Idag är Viveca dock inte heltidsförfatta-
re. Hon är sitter i styrelsen för System-
bolaget där hon också är ordförande 
i Revisionsutskottet och sitter även i 
styrelsen för Röda Korsets stiftelse för 
torterade flyktingar. Dessutom föreläser 
hon om förhandlingsteknik och är ex-

pertkommentator i TV. Inför regerings-
bildningen var hon där för att ge råd till 
partiledarna om hur de skulle sy ihop en 
förhandling. Hennes talang och vana att 
tala inför folk utvecklades under tiden 
hon undervisade på juridisk introduk-
tionskurs på juristprogrammet, bl.a. till-
sammans med försvarsadvokaten Hen-
rik Olsson Lilja. 

– Jag har haft stor nytta av undervi-
sandet. Om man står kväll efter kväll 
framför en stor skara av studenter så 
tycker man inte att det är lika svårt att stå 
framför en publik. Vilket är något man 
måste göra på bokturnéer och interna-
tionella litteraturfestivaler. 

”Ingen blir författare utan  
att läsa mycket”
Viveca har många olika talanger och har 
utvecklat erfarenheter som juriststu-
denter avundsjukt längtar efter. Därför 
frågar jag henne avslutningsvis om hon 
har något råd till blivande jurister och 
författare. 

– Eftersom jag läste dubbelt så hade jag 
väldigt mycket att plugga hela tiden och 
mina knep för att få ihop det var att dela 
in studierna i avsnitt. Jag räknade ut hur 
många sidor jag behövde läsa varje dag 
inför en tenta och gav mig en portion om 
dagen, det lättade på stressen. Det behövs 
eftersom man jämt är stressad som stu-
dent och känner att man borde läsa mer 
och mer. Detta även är ett tips för blivan-
de författare, läs mer! Ingen blir författare 
utan att läsa mycket. Och därefter: skriv, 
skriv, skriv. Det går inte att skriva sitt bäs-
ta verk i första utkastet, att skriva handlar 
lika mycket om att skriva om, gång på 
gång, tills det blir bra. 

Min cappucino har hunnit kallna och 
jag tackar Viveca för vårt samtal. På vä-
gen hem tänker jag på vilken resa hon 
har gjort och kommer fram till svaret på 
min fråga. Nej, det finns nog ingenting 
som Viveca inte klarar av. 

TEXT: Sara Passandideh 
FOTO: Thorn Ullberg
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RBG – juristen som 
förändrade världen

”PROTESTS are important, 
but changing the culture means 
nothing if the law doesn’t change.”  

Ruth Bader Ginsburg (RBG). Den an-
dra kvinnliga domaren i USA:s högsta 
domstol har under hela sin långa karri-
är kämpat för kvinnors rättigheter, men 
vad vissa människor inte vet är att en av 
RBG första fall handlande om diskrimi-
nering mot en man.  Idag har hon gått 
och blivit popkulturellt kreddig där hon 
hyllas genom filmen On the Basis of Sex. 
”I am 84 years old and everyone wants to 
take a picture with me”, säger RBG och få 
publiken att skratta i en intervju.

Trailern inleds med en ung, nyfiken 
och sprallig RBG som går bland ett hav 
av välklädda herrar. RBG läste första 
året vid Harvard Law School när hennes 
make Martin, som läste andra året, fick 
cancer. Hon deltog både i hennes klasser 
och hans, tog anteckningar och trans-
kriberades föreläsningar medan hon tog 
hand om Martin och deras dotter Jane.

Efter sina studier sökte hon flera jobb 
hos olika advokatbyråer i strävan efter 
att bli advokat. Trots att hon hade de 
högsta betygen kunde hon inte hitta ett 
enda jobb eftersom inget av de företag 
hon ansökte till ville anställa en kvinna. 
“I wasn’t what they were looking for,” 
berättade RBG för sin make och avslu-
tade med “They said women are too 
emotional to be lawyers ... [and] a wo-
man graduating top of her class must be 
a real ball-buster. I worked hard, I did 
everything I was supposed to do, and I 
excelled”. Jobbsökandet slutade med att 
hon tog ett jobb som lärare vid Rutgers 
Law School och undervisade i “The Law 
and Sex Discrimination”.

Ett banbrytande rättsfall 
Rättsfallet Charles Moritz v. Commis-
sioner (1972) handlade om Moritz - en 
man som var tvungen att anställa en 
sjuksköterska för att hjälpa honom att ta 
hand om sin åldrande mamma så att han 
kunde fortsätta arbeta. Moritz nekades 
skatteavdrag för vården med anledning 
av bestämmelsen 214 i Internal Revenue 
Code som begränsade skatteavdrag en-
dast för: “a woman, a widower or divor-
ce, or a husband whose wife is incapa-
citated or institutionalized”. Domstolen 
fastslog att Moritz, en man som aldrig 
varit gift, inte hade rätt till skatteavdra-
get. 

Fallet blev RBG:s första diskrimine-
ringsmål. Det var maken, Mar-
tin, som först visade henne 
fallet. Efter att ha läst domen 
visste hon att de var tvung-
na att ta sig an fallet. Hon 
tänkte att domarna i ap-
pellationsdomstolen, vilka 
var män, skulle vara mer 
mottagliga för begreppet 
könsdiskriminering när det 
var en man som var käran-
de. RBG såg en möjlighet 
att börja utmana de lagar 
som skapar normer om att 
männens roll i samhället 
är att arbeta för att försörja 
familjen och kvinnors roll i 
samhället är att tillhöra hem-
met för att ta hand om man 
och barn. Hon hoppades på 
att ett prejudikat om att en man 
orättvist diskriminerades på grund 
av sitt kön, i sin tur skulle utmana de 
lagar som diskriminerade kvinnor. 

Ginsburg vann fallet. Domstolen 
menade att lagen utgjorde diskrimine-
ring. Detta var starten på RBG:s livs-
långa uppdrag att riva varje lag som 
innebar könsdiskriminering. Charles 
Moritz-fallet var bara början.

On the Basis of Sex ger oss en inblick 
i hur Ruth Bader Ginsburg gick tillväga 
för att förändra juridiken och hur hon 
började en karriär som så småningom 
skulle ta henne hela vägen till högsta 
domstolen. Filmen har premiär i Sverige 
den 8 mars. 

TEXT: Firel Danho 
ILLUSTRATION: Liza Yandam 
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ton länder gått ifrån ett totalförbud till 
att tillåta abort på vissa grunder. Totalt 
har 28 länder mellan 2000 och 2017 
infört fler legala grunder för att tillåta 
abort. 

En mänsklig rättighet?
Huruvida rätten till abort ska ses som 
en mänsklig rättighet har diskuterats. 
Under hösten 2018 kom FN:s kommit-
té för mänskliga rättigheter ut med en 
kommentar till rätten till liv under arti-
kel 6 ICCPR. Enligt uttalandet har alla 
väldens länder en skyldighet att tillåta 
aborter när liv och hälsa hos den gravida 
kvinnan är i fara. Detta är första gången 
som tillåtande av abort har utryckts som 
en skyldighet. Trots att uttalandet inte 
får någon bindande juridisk verkan, är 
det ändå en viktig markering av hur de 
mänskliga rättigheterna ska tolkas. 

Med statistiken om förhållandet 
mellan lagstiftning och antalet utförda 
aborter i åtanke, kan det politiska abort-
motståndet synas svårt att förstå. Rätten 
till abort är emellertid mer komplex än 
så. Moraliska aspekter väger tungt. Till 
skillnad från Sverige finns det i majorite-
ten av de europeiska länderna så kallade 
”samvetsklausuler” i lagstiftningen som 
gör det möjligt för vårdpersonal att väg-
ra utföra aborter. Genom en hänvisning 
till en moralisk eller religiös uppfattning 
har vårdpersonalen en rätt att vägra ut-
göra ingrepp som står i strid mot denna 
uppfattning. Detta är en annan sida av 
debatten, men vars konsekvenser drabb-
ar personen som söker vård. I Sverige 
prövades frågan 2017, i det s.k. Barn-
morskefallet under 2017. Arbetsdom-
stolen fastslog att någon diskriminering 
inte förelåg när en barnmorska nekades 
anställning på grund av att hon, med 
hänvisning till sin tro, vägrade utföra 
aborter.

En fråga om självbestämmande
I förlängningen innebär rätten till abort 
mycket mer än bara det medicinska in-
greppet i sig. Det handlar om valfrihet, 

och rätten att bestämma över sin egen 
kropp. Det handlar även om att rädda 
kvinnors liv och hälsa. För mig som upp-
vuxen i Sverige tar jag denna möjlighet 
till självbestämmande för givet. Ur ett 
internationellt perspektiv är det tydligt 
att valet att göra abort i många fall inte 
ligger hos kvinnan själv, utan hos sam-
hället. Hur det är möjligt att aborträtten 
och kvinnors rätt till sin egen kropp kan 
vara så kontroversiell är för mig svårt att 
förstå. Ingen stat, religion eller annan in-
divid borde kunna ta det beslutet åt en 
individ. 

Trots vissa framsteg och förbättring-
ar för aborträtten i världen, är antalet 
människor som dör på grund av osäkra 
aborter runt om i världen fortfarande en 
skrämmande siffra. Det går inte att blun-
da för den politiska utvecklingen i flera 
länder. Även i vår egen riksdag vill ett 
av partierna sänka den fria abortgrän-
sen från 18 till 12 veckor. Sänkningen 
har inte ett brett stöd, men opinionen 
kan förändras. I tider när det blåser kon-
servativa vindar är detta viktigt att ta på 
allvar. 

TEXT: Cornelia Frank

ILLUSTRATION: Fredrika Lageryd 
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Förbud eller rättighet  
– aborträtten i världen
FÖR NÅGRA EN SJÄLVKLARHET, för andra starkt kontrover-
siellt. Oavsett uppfattning är aborträtten ständigt omde-
batterad. Nyligen legaliserades abort på Irland, samtidigt 
som utvecklingen är den motsatta i några länder. iusbä-
raren har gjort en utblick över abortlagstiftningen i om-
världen. 

ABORTRÄTTEN i Sverige är 
resultatet av många års kamp 
för kvinnors självbestämman-

derätt. Nuvarande abortlagstiftning är 
från 1974 och tillåter aborter upp till 
vecka 18. Efter det kan beslut tas av So-
cialstyrelsen om särskilda skäl förelig-
ger. För inte allt för länge sedan var dock 
abort inte ett alternativ i Sverige. Fram 
till 1864 var abort belagt med döds-
straff. Gravida kvinnor blev då tvungna 
att resa bort, för att sedan adoptera bort 
sitt barn. Historier som dessa berättas 
om kvinnor som levde bara för några 
generationer sedan. 

I december förra året röstades Ir-
lands nya abortlag igenom i parlamen-
tet. Folkomröstningen som hållits tidi-
gare under året visade ett starkt stöd för 
lagändringarna. Beslutet i parlamentet 
ses som ett historiskt beslut då Irland 
tidigare haft en av världens strängaste 
abortlagar. Tidigare rådde ett strängt 
förbud mot abort och straffet för illegala 
aborter kunde uppgå till 14 år. 

Abortmotståndet starkt  
i vissa länder
Irland är ett hoppfullt exempel, men 
utvecklingen går i motsatt riktning i 
flera andra länder. USA är ett omtalat 
exempel. I januari i år hölls en stor de-

monstration i Washington för att den 
fria aborträtten ska rivas upp. Rätten till 
abort är i USA skyddad genom högsta 
domstolens beslut i målet Roe v Wade-
74. Ändå finns lagar i några delstater 

som gör det svårt eller praktiskt oge-
nomförbart. 21 av delstaterna har dess-
utom anti abort-lagar som kan aktiveras 
om Roe v Wade-74 rivs upp. President 
Donald Trump har utryckt en vilja om 
att inskränka aborträtten. Och med re-
publikanen Brett Kavanaughs inval i 
Högsta Domstolen finns nu en oro över 
att den fria aborträtten kan komma att 
utmanas i USA. 

Polen har idag en av den mest res-
triktiva abortlagstiftningen i Europa. 
Under 2018 presenterades ett ännu mer 
inskränkande lagförslag som efter mas-
siva protester inte röstades igenom. Så 
har det inte alltid varit. Under 50-talet 

var Polen det första landet i världen med 
fri abort. Många svenska kvinnor reste 
dit för att få hjälp och ”Polen-resorna” 
blev ett etablerat begrepp. Nu är situa-
tionen den motsatta och polska kvinnor 
får istället vända sig till länder med mer 
generösa abortlagar. 

47 000 dör till följd av  
osäkra aborter
Att stränga abortlagar begränsar antalet 
aborter, stöds inte av statistik. Aborter 
sker oavsett lagstiftning. Skillnaden lig-
ger i utförandet och tillgången till en 

säker vård.  Årligen dör 47.000 kvinnor 
på grund av osäkra aborter enligt upp-
gifter från WHO. En studie från WHO 
och Guttmacher Institute visar att ju 
strängare lagstiftning, desto större andel 
osäkra aborter. I länder med en sträng 
lagstiftning är endast en av fyra abor-
ter räknad som säker, medan siffran för 
länder med en generösare lagstiftning är 
att nio av tio aborter räknas som säkra. I 
brist på resurser används mycket farliga 
metoder såsom giftblandningar och slag 
mot magen.  Dessa metoder kan riskera 
kvinnans liv och leda till svåra kompli-
kationer. Rapporten visar dock att det 
sker förbättringar. Sedan 2000 har sex-

 “ Med republikanen Brett Kavanaughs 
inval i Högsta Domstolen finns nu en oro 
över att den fria aborträtten kan komma 
att utmanas i USA.
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 ■  FOLKRÄTT

Det gemena 
proxy-kriget
I ETT PROXY-KRIG STÖDJER STORMAKTER olika parter i ett 
svagare land, likt USA och Sovjet gjorde i Vietnam. Ett 
sådant krig mellan politisk shia- och sunni-islam pågår i 
Mellanösterns fattigaste land.

REPUBLIKEN JEMEN  bildad-
es när två diktaturer blev till en. 
Det kommunistiska Sydjemen 

var bankrutt utan Sovjet och upplöstes 
1990 i norra delen. Där styrde president 
Saleh på maffia-vis i Sanaa, som blev för-
enad huvudstad.

Hoppet om en nystart för muslimska 
länder, efter lång tids politiskt våld och 
invasioner, var tema för Obamas tal i 
Kairo 4 juni 2009. Samma månad gav 
Islamiska Republiken Iran (IRI) en egen 
hint. Irans demokratirörelse ”gröna re-
volutionen” slogs brutalt ner av polis. 

IRI har gett fingret åt folkrätten sedan 
maktövertagandet 1979 med USA-dip-
lomater som gisslan, och har på senare 
år befäst makt över Libanon, Irak och 
Syrien. Till IRI:s politiska och militära 
proxies i arabvärlden gick pengar som 
frigjordes när Obama lyfte sanktioner. 
Irans folk har fått det materiellt sämre 
(därav nya protester 2018).

Den arabiska våren nådde Jemen 
2011. Regimens våld triggade gatustri-
der, granater slungades mot presidentpa-
latset och Saleh gav upp 2012. Vicepresi-
dent Hadi bildade provisorisk regering 
och öppnade 2013 en FN-stödd dialog 
för Jemens olika grupper. Den mest mi-

litanta shia-grupperingen, Houthis, fick 
då pengar, vapen och krigsträning av 
IRI (Reuters 15/12-14, Foreign Policy 
8/10-14, Middle East Monitor 27/9-14). 
Houthis stormade Sanaa i september 
2014. Ett frö till demokrati blev en kugge 
i IRI:s shia-imperium. 

Men Jemens granne är Saudiara-
bien. När denna sunni-stormakt, ihop 
med bl.a. Förenade Arabemiraten och 
Kuwait, anföll Houthis 2015 måste vi 
skilja jus ad bellum (rätt till krig) från 
jus in bello (rätt i krig). Team Saudi kan 
hävda rätt till intervention då president 
Hadi begär eldunderstöd mot en ut-
landsstödd gerilla, som även ryckt fram 
mot gränsen och attackerat saudiska 
mål. Saudi-metoderna i kriget kan ändå 
vara brottsliga. Enligt sedvanerätt uttol-
kad av Röda Korset, regel 53, får svält 
inte användas som vapen.

Saudiarabien vill inte ha en manstark 
armé, som (likt Portugal 1974) kunde 
leda ett folkuppror mot diktaturen. Dess 
främsta vapen är nu bomber över den 
stora Houthi-kontrollerade arean plus 
en blockad som slår blint, då bara Sau-
diarabien och lilla Oman har landgräns 
mot Jemen. Rädda Barnen larmar att 
100 barn dör om dagen. Hur många som 

svälter är oklart, för Houthis har i pro-
pagandasyfte manipulerat rapporter och 
saboterat matleveranser (Guardian 2/1-
19). Finns något hopp bland all cynism? 

I fiskestaden Mukalla har extremis-
terna al-Qaida besegrats av Förenade 
Arabemiraten, som styrt in bistånd via 
Röda Halvmånens båtar och hjälpt igång 
ekonomin så livet liknar det normala 
(NY Times 31/10-18). Amnesty och FN 
anklagar dock emiratiska trupper för 
brott mot krigsfångar. Oman, som är 
neutralt men lutar åt Houthis, har kört 
in basvaror och tagit emot flyktingar. 
Öster om Houthi-linjen rehabiliteras 
barnsoldater, vilket Houthis nu medger 
att de haft över 18 000, de yngsta tio år 
(AP 19/12-18).

I december 2018 förhandlade par-
terna i Stockholm. Första resultatet på 
marken är avspänning i Hodeidah. Den-
na miljonstad, som är Jemens port mot 
Röda havet men hamnat mitt i frontlin-
jen, bär en nyckel till lindring av det ci-
vila lidandet.

Ingen vet om någon kan straffas 
för krigsbrott i Jemen. För brittiske 
FN-medlaren Griffiths (DN 13/12-18) 
var detta inte prio i Stockholm:

– Jag är här för att förmå dem att sluta 
kriga. Inget annat.

TEXT: David Munck

Skribenten sitter i styrelsen för  
Föreningen Syrien Sverige.

 ■  FOLKRÄTT

Världens mest 
isolerade folk 
PÅ ÖN NORRA SENTINEL I BENGALISKA VIKEN bor sentinele-
serna, världens mest isolerade folk. Ursprungsbefolkning-
en har aldrig etablerat frivillig kontakt med omvärlden, 
men fick stor medial uppmärksamhet när en amerikansk 
missionär dödades av stammedlemmar förra året. Att 
besöka ön är nämligen förbjudet, enligt indisk lag. 

SE N T I N E L E S E R N A 
tros vara ett av värl-
dens sista isolerade ur-

sprungsfolk. Tillsammans med 
fem andra stammar befolkar de ögrup-
pen Andamanerna, som ligger i Benga-
liska viken utanför Indien. Just sentine-
leserna bor på ön Norra Sentinel och har 
varit separerade från de andra stammar-
na under så pass lång tid att de inte för-
står varandras språk. 

Eftersom sentineleserna är helt av-
skurna från omvärlden, en så kallad 
”okontaktad stam”, är lite känt om ur-
sprungsbefolkningen. Antropologer har 
uppskattat befolkningen till mellan 50 
och 400 individer, som lever som jägare 
och samlare.  Men stammens kultur och 
sociala struktur är okänd. Vilket språk 
sentineleserna talar eller om de följer ett 
lagsystem är omöjligt att veta.

Genom lagen om ”The Protection of 
Aboriginal Tribes” från 1956 och ”Indi-
an Forest Act” ges Sentineleserna status 
som ett särskilt utsatt ursprungsfolk av 
den indiska regeringen. Eftersom stam-
men inte är immun mot vanliga sjukdo-
mar eller virus som utomstående kan 
bära på menar internationella myn-
digheter att stammen måste skyddas i 
möjligaste mån. Ön Norra Sentinel om-
fattades därför fram till juni 2018 av en 

”Restricted Area Permit” som för-
bjöd utomstående från att besöka ön. 
Besöksförbudet har sedan dess lättats 
för att möjliggöra för antropologer 
och forskare att ta sig till ön, på sär-
skilda villkor. Medan Norra Sentinel 
faller under indisk administration 
och är en del av unionsterritoriet 
Andamanerna och Nikobarerna, är 
sentineleserna självstyrande i för-
hållande till Indien. 

Sentineleserna är högst fientligt in-
ställda till besök. En rad försök att när-
ma sig stammen har gjorts av utomstå-
ende – och merparten har misslyckats. 
I november 2018 väckte sentineleserna 
medias uppmärksamhet när en ameri-
kansk missionär dödades av stammed-
lemmar. Mannen ska ha mutat en grupp 
fiskare att ta med honom ut på havet 
i båt, varifrån han sedan tog sig i land 
med hjälp av en kanot.  

Mannens död hanteras som ett mord, 

men stammedlemmarna som dödade 
den amerikanske mannen kommer tro-
ligtvis inte att åtalas. Människorättsor-
ganisationer som Survival International 
har betonat vikten av att sentineleserna 
inte bara skyddas, utan lämnas ifred helt 
och hållet. 

TEXT: Johanna Andersson

ILLUSTRATION: Shutterstock
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TV-licensen avskaffad
Vid årsskiftet avskaffades TV-licensen. Den 
som betalat för 2019 till Radiotjänst i Kiruna får 
pengar tillbaka. Nu läggs public service-avgift 
på skattsedeln. Licensen byggde på TV-innehav 
och 2014 fastslog Högsta förvaltningsdomsto-
len att den inte gällde datorer. Den påfördes 
hushållsvis, vilket missgynnade den som sak-
nar partner att dela avgiften med. Singelhus-
håll med TV är vinnare på nya finansieringen. 
Förlorare är arbetsmarknaden i Kiruna samt de 
som förut sett SVT Play gratis eller inte alls tit-
tar på TV.

Militär greps för mordet 
på Zaida
Zaida Catalán, alumni från JF Stockholm och kandi-
dat för miljöpartiet i EU-valet 2009, hade FN-upp-
drag 2017 i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). 
En film på nätet visar hur hon mördas i Kasai-om-
rådet där kriget trappats upp om olja, mineraler och 
diamanter. Uppdrag Granskning menar att DRK och 
FN förhalat mordutredningen. Nu är en DRK-överste 
arresterad i Kasai, meddelar Radio France och SVT. 
Det liknar närmast vad vi skulle kalla utredningshäkt-
ning (24 kap. 3 § RB) och han är inte åtalad. Hur illa 
kongolesiska kvinnor farit i kriget, uppmärksamma-
des genom Nobels fredspris till gynekologen Denis 
Mukwege.

Studenter lockades 
sälja sex
Organisationer för sexarbetare gör ibland 
PR för sexhandel. I Sverige har gruppen 
Fuckförbundet kritiserats för en sådan roll 
(se Helena Brors i ETC om Stockholm Pride 
2017, och Abolitionism Sverige samma år). 
Från höstens inspark på Brighton Univer-
sity rapporterar brittiska Times (30/9-18) 
att Sex Workers Outreach Project (SWOP) 
kom till campus med start-kit (kondom & 
glidmedel), folder med tips hur man gör 
samt lyckohjul med underkläder som pris. 
SWOP får kritik för att unga tjejer, som i 
många fall just flyttat hemifrån, kan lock-
as sälja sex utan att veta vilka risker detta 
medför. 

6 kap 6 § YGL sätts på prov

En skolbussförare påstods, av 16 tidningar, ha visat porr 
för barn. Han blev identifierad, polisanmäld och tagen ur 
tjänst. Det var en helt oskyldig film som ett av barnen satt 
igång i bussen. Tidningsartiklarna, varav flera klandrats 
av Pressens Opinionsnämnd, kallas av Medierna i P1 för 
”en visklek». Nu har JK Mari Heidenborg inlett förunder-
sökning om förtal. Sen årsskiftet väcks inte åtal mot över 
ett år gamla nätpubliceringar om utgivaren tar bort inom 
två veckor på JK:s signal. Mediers motvillighet att rätta sig 
väcker frågan om bussföraren betalar ett orimligt pris för 
pressfriheten när lögner om honom är kvar på nätet. Mår-
ten Schultz har (SvD 13/11-18) kritiserat en annan aspekt 
av nya 6 kap 6 § YGL: kriminella texter, t ex agitation för 
terror, får nu ansvarsfrihet om de plockas bort.

Avgjort – Vellinge vann
KOMMUNPOLITIKERNA I VELLINGE firade troligtvis med 
champagne i slutet av förra året. Efter flera instanser har 
det avgjorts att kommuner får förbjuda tiggeri. Fredrika 
Lageryd, som är kritisk mot domen, reder ut bakgrunden. 

NU har Högsta Förvaltnings-
domstolen (HFD) avgjort frå-
gan om tiggeriförbud och det 

verkar vara fritt fram för Sveriges kom-
muner att ändra sina lokala ordnings-
stadgor. Som vissa läsare kanske minns 
skrev jag en artikel på samma ämne i nr 
4/2018, där jag förutspådde att kommu-
nala tiggeriförbud inte skulle gå igenom. 
Jag hade fel.

Det är framför allt ordningslagens 
(OL) tredje kapitel som domstolen dis-
kuterar. Där står bland annat att kom-
muner får meddela ytterligare före-
skrifter som behövs för att upprätta den 
allmänna ordningen på offentlig plats. 
Men det finns i 3 kap. 12 § en begräns-
ning om att sådana föreskrifter inte får 
lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Vellinge kommun 
hade utformat föreskriften så att passiv 
insamling, d.v.s. tiggeri, är förbjudet på 
ett antal angivna områden i 
kommunen. 

Enligt HFD behöver 
inte kommunen visa att 
en ordningsstörning har 
skett, för att få införa 
ordningsföreskrifter. 
Den ovannämnda 
begränsningen i 3 
kap. 12 § OL blir 
meningslös i och 
med domstolens 
tolkning. Av för-
arbetena framgår 
att det måste 
finnas ett 

behov utöver annan lag, men hur avgörs 
behovet om det inte behöver bevisas att 
en ordningsstörning ägt rum? Om en 
ordningsstörning inte behöver faststäl-
las blir det mer eller mindre omöjligt att 
avgöra om inskränkningar i den enskil-
des frihet är obefogade eller inte.

Domstolen hänvisar till OL:s förar-
beten, vari anges att pengainsamling 

kan regleras genom ordningsföreskrif-
ter, och menar att detta ger stöd för att 
förbjuda tiggeri. Men det som står i för-
arbetena är att så kallad aktiv penning-
insamling, exempelvis att spela musik 
och gå runt med en hatt i publiken för 
att samla in pengar, kan regleras genom 
tillståndskrav. Lagstiftaren avråder däre-
mot från den typen av reglering när det 
kommer till insamling som är passiv, till 
exempel gatumusikanter som lägger ett 
gitarrfodral framför sig så att förbipas-
serande kan ge pengar. Att sitta på mar-
ken still med en kopp framför sig måste 
räknas som passiv insamling. Det sätt på 
vilket HFD hänvisar till förarbetena för 

att motivera ett förbud mot tiggeri är 
därför underligt. 

Slutligen tar domstolen över hu-
vud taget inte upp den problemati-
ken som kan uppstå med Sveriges 
åtaganden vad gäller mänskliga rät-
tigheter, såsom yttrandefrihet och 

förbudet mot diskriminering. När 
Norge införde lokala förbud 

uttalade deras jämställdhets- 
och diskrimineringsombud 
i sitt remissutlåtande att det 
var uppenbart att syftet var att 
få bort romer från gatan. De 
uttalade också att det är far-

ligt med politik som krimina-
liserar människor i en livssituation 
präglad av diskriminering, stigma-
tisering, fattigdom och nöd. Om-
budet fruktade att lagen sänker 
tröskeln för att kompromissa med 

värden som annars hålls högt. Jag 
fruktar detsamma efter HFD:s dom.

TEXT & ILLUSTRATION: 

Fredrika Lageryd
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Resning för ensamkommande 
En pojke fick avslag på uppehållstillstånd av Migrations-
domstolen i Malmö, som avstod från den omstridda 
bevislättnaden för ensamkommandes identitet i den s k 
gymnasielagen. Den 1 november 2018 vägrades pröv-
ningstillstånd av Migrationsöverdomstolen (MIÖD), som 
då redan fastslagit i två prejudikat att bevislättnaden ska 

tillämpas. Pojken sökte resning, vilket MIÖD nu beviljat 
den 14 februari 2019. Hans rätt till tillfälligt uppehållstill-
stånd får prövas på nytt av Förväntningsrätten i Malmö, 
vars dom enligt MIÖD bygger på sådan felaktig rättstil-
lämning som utgör grund för resning.

TEXT: David Munck
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Öka allmänhetens 
avtalsrättsliga kunskaper
PRINCIPEN OM PACTA SUNT SERVANDA, avtal ska hållas, 
är en av de mest grundläggande principerna inom av-
talsrätten. Efter första kursen på juristprogrammet är det 
omöjligt att undgå principens innebörd. Ingå inte avtal 
om du inte kan stå för det.

I OCH med den ökade trenden av 
begagnade varor kan privatpersoner 
på smidigare sätt ingå avtal med var-

andra på digitala marknader, såsom på 
appen Schpock. Till skillnad från andra 
digitala försäljningsplattformer har Sch-
pock en varningsruta som upplyser om 
att avtalet blir juridiskt bindande om ett 
bud accepteras. I praktiken har dock inte 
varningsrutan uppnått den nödvändiga 
effekten. På Schpocks hemsida finner 
man fler än få upprörda användare som 
menar att funktionen är värdelös då kö-
pare och säljare ofta struntar i att avtalet 
är bindande, eller rent av inte förstår det.

I december 2018 skickade jag ut en 
enkät till ett hundratal slumpmässigt 
utvalda personer. Resultatet bekräfta-
de min teori; majoriteten av deltagarna 
kände inte till avtalsrättens mest grund-
läggande regler om anbud och accept. 60 
% av deltagarna svarade att ett avtal mel-

lan två privatpersoner inte är juridiskt 
bindande förrän prestationerna utbytts. 
Majoriteten menade alltså att ett avtal 
inte föreligger trots att anbud givits och 
sedan accepterats. Svaret på varför det 
ser hur så här är ganska enkelt; 68 % av 
de som deltog hade inte läst avtalsrätt på 
varken gymnasial- eller högskolenivå.

I ett relativt färskt avgörande från 
Högsta domstolen, NJA 2016 s. 1195, 
prövades en tvist om ett garderobsköp 
mellan två privatpersoner. Svaranden 
hade startat en budgivning för gardero-
ben på en av Facebooks slutna köp- och 
sälj grupper. Efter att käranden vunnit 
budgivningen enligt svaranden och även 
fått bekräftat när hon kunde hämta gar-
deroben, motsatte sig andra budgivare 
att budgivningen var avslutad. Svaran-
den hade nämligen skrivit olika tider för 
budgivningens avslut. Svaranden valde 
därför att fortsätta med budgivningen 

och sålde garderoben till en annan kö-
pare. Högsta domstolen menade att det 
första avtalet redan var giltigt i och med 
svarandens bekräftelsemejl (accept) till 
käranden. 

Målet klargör det som redan borde 
vara självklart. Avtal ska hållas och un-
dantag tillämpas snävt. Dagligen ingås 
liknande avtal runtom i Sverige och 
frekvent bryter svenskarna mot regeln. 
Men det är sällan ett köp om några 
hundralappar tas till domstol. För att 
undvika att upprörda Shpockanvändare 
slutar att köpa och sälja begagnade varor 
måste fler förstå avtalsrättens grundläg-
gande principer. I högstadiet får barn 
möjlighet att lära sig enkel privateko-
nomi genom hemkunskapen. Genom 
att inkludera en rudimentär genomgång 
av avtalsrätten på lektionstid kan vi för-
hoppningsvis utveckla allmänhetens av-
talsrättsliga kunskaper. På så sätt undgår 
ingen innebörden av principen om pacta 
sunt servanda. 

TEXT: Sara Passandideh

ILLUSTRATION: Shutterstock

 ■  AVTALSRÄTT ■  MARKNADSFÖRINGSRÄTT

Ny spelmarknad och 
nya förutsättningar för 
marknadsföring av spel
HAR DU MÄRKT NÅGON 
SKILLNAD I HUR SPELBOLA-
GEN MARKNADSFÖR SIG SE-
DAN ÅRSSKIFTET? Från och 
med den 1 januari gäller 
nämligen helt nya regler 
för spelbolag och därmed 
andra förutsättningar för 
bland annat spelreklam 
som riktar sig mot den 
svenska marknaden. 

I NNAN årsskiftet var det bara staten 
eller statligt kontrollerade bolag, som 
Svenska Spel och ATG,  som fick er-

bjuda spel om pengar och andra vinster 
med ett värde i pengar, på den svenska 
marknaden. Som bekant fanns det dock 
även innan årsskiftet en mängd andra 
aktörer som tillhandahöll olika spel-
tjänster och mer än gärna marknadsför-
de dessa. Detta kunde göras genom eta-
blering i länder, exempelvis Malta, där 
det är möjligt att få licens och därefter 
erbjuda sina tjänster till Sverige. Detta 
gjorde att svenska myndigheter hade 
svårt att ingripa mot denna typ av verk-
samhet under den gamla lagstiftningen. 
För att hantera denna oreglerade mark-
nad, och därmed skapa möjlighet att ut-
öva tillsyn valde lagstiftaren att införa ett 
nytt licenssystem, där alla som riktar sig 

mot den svenska spelmarknaden behö-
ver en licens från Spelinspektionen.

Reformen medför en mängd nyheter, 
bl.a. avseende licenskrav, hur spelbolaget 
får agera mot sina spelare, skatteregler 
och sanktionsmöjligheter.* Den tydli-
gaste effekten för de som inte spelar är 
troligtvis att det nu är tillåtet att mark-
nadsföra sig i fler marknadsföringskana-
ler. 

Den tidigare lotterilagen förbjöd 
nämligen marknadsföring av och länk-
ning till spelsidor tillhandahållna av 
utländska aktörer. Det gjorde att mark-
nadsföringen var begränsad till mark-
nadsföringskanaler där man på olika 
sätt kunde kringgå de svenska regler-
na, exempelvis via kanaler som sänder 
från andra länder, som TV3 och Kanal 
5. Eftersom spelreklam som omfattas 
av licens numera är laglig kommer den 
också att kunna visas i helt andra kana-
ler, exempelvis i Facebookflödet. 

Marknadsföringen får inte rikta sig 
till personer under 18 år men det finns 
inget förbud mot användning av re-
klamplats i tunnelbanan eller utomhus 
längre. Marknadsföringen måste dock 
vara måttfull. Det innebär inte, som or-
det måttfullt kan antyda, en begränsning 
av mängden spelreklam i sig, utan att 
alla reklaminslag för sig ska vara utfor-
made på ett måttfullt sätt. Det är i dags-
läget oklart vad kravet på måttfullhet 
innebär i praktiken eftersom det saknas 
vägledande praxis. Analogier kan emel-

lertid göras till närliggande lagstiftning.
Konsumentverket och Konsumen-

tombudsmannen, som har ett tillsynsan-
svar, har dessutom uttryckt skepsis i för-
hållande till måttfullhetskravet i dagens 
spelreklam och antytt att myndigheten 
kommer vara proaktiv på området. Un-
der slutet av förra året gavs exempelvis 
en stämningsansökan avseende Ninja 
Casinos reklam in. Därför är det sanno-
likt att vi inom en relativt snar framtid 
får praxis på detta område och därmed 
tydligare svar på vad spelreklam får 
innehålla. Med andra ord finns det spän-
nande avgöranden att se fram emot för 
den som intresserar sig för marknadsfö-
ringsrätt!

*Detta utvecklas inte i denna artikel. 
Mer om spellagen i detalj kan läsas i vårt 
inlägg ” Reformed Gambling Market 
in Sweden 2019” som finns på Hannes 
Snellmans IP& Tech blogg.

TEXT: Jessica Tressfeldt & Elisabeth 
Vestin (advokatbyrån Hannes Snell-
man)
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 ■  SPECIALKURS

Inte bara för kundens utmaningar och problem, utan också mot kollegor. Genom 
att ha en transparent kultur tar vi tillvara på all den kunskap som finns inom 
våra väggar, och skapar de bästa förutsättningarna för ett givande samarbete.  
Vill du bli en del av en advokatbyrå som lyssnar på det du har att bidra med? 
Kom förbi på ett samtal! 

Vi vet att nyckeln till att bli en skicklig affärs-
juridisk konsult ligger i förmågan att vara lyhörd. 

Hör du 
till dem 
som 
lyssnar?

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Specialkursen  
Praktisk 
Europa process
INTERVJU MED ANASTASIA MATVEEVA från Advokatklub-
barnas Råd, som berättar om specialkursen Praktisk 
Europa process. Anastasia har tidigare deltagit i kursen, 
är coach och medlem av advokatklubben St. Erik samt i 
Advokatklubbarnas Råd. 

Vad är Praktisk Europaprocess? 
PEP:en, som den kallas internt, är en 
fördjupningskurs på Juristprogrammet 
som går på B-perioden under vårtermi-
nen och omfattar 15 högskolepoäng. Ett 
moment i kursen är Den Nordiska rätte-
gångstävlingen om De Mänskliga Rättig-
heterna som är en årlig rättegångstävling 
för nordiska juriststudenter på Europa-
konventionens område. Tävlingen består 
av tolv lag med sex juriststudenter i varje, 
där samtliga nordiska länder finns repre-
senterade genom juridiska fakulteter. 

Viss undervisning ges vid Juridiska 
institutionen. Därefter utbildas de täv-
lande av advokatklubbarna. En skriftlig 
inlaga skall lämnas in och en muntlig 
plädering förberedas. Slutligen möts 
samtliga lag från hela Norden för pläde-

ringssessionen, som sker inför några av 
Europas högsta domare. I år hålls finalen 
i Reykjavik och den roterar varje år mel-
lan de nordiska länderna. 

Varför rekommenderar du kursen? 
För att du får väldigt snabbt utveckla dig 
själv inom det praktiska juridiska arbe-
tet (specifikt inom europaprocess). Du 
får lära dig hur man i praktiken använ-
der sig av Europakonventionen, vilket 
är en stark merit. Du får träna mycket 
på muntlig och skriftlig framställning 
med kontinuerlig feedback, vilket ger en 
brant utvecklingskurva. 

Hur förbereder man sig bäst? 
Du ska ha ett intresse för processrätt och 
ämnet mänskliga rättigheter, då denna 

rättegångstävling alltid berör MR-frågor. 
Om du genomfört andra kurser, projekt 
eller engagemang som kan visa på in-
tresset är det positivt. Det behövs inga 
särskilda förkunskaper i övrigt. 

Hur väljer man advokatklubb 
och hur ansöker man?
Det finns idag tolv advokatklubbar från 
alla de nordiska länderna. Tre av dem är 
Stockholmsbaserade och det är dessa som 
studenter från Stockholms universitet kan 
söka till. Klubbarna heter S:t Erik, Söder-
mark samt Brinnen, Bodström och Bå-
vestam. Du kan söka till alla tre klubbarna 
för att öka dina chanser. Det krävs inget 
CV, inga referenser eller betyg. Du ansöker 
med ett motivationsbrev och en personlig 
intervju (Se mer info på Fastreg). 
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 ■  UTBYTESTERMIN ■ SPECIALKURS

Tips för ansökan och tävlingen? 
Vi rekommenderar inte att man har an-
dra kurser eller jobb vid sidan om under 
kursperioden. Det är en intensiv tid så 
man bör vara beredd att lägga tid och 
energi på detta. Det är viktigt att vara 
flexibel inför möten med coacher osv. 

Tävlingen är ett grupparbete, så man 
måste fungera väl tillsammans med an-
dra. 

Vad har kursen gett dig? 
Utbildningen på Juristprogrammet har 
ett domarperspektiv. Här fick jag prakti-

sera partsperspektivet och att argumen-
tera för en sida. Jag lärde mig muntlig 
framställning på ett retoriskt sätt. Det 
gav personlig utveckling, tack vare den 
direkta individuella feedback vi fick. 
Klubben har gett mig ett professionellt 
nätverk med väldigt kompetenta perso-
ner och fortsatt engagemang i klubben 
efter studierna. 

För mer detaljerad information om 
kursen, är du välkommen att kontakta 
Anastasia via anastasia.matveeva@out-
look.com.

TEXT: Cristina Keskitalo 
FOTO: Joakim Lundqvist

Finalmatchen i Norges Högsta Domstol , Oslo, 2018 

3 bästa med PEP: 
1. En brant individuell utvecklingskurva. 
2. Ett tätt sammanslutet nätverk av kompetenta jurister. 
3. Tävlingsmomentet med möjligheten att plädera inför 
Europadomstolen

Utbytestermin – den perfekta 
början av slutet på juristprogrammet
UTBYTESTERMIN – NEJ TACK! 
Till en början var jag skräck-
slagen av blotta tanken på 
att studera utomlands. Jag 
trivdes ju så bra hemma i 
min comfort zone. Men så 
började en tanke om att 
jag nog skulle ångra mig 
om jag inte tog chansen.

TILL slut tog jag mod till mig och 
sökte till University of Western 
Ontario i London i Kanada (ja, 

det finns ett London i Kanada också). 
En tid senare kom beskedet – jag hade 
blivit antagen. Lyckan var inte precis to-
tal utan jag upplevde snarare en form av 
skräckblandad förtjusning. Skräck över 
tanken av att åka plugga i ett annat land 
650 mil hemifrån som dessutom har en 
annan rättsordning än vad vi har. För-
tjusning över att helt få byta miljö från de 

gråtrista södra 
husen i Fres-
cati till den lite 
borg-liknande 
”Law Buil-
ding” på Wes-
tern road.

Nervositeten släppte direkt efter första 
dagen i skolan. Kanadensarna är överlag 
supertrevliga och vi utbytesstudenter fick 
ett väldigt bra bemötande på Western. 
Lärarna hade förståelse för att vi inte var 
vana vid att plugga på engelska och vi fick 
extra tid på tentorna. Att skriva tenta på 
engelska var faktiskt svårare än vad jag 
hade förväntat mig, jag blev dock god-
känd med god marginal trots att jag inte 
hade pluggat så mycket och jag är inget 
geni på något sätt. Med andra ord – om 
jag fixar att plugga på engelska så gör du 
också det! Sedan så bryr sig inga arbets-
givare om vilka betyg du fått under dina 
utbytesstudier så länge du blivit godkänd, 
däremot så värdesätter många arbetsgi-
vare utbytesstudier högt. Dina utländska 
betyg spelar dock roll om du vill sitta ting, 
bör tilläggas. I ärlighetens namn tror jag 
inte att jag kommer ha särskilt stor nytta 
av de kurser som jag läste i Kanada. Däre-
mot så var det väldigt givande att plugga 
på engelska. För min del var det välbehövt 
att damma av mina engelskakunskaper 
trots att det gav mig huvudvärk i början. 
Detta då man som praktiserande jurist 
inom många områden arbetar mycket på 
engelska. 

Jag har svårt att beskriva hur intres-
sant och nyttigt det är att uppleva ett an-
nat lands kultur på nära håll. Det kanske 

låter flummigt, men man får verkligen 
perspektiv på sin tillvaro och ser både 
fördelar och nackdelar med att leva i 
Sverige. För egen del kände jag exempel-
vis stor tacksamhet över att slippa betala 
motsvarande 80 000 kr per termin för 
mina juridikstudier, som studenterna 
vid Western betalar.

Den enda nackdelen med att åka på 
utbytestermin är att det, trots att studier-
na finansieras av skattebetalarna i Sveri-
ge, ändå är dyrare än att stanna hemma. 
Det finns väldigt goda möjligheter att få 
stipendier för utbytesstudierna, särskilt 
om man söker andra stipendier än bara 
de som går att söka genom Juridicum. 
Trots detta så bör man vara beredd på 
att det kan kosta lite extra om man inte 
bara vill hänga på sitt rum under vistel-
sen. Men jag lovar, det är värt det!

När jag kom hem till Sverige igen så 
slogs var av hur allt var precis som van-
ligt, och det får också summera det jag 
försöker säga med denna text. Jobba lite 
extra och ta chansen att åka på utbytes-
studier, för Sverige kommer att vara kvar 
och vara precis som vanligt medan du 
blir många erfarenheter rikare.

TEXT & FOTO: Oscar Gustafsson
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Juridisk 
etik
ETIK ÄR PÅ INTET SÄTT UNIKT FÖR JU-
RISTER I DERAS YRKESUTÖVANDE. Även 
sjukvården, polisen och politiken är 
yrken som ofta har etiska gränsdrag-
ningar. Som blivande (och aktiva) 
jurister rör vi oss kring en av de mest 
grundläggande frågorna som existerar: 
rättsetik. Vad är rätt och vad är fel? 

JAG brukar säga till icke-jurister 
att juridik i grund och botten är 
väldigt lätt, allt handlar om mag-

känsla. Den ger en riktning om vad som 
är rätt och fel. Med denna frågeställning 
följer moraliska och etiska krav på oss i 
vårt yrkesutövande. Rätt eller fel kan du 
yrka på med fakta och bevisning. Men 
moral och etik i juridiken är inte alltid 
lika självklart. Framförallt förvirrande 
då etik härleds ofta från “moral” samt 
sociala- och religiösa normer. Väldigt 
oprecisa resonemang för oss som är 
vana att jobba med rättskällor och juri-
disk metod.

Bilden som allmänheten har av etik, 
att det är överordnat den normala rätts-
tillämpningen, kan antas grunda sig i 
de mänskliga rättigheterna. Rätten till 
kroppslig integritet m.m. har en etisk 
klang istället för en torr juridisk. En 

trend är att etik används som 
ett argument i rätten. Etiken ska aldrig 
ses som att den trumfar faktiska rätten 
och praxis, utan snarare som ett kom-
plement. Någonting som utvecklar ju-
ridiken och rättslig praxis till det bättre. 
Etiken är mångfacetterat och komplext. 
Den bygger främst på känslor, inte ra-
tionella och faktabaserade åsikter. Vil-
ket gör den … intressant. Svårtydd i 
vissa lägen, men intressant. Den ska 
därmed inte negligeras, då dess regler 
(t.ex. religiösa och politiska) ligger flera 
människor närmare än vad rättssyste-
met gör. 

Sedan finns det ju etik i vardagliga 
beslut som också faller inom juridiken. 
Ett väldigt enkelt exempel är att man 
ska hålla löften, “inte ska ljuga” och an-
dra etiska värderingar som finns, men 
som inte anses kriminellt om de bryts. 

Kompletteringen etiken gör för juridi-
ken existerar redan i bland annat “god 
advokatsed”, så kallad normativ rätt som 
ger pekpinnar på vad som är rätt och 
fel. Den finns inte nedtecknad och är på 
intet sätt antagen. Men är ändå brett ac-
cepterad.

Avslutningsvis. Dessa två skilda, men 
ändå liknande “rätter” är beroende av 
varandra. Etiken driver fram nya rätt-
snormer och är mer filosofiskt lagd än 
vad juridiken är. Helt klart bra förslag 
till uppsatsämne ni som närmar er tiden 
att välja vad ni ska skriva.

TEXT: Harri Korhonen

ILLUSTRATION: Shutterstock

 ■  ETIK & JURIDIK ■  REGERINGSBILDNING

131 dagar senare  
– vi har en regering!
DEN 25 SEPTEMBER röstade en majoritet av riksdagens 
ledamöter bort Stefan Löfven som statsminister. Det var 
hela 204 riksdagsledamöter som tryckte rött. Nästa steg 
blev att en ny statsminister skulle väljas in. I väntan på ny 
statsminister och regering styrdes Sverige av en expedi-
tionsregering, en tillfällig regering som sitter kvar i väntan 
på att en ny blir utsedd. 

SYFTET med en expeditionsre-
gering är att landet aldrig ska stå 
utan styre. Men exakt vad den får 

lov att göra råder ingen tydlig samsyn 
om. I regeringsformen fastslås endast 
att en expeditionsregering inte får utlysa 
extra val, samt att en regering sitter kvar 
som expeditionsregering fram till dess 
att en ny tillsätts (RF 3 kap 11 §, 6 kap 
11 §). I övrigt är expeditionsregeringens 
roll något som utarbetas i praxis. Upp-
fattningen i Sverige är att regeringen i så 
stor utsträckning som möjligt ska hålla 
sig till det som är administrativt. Och 
vad vi sett har 2018 års expeditionsre-
gering hållit en mycket låg profil vad 
gäller att utse nya myndigheter, tillsätta 
utredningar och komma med lagförslag. 
Detta går helt i linje med vad som kun-
de förväntas, särskilt med tanke på det 
klimat och de motsättningar som råder 
i riksdagen.  

Det gick 131 dagar innan Sverige fick 
en ny regering. Den presenterades 21 ja-
nuari och processen hade varit rekord-
lång, den sjunde längsta i Västeuropa 
under 2000-talet. 

Processen som ledde fram till vår nya 
regering var inte bara lång, utan också 
stökig. Väljarnas förtroende har sjunkit 
för partiledarna, vilka betraktats som 
nyckelpersoner i den röriga processen. 

Detta enligt Novus förtroendebarome-
ter. Statistiken visar att förtroendet har 
minskat för den svenska politiken hos 7 
av 10 väljare. Endast två partiledare har 
fått ökat förtroende, Busch Thor (KD) 
och Löfven (S). Partiledarna har tagit 
ordentligt med stryk i opinionen efter 
höstens och vinterns många försök att 
bilda regering, något som i sig inte är så 
konstigt. 

Kanske har det känts som en evighet, 
men Sverige är inte värst när det kom-
mer till långsamma förhandlingar för 
regeringsbildning. I Europa är Belgien 
rekordinnehavare. Landet har elva par-

tier som alla fick mindre än 20 procent 
av rösterna i valet 2010 och det tog 541 
dagar att bilda en koalitionsregering. 
Väljarna i Belgien väntade alltså i näs-
tan 1,5 år på en ny regering. Ett annat 
land med utdragen regeringsbildning är 
Nederländerna. Efter valet i mars 2017, 
när partierna fick ett knepigt regerings-
underlag, fick befolkningen vänta i 208 
dagar. Även i Tyskland tog det 171 dagar 
att få till ett regeringssamarbete mellan 
partierna. Ett annat land som också hade 
lång regeringsförhandling var Norge, 
vars trepartiregering tillträdde efter 123 
dagar.  

Trots regeringskrisen vill jag lyfta att 
Sverige till stor del fortsatte fungera i 
vanlig ordning. Det gick inte åt skogen 
bara för att landet stod utan regering i 
131 dagar. 

TEXT: Viktoria Kalaba

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

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist och för-
handlare hos Transportföretagen som är en samarbetsorgani-

sation för arbetsgivar– och branschförbund inom transport-
näringen. Rebecca har juridikexamen och en fil. kand. i 

personal– och arbetslivsfrågor. Hon ansvarar även 
för den årliga sammanställningen av Karnovs 

författningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA  
arbetsrättaren  
REBECCA

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

 ■ ARBETSRÄTT ■ ARBETSRÄTT

Hej, 
Jag har ett problem på jobbet som jag tänkte fråga dig 
om råd kring. Problemet gäller mobbning och trakas-
serier på min arbetsplats. Jag skulle vilja vet om det går 
att anmäla min arbetsplats för att de inte tar tag i den 
mobbing som pågår? En kollega till mig trakasserar och 
mobbar andra kollegor, vilket pågått i ca 1,5 år. Che-
ferna är också en stor del av problemet. De blundar för 
trakasserierna och vissa bidrar också till den dåliga stäm-
ningen genom att pratar illa om anställda när de inte tror 
att vi inte hör. Jag upplever också att de sparkat folk på 
löpande band för att tysta de som sagt som det är – att de 
själva blivit utsatta. I min värld kan väl det här anses som 
brott mot arbetsmiljölagen? 

SVAR:
TACK FÖR DITT MAIL och för ditt mod att 
våga se vad som sker omkring dig och att 
du vill få till en förändring! 

Trakasserier och mobbning hör inte 
hemma på någon arbetsplats men är 
ändå, som i ditt fall, förekommande. 
Inom arbetsrätten brukar kränkning 
av den sort som du beskriver kallas för 
just kränkande särbehandling. Krän-
kande särbehandling kan leda till ut-
frysning, mobbning eller annat socialt 
utanförskap på arbetsplatsen. Utifrån 
din beskrivning upplever du att anställ-
da även får sluta sin anställning när de 
kliver fram och kritiserar situationen på 
arbetsplatsen. Din fråga, om den arbets-
miljösituation du befinner dig i är att se 
som ett brott enligt arbetsmiljölagen, 
blir givetvis relevant.

Ansvarig tillsynsmyndighet är Ar-
betsmiljöverket och bedömningen sker 
hos dem huruvida arbetsgivaren har 
brutit mot arbetsmiljölagen och Ar-
betsmiljöverkets författningssamlingar 
(AFS). Enligt Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om systematiskt arbetsmiljöar-
bete (AFS 2001:1) och organisatorisk 
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har 
arbetsgivaren ansvaret för att kränkande 
särbehandling förebyggs genom att bl.a. 
undersöka, riskbedöma och åtgärda ar-
betsmiljörisker kopplade till exempelvis 
kränkande särbehandling.

Arbetsgivare är således alltid ansva-
riga för den fysiska, organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Det kan handla 
om frågor som arbetsbelastning, stress, 
ledarskap, konflikter och mobbning. 
Ansvaret innebär bl.a. att arbetsgivaren 
ska arbeta förebyggande med risker för 
kränkande särbehandling samt utreda 
om det uppkommer situationer såsom 
samarbetssvårigheter, olämplig jargong, 
konflikter m.m. Om du önskar fördju-
pa dig finns det på Arbetsmiljöverkets 
hemsida ”Vägledning till föreskrifterna 

om organisatorisk och social arbetsmil-
jö, AFS 2015:4”. 

Utifrån regelverket om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är det 
viktigt att arbetsgivaren tydligt 
klargjort att kränkande sär-
behandling inte accepteras 
på arbetsplatsen. Det kan 
exempelvis framgå i en 
arbetsmiljöpolicy eller 
genom nedskrivna ru-
tiner för hur man ska 
agera om kränkande 
särbehandling uppdagas.

I den bästa av världar 
har chefer kunskap om hur 
man arbetar såväl förebyggande 
som vid kännedom om att kränkande 
särbehandling förekommer, dock verkar 
det inte så utifrån ditt fall när du be-
skriver chefskapet. Finns det möjligen 
någon HR-chef eller personalansvarig 
alternativ en högre chef som ni kollegor 
gemensamt kan vända er till?

Det kan vara bra att känna till att även 
om Arbetsmiljöverket är tillsynsmyn-
dighet så framgår det på myndighetens 
hemsida att kränkande särbehandling 
på arbetsplatsen i första hand är en 
fråga för arbetsgivare och skyddsorga-
nisationen (exempelvis skyddsombud) 
på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket tar 
därför inte ställning till vem som bär 
skuld för mobbing och kränkande sär-
behandling eller behandlar frågor som 
rör kompensation eller ersättning för 
särbehandlingen. Myndigheten biträder 
inte heller någon part vid kränkande 
särbehandling. 

Myndighetens rekommendation är 
därför att man som anställd tar upp den 
kränkande särbehandlingen med sin 
arbetsgivare, vilket kan ske via utsett 
skyddsombud på arbetsplatsen. Skydds-
ombudet kan i sin tur göra en framstäl-
lan till Arbetsmiljöverket om denne an-

ser att arbetsgivaren inte vidtar åtgärder 
för att den kränkande särbehandlingen 
ska upphöra. Om det inte finns något 
skyddsombud kan du göra en anmälan 

till Arbetsmiljöverkets hemsida 
som kallas för ”arbetstaga-

res anmälan”. Notera att 
det endast är Arbets-

miljöverket som kan 
agera genom förläg-
gande eller förbud 
samt använda sig av 
sanktioner vid brott 

mot föreskrifterna om 
organisatorisk och so-

cial arbetsmiljö. 
Du beskriver att detta har 

pågått i minst 1,5 år och att anställ-
da och chefer bidrar till trakasserier och 
mobbing. Som enskild anställd är det 
oerhört svårt att ändra på en organisa-
tionskultur utan stöd från chefer. Om 
du och dina kollegor, via skyddsombud 
eller på egen hand, får gehör av högre 
chef/HR så finns det möjlighet till för-
bättring. Om ni inte får gehör så är min 
rekommendation att söka dig vidare 
till en arbetsplats där kränkande särbe-
handling inte tillhör vardagen. 

Sammanfattningsvis kan du vän-
da dig till en högre chef/HR/persona-
lansvarig, antingen själv eller via ett 
skyddsombud om sådan finns utsedd. 
Om skyddsombud saknas så finns det 
möjlighet som anställd att göra en an-
mälan på Arbetsmiljöverkets hemsida. 
Min rekommendation är dock att du 
söker dig vidare till en arbetsgivare som 
värnar om de anställdas fysiska, organi-
satoriska och sociala arbetsmiljö.

 

Fråga om mobbning 
och trakasserier  
– kan jag anmäla? 
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