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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. 9

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

EN varm julimorgon med tre 
timmar kvar till Hamburg blev 
jag och mitt liftarsällskap upp

lockade av en skäggig man med skåp
bil som skulle mitt håll. Han bjöd på 
en flaska ljummen Radler – öl blan
dat med lemonad – och berättade att 
han livnärde sig genom att resa runt 
till festivaler i Tyskland och samla 
pant. När jag berättade att jag plug
gade juridik fnös han och sa att han 
inte kunde förstå hur man kan väl
ja en väg i livet som ”inte bidrar till 
samhället”. Hans förolämpning på
verkade mig bevisligen inte särskilt 
mycket, men det händer då och då att 
jag känner att jag måste försvara valet 
att plugga juridik. I somras blev jag 
uppslukad av boken All that remains 
av Sue Black. Författaren skrev om 
sitt yrkesliv som professor i anatomi 
och forensisk antropologi, en inspi
rerande historia om hur hon jobbade 
i det krigshärjade forna Jugoslavi
en och i de temporära bårhusen ef
ter tsunamin i Thailand. I slutet av 
boken beskriver Black sin egen bild 
av himmelriket, men också helvetet: 
”…and my hell – lawyers and rats”.  

Som de flesta av er vet är inte rollen 
som jurist så endimensionell som en 
del verkar tro, och att man inte ham
nar i helvetet bara för att man läst 
lagboken. Men resten av er, inklusive 
Sue Black och den tyske pantsamla
ren, är välkomna på Juristdagarna för 
att utforska vilka olika alternativ man 
har som jurist. Vare sig ni har Ruth 
Bader Ginsburg, Mahatma Gand
hi eller Cicero som juridisk förebild 
hoppas jag att det här numret kan ge 
inspiration för vad ni vill göra i fram
tiden.
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Obiter dictum 

LÖVEN börjar sakta men säkert 
skifta färg, solen skiner inte lika 
mycket och du finner dig själv i 

biblioteket med jämna mellanrum. Som
maren är nu blott ett minne och hösten 
har i allra högsta grad anlänt. Drinken 
ersätts av en kopp kaffe och den där kära 
deckarromanen ersätts av den mindre 
kära kurslitteraturen. Det må låta dystert 
men trots detta så är hösten för många 
ett kärt återseende, i vart fall när man 
studerar juridik. Men för vissa handlar 
det inte om ett återseende, utan om en 
första anblick. Till er som läser denna 
tidning för första gången vill jag inte 
bara säga välkomna, utan även grattis! 
Ni har kommit in på Sveriges mest sökta 
utbildning och har en förvisso lång, men 
ack så spännande resa framför er. 

Framför oss denna höst så väntar 
bland annat en väldigt spännande in
spark. Antalet faddrar har nästintill tre
dubblats mot vårens antal, vilket onek
ligen kommer bidra till en inspark utan 
dess like. Till de nya studenterna så vill 
jag särskilt uppmana er att delta i samtli
ga av insparkens evenemang. De vänner 
samt minnen som insparken kommer ge 
er är rent ut sagt ovärderliga. Se till att 
hålla utkik på våra sociala medier för att 
inte missa biljettsläppen! 

Vidare på höstens agenda väntar även 
ett av årets största evenemang – Jurist
dagarna! Juristdagarna är inte bara det 
största inom Juridiska Föreningens ar
betsfrämjande verksamhet, det är till 
och med nordens största av sitt slag! 

Årets JD ser ut att toppa 
alla tidigare rekord. Mitt 
personliga tips till dig som 
är jurist, student eller bara 
allmänt nyfiken: gå på 
mässan innan alla goodie
bags tar slut! 

Jag vill även passa på 
att slå ett slag för den stu
diefrämjande verksam
heten, som jag i dagsläget 
är ansvarig för. Det har 
förts mycket diskussioner 
fram och tillbaka med Ju
ridiska Linjerådet, en or
ganisation som Juridiska 
Föreningen arbetar myck
et nära med i studiebevakan
de frågor. Visionen innan årets slut är, att 
dessa organisationer som traditionellt 
sett varit två separata, ska slås samman 
för att bedriva den mest effektiva studie
bevakningen. Något som ligger i linje 
med Juridiska Föreningens ambitioner 
att uppnå kraven för kårstatus. 

Sist men inte minst så vill jag påmin
na er alla om att boka upp den 23 no
vember. Det är nämligen det datum då 
Juridiska Föreningens årsbal kommer 
att äga rum. Juridiska Föreningen fyller 
hela 112 år men är piggare än någonsin. 
Utan att nämna för mycket så vill jag 
uppmana samtliga medlemmar i För
eningen, som har möjligheten, att delta. 
Jag kan i vart fall garantera att ni kom
mer få se er egna ordförande dansandes 
runt ända in på småtimmarna. Denna 

årsbal markerar för min del avslutet på 
en mycket lång och glädjefylld karriär 
inom studentföreningslivet. Ett avslut 
som framkallar tårar av såväl glädje som 
sorg. Men ännu är det mycket kvar till 
dess. Jag önskar samtliga medlemmar 
lycka till inför höstens studier. 

Vi ses på Juristernas Hus!

TEXT Sam Bidi 

Ordförande Sam Bidi Be the best you.
We are looking for people with the distinct Roschier 
mindset. People with talent. People with dedication. 
People with a continuous drive to learn more and 
develop.

We take pride in recognizing talent and giving them a 
platform for reaching their full potential. At Roschier, 
you will have opportunities to work to  the best of your 
ability and develop your talents to the full.

www.roschier.com

Apply today – and become the best version of yourself!
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“Mässan ska återspegla den 
verkliga arbetsmarknaden  
för jurister”
DEN 10 OKTOBER är det dags för Jurist-
dagarna: en årlig arbetsmarknadsmäs-
sa för juriststudenter. Inför den komman-
de mässan träffade iusbäraren årets 
projektledare Felicia Lindstrand och 
Julia Huldén för att få veta mer om  
årets mässa. 

Vad är Juristdagarna? 
Juristdagarna är Nordens största ar
betsmarknadsmässa för juriststudenter. 
Under mässan har studenter möjlighet 
att träffa olika arbetsgivare och få en in
blick i vad det finns för olika jobbmöj
ligheter för jurister. Vi försöker få in ett 
brett utbud av arbetsgivare till mässan. 
Tanken är att utställarna på mässan ska 
återspegla den verkliga arbetsmarkna
den för jurister. Målet är alltså att det ska 
finnas något för alla. Mässan är öppen 
för vem som helst men riktar in sig på 
juriststudenter med utställare därefter. 
Alla studenter kan ha nytta av att gå på 
mässan. Antalet besökare brukar vara 
ungefär 2000. 

Vad finns det för aktiviteter?
Utöver själva arbetsmarknadsmässan 
består Juristdagarna av JDbollen, Kar
riärdagen och en avslutande bankett. 
JDbollen, som är en spökbollsturne
ring, är den första aktiviteten som hålls. 
Karriärdagen är dagen innan mässan, 
dvs. den 9 oktober och då kommer bl.a. 
föreläsningar hållas av Mia Edwald In
sulander, Johan Eriksson och Anton 

Strand. Jurist
dagarna av
slutas med en 
bankett för de 
som jobbat un
der mässan, t.ex. som mässvärdar, men 
efter banketten bjuds alla in till efter
släppet. På banketten kommer komikern 
Messiah Hallberg att uppträda. 

Vad är nytt för i år?
Den största förändringen för i år är att 
JDloppet har bytts ut mot JDbollen. 
Meningen är att fler studenter ska lock
as till att delta. JDbollen kommer för
hoppningsvis att kännas mer avslappnat 
eftersom alla kanske inte har lust att 
springa ett lopp. 

Juristdagarnas logga har fått ett nytt 
utseende, men även om designen är an
norlunda har vi försökt hålla oss till de 
ursprungliga färgerna som går i linje 
med Juridiska Föreningens samt Jurist
dagarnas tidigare färgschema. 

Vad ska man göra för att få ut så 
mycket som möjligt av mässan?
Mingla mycket och delta i de aktiviteter 

som hålls under dagarna. Vi erbjuder 
allt från seriös CVgranskning till roli
ga aktiviteter såsom spökboll med våra 
samarbetspartners/huvudsamarbets
partners. Vi rekommenderar även starkt 
att anmäla sig till kontaktsamtalen. Där 
får man möjlighet att öva sig i intervju
situationer vid anställning men även 
knyta kontakter med de olika byråerna. 
Anmälan till kontaktsamtalen stänger 
den 30 september. Ni anmäler er till alla 
aktiviteter via Juristdagarnas hemsida.

TEXT Mimmi Östling

FOTO Sara Passandideh

“Svårigheten i att väcka åtal 
för ekobrott är att mycket är 
gömt under mattan”
CHEFSÅKLAGARE JAKOB HOLMBERG på Första ekobrott-
skammaren i Stockholm var tidigare verksam som allmän 
åklagare på Åklagarmyndigheten, men efter tretton år 
sökte han omväxling. iusbäraren har träffat honom för en 
intervju. 

JAKOB har alltsedan juristpro
grammet attraherats av straffrät
ten och straffprocessen. Efter ju

ristexamen från Stockholms universitet 
började han av naturliga skäl arbeta som 
tingsnotarie på Göteborgs tingsrätt och 
två år senare gjorde han karriär på Åkla
garmyndigheten. Men efter tretton år av 
mord och vapenbrott blev chefsåklaga
ren mätt på den grova brottsligheten och 
ville därför öppna en ny dörr. 

– Jag hade hunnit se så mycket av det 
som fanns på Åklagarmyndigheten och 
tyckte därför att en pusselbit fattades. 
Bland annat såg jag hur multikriminel
la som begick knarkrån avancerade till 
bedrägeribrott när de blev äldre. Det var 
den sidan jag alltjämt ville se, det var 
därför jag lockades till Ekobrottsmyn
digheten.

År 1998 grundades det som var em
bryo till Ekobrottsmyndigheten, efter
som ekonomisk brottslighet bortprio
riterades på Åklagarmyndigheten. Till 
en början förekom myndigheten enbart 
i storstäderna, men sedan 2013 har den 
expanderat. Idag är det ett samhällsor
gan med riksansvar, vilket innebär att 
myndigheten förekommer runt om i hela 
Sverige. Syftet med Ekobrottsmyndighe
ten är att effektivisera handläggningen 

av ekonomisk brottslighet samt samla 
kompetensen om ekobrottsbekämpning 
på ett departement. Därför är de som ar
betar på myndigheten  åklagare, poliser, 
civila utredare, ekorevisorer, analytiker 
och ekoadministratörer  alla speciali
serade på att förfara med ekobrott, mer 
specifikt brottsbalkens 11:e kapitel, skat
tebrott och andra specialstraffrättsliga 
brott. 

– Ett ekobrott är för det första en 
instruktion till Ekobrottsmyndigheten 
som härleder ur en förordning av reger
ingen. Instruktionen fastställer att vi ska 
handlägga alla ekobrott. För det andra 
är ekobrott ett sätt för någon att skaffa 
sig ekonomiska fördelar gentemot andra 
genom att åsidosätta de spelregler som 
finns i samhället. Det kan till exempel 
vara att personen försöker undkomma 
skatt eller försöker förenkla för sig själv 
så att personen har mindre omkostnader 
i bolaget. Det finns även exempel på dem 
som vill vinna mer på börsen genom att 
försöka få tillgång till information som 
inte är offentlig och på så vis tjäna peng
ar på aktier på ett sätt som inte är lagligt. 

 

 ■ JURISTDAGARNA  ■ JURISTDAGARNA
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 ■ JURISTDAGARNA  ■ JURISTDAGARNA

I de flesta fall hamnar ett ekobrott 
på en åklagares skrivbord ge
nom att en konkursförvaltare 

anmäler misstanke om bokfö
ringsbrott direkt till Ekobrottsmyn

digheten. Ärendet skickas sedan vidare 
till chefsåklagaren som allokerar arbetet 
på någon av myndighetens åklagare. Det 
är därefter den utsedda åklagaren som 
beslutar om att inleda förundersökning. 
Kravet för att påbörja en förundersök
ning fordrar att det finns “anledning att 
anta” att brott har förövats. Med andra 
ord krävs nästan ingen bevisning alls. 
För att väcka åtal krävs dock att det finns 
“tillräckliga skäl” för åtal. I det ligger att 
en normalbegåvad och normalerfaren 
förundersökningsledare ska kunna för
vänta sig fällande dom. 

– Svårigheten i att väcka åtal för 
ekobrott är att mycket är gömt under 
mattan. Ett ekobrottsmål kan gälla saker 
som har hänt i ett bolag under två års tid. 
Vi på Ekobrottsmyndigheten ska alltså i 
efterhand utreda händelseförloppet un
der den tidsperioden. Om man jämför 
med ett mord, där det centrala händel
seföreloppet sträcker sig på ett par tim
mar, förstår man hur krånglig en förun
dersökning av ekobrott kan vara. Det 
finns såklart långa förundersökningar 
på Åklagarmyndighetens bord också, ett 
exempel är Palmemordet, men hos oss i 
allmänhet tar förundersökningar längre 
tid. Det är dock inget skäl till att avsluta 
utredningen, vårt ansvar är naturligtvis 
att följa förundersökningsregel nummer 
ett – keep it simple. 

Det är framförallt produkten av en 

väl genomförd förundersökning som le
der till åtal och slutligen fällande dom. 
Eftersom att ekobrott har potential till 
att underminera skattebasen och skat
temoralen är en fällande dom väsent
lig för att få in skatt i samhället, menar 
chefsåklagaren. Men trots fällande dom 
kommer inte pengarna alltid tillbaka. I 
ett konkursat bolag kan pengarna ha för
svunnit genom att bolaget är vanskött, 
då finns det inget kapital att komma åt. 
Chefsåklagaren understryker därför att 
ett välutrett brott som är väl kommuni
cerat efteråt ofta har en mer preventiv 
effekt på allmänheten än reparativ.

– Personer som vi vanligtvis har att 
göra med är ovana vid att bli utredda av 
polisen och lever de ett vanligt svensson
liv brukar det kännas extra obehagligt. 
Det kan vara fråga om egenföretagare 
som på allvar inte förstår de bakomlig
gande reglerna till straffrätten, det vill 
säga bokföringslagen. Ur ett straffrätts
ligt perspektiv är ett sådant beteende 
oaktsamt, vilket högsta domstolen har 
slagit fast. Det kan tyckas hårt men sån 
ser verkligheten ut.

Jakob menar att karaktären av förbry
tare är något som skiljer Ekobrottsmyn
digheten väsentligt från Åklagarmyn
digheten. Enligt chefsåklagaren lever 
ekonomiska brottslingar i en glamorös 
värld med tron om att de är smarta nog 
att komma undan. På Åklagarmyndig
heten är det däremot fråga om en mör
kare, grövre värld. 

– Det är action; det är rån, knark, 
mord och sex. Det är mera snurr på 
Åklagarmyndigheten, det kan faktiskt 

mycket väl vara så att det du satt och 
läste i tidningen kvällen innan sitter 
du med på morgonen. Hos oss är det 
långsammare och mycket mer pappers
arbete, det ska man ha klart för sig. Jag 
tror därför att det krävs att man har ett 
speciellt intresse för ekonomisk brotts
lighet. Många jurister som arbetar hos 
oss har läst ekonomi utöver juridiken 
och har kanske därför ett större intresse 
för ekonomisk brottslighet. Men faktum 
är att vi alla på myndigheten är av olika 
skolor; en del åklagare trivs med det lug
na tempot, medan andra önskar att öka 
hastigheten. 

Vad man tycker är intressant är alltså 
väldigt individuellt. Det är dock tydligt 
att Jakob har intresse och fallenhet för 
sitt yrke. Han berättar för mig om tidi
gare fall som slutat med fällande domar 
på grund av fantastiska insatser av för
undersökningsteamet. Det är något som 
chefsåklagaren slutligen vill poängtera, 
att som åklagare står man på scen, åkla
garen är dirigent och driver förunder
sökningar, men tricket för att lyckas väl 
har att göra med kompetenta poliser.

–  Har man det kan man som åklagare 
i princip gå på vatten. Det är aldrig åkla
garen som lyckas, utan alla tillsammans.

TEXT & FOTO Sara Passandideh

Gräver med lagen  
som spade
SOM GRÄVANDE REPORTER på Kalla Fakta har Per 
Hermanrud gjort reportage som fått en generaldi-
rektör att avgå, skärskådat dunindustrin, och avslö-
jat hur krigsförbrytare från Syrien går fria i Sverige, 
trots tips till polisen. Men allt det var först efter att 
han nästan gått klart en hel juristutbildning.

Varför började du plugga juri-
dik?
– Jag var alltid samhällsintresserad och 
jag kommer från en juristsläkt. Det är 
en bra utbildning och ett förhållandevis 
säkert sätt att få ett roligt jobb om man 
är intresserad av samhället. Min pappa 
läste i Lund och det var närmst, så därför 
började jag där. När vi hade läst JIKen sa 
läraren att: ”nu när ni läst klart den här 
kursen tror ni att ni vet allting om juri
dik, men när ni har läst färdigt kommer 
ni inse att ni vet väldigt lite om juridik 
egentligen”.

 
Stämde det?
– Ja, många vill ha tvärsäkra svar på ju
ridiska frågor; ja eller nej, fängelse eller 
inte. Det tråkiga svaret är att det beror 
på. Det låter som en klyscha, men så är 
det. Det är svårt att förklara för någon 
som inte har pluggat juridik. Det är det 
som är mitt jobb som journalist, att för
enkla och förklara komplicerade förlopp 
på ett sätt som alla kan förstå.

 
Varför valde du istället att jobba 
med journalistik?
– Medan jag pluggade juridik började 
jag titta på vad mer man kan göra med 
juristutbildningen, om jag skulle göra 
något helt annat. Jag kom till ett väg skäl. 
Jag hade pluggat stenhårt och var studie

trött, men det fanns även priva
ta skäl. Sen hittade jag TVoch 
journalistutbildningen i Kal
mar. Jag hade sett program som 
Striptease och flera samhällsdo
kumentärer och kände att: ”det 
vill jag jobba med”. Jag fick en 
ahaupplevelse, så när jag kom 
in i Kalmar bytte jag. 

 
Har du haft någon nytta 
av juridikstudierna i ditt 
jobb som grävande  
journalist?
– Ja, jag har nytta av det varje dag, hela 
tiden. Egentligen är juristutbildningen 
som en utbildning i samhällsvetenskap. 
Det handlar ju inte om att kunna lagbo
ken utantill, utan att förstå hur samhäl
let fungerar och varför regelverket ser 
ut som det gör. Egentligen är det jag gör 
ganska likt en åklagares eller försvarsad
vokats jobb. Man tar fram bevis för ett 
problem.

 
Vilka komponenter har  
ett bra gräv?
– Det ska gå att belägga och vara ett 
engagerande ämne. Ett bra exempel är 
ett program jag gjorde om Statens fast
ighetsverk där det förekom påstådd 
korruption. En generaldirektör påstods 
ha fifflat och snott en massa grejer. Vi 

kunde belägga det genom att vi hade 
massor av dokumentation och en källa 
på myndigheten, och det var en statlig 
myndighet där någon påstods stjäla från 
oss skattebetalare och våra kulturskatter. 
Det engagerar och upprör.

 
Vad är ditt råd till de som  
pluggar juridik nu?
– Det går inte att bli vad man vill, men 
man kan åtminstone sikta dit och se var 
man landar. Även om man drunknar i 
tentor och undrar varför man ska lära 
sig alla latinska begrepp, så behöver man 
kunna alla de där detaljerna för att förstå 
helheten. Det är värt att plugga in det där 
och lägga manken till.

 
TEXT & FOTO Fredrika Lageryd



1110

 ■ JURISTDAGARNA  ■ JURISTDAGARNA

Snabba frågor  
till fem byråer
UNDRAR DU HUR DET ÄR 
ATT ARBETA SOM AFFÄRS–
JURIST? Vi har frågat fem 
jurister som jobbar på olika 
affärsjuridiska byråer hur 
de fick sina jobb, vad de 
egentligen arbetar med 
och om deras bästa tips till 
juriststudenter. Svaren vi fick 
kommer att förvåna dig.

SIGRID TÖRNSTEN, SENIOR 
ASSOCIATE, HAMMARSKIÖLD  
& CO

Vad är ni för en byrå?
Hammarskiöld är en 
mellanstor affärsjuri
disk byrå med relativt 
stor andel delägare 
och seniora jurister, 
vilket gör att man 
som ny jurist snabbt 
får vara med ”där det 
händer” i arbetet di
rekt med klienten. Hos 
oss får dessutom alla vara 
med och påverka i interna 
frågor på byrån från dag ett, till 
exempel i diskussioner kring allt från ar
betssätt till marknadsstrategi.

Hur kom det sig att du började 
arbeta på Hammarskiöld & Co?
Jag tyckte att det var viktigt att komma 
till en personlig byrå där man inte blir 
en i mängden. Hammarskiöld är av la
gom storlek; inte en storbyrå men inte 
för liten för att arbeta med stora och 
spännande uppdrag. Och på arbetsin
tervjun fick jag träffa härliga personer 
som sålde in byrån med sitt sätt att vara.

Berätta om ett intressant upp-
drag du har arbetat med!
Hammarskiöld fick i uppdrag av Sca
nia att hjälpa till i arbetet med bolagets 
investering i Northvolt, ett företag som 
planerar bygget av Europas största batte
rifabrik i Skellefteå. Vår juridiska rådgiv

ning i projektet gällde bland annat 
samarbetsavtal för forskning 

och utveckling inom 
battericellsteknologi 

för fordon. Ett väl
digt spännande 
och intressant 
projekt som det 
blir roligt att se 
uppföljningen av.

Har du något 
tips till juriststu-

denter?
Prova på så mycket det 

går under studietiden vad 
gäller arbetslivet och se till att gå 

på de talarpubar, mässor och annat som 
finns där ni får träffa yrkesverksamma 

jurister för att sedan fråga dem allt du 
kommer på. Försök få koll på vad som 
finns att göra som jurist  det är mycket! 
Men det går också bra att byta bana un
der karriären så det viktigaste är att efter 
examen börja någonstans där du har ett 
uppriktigt intresse för verksamheten.

SEBASTIAN PONTÁN, ASSOCIATE, 
MANNHEIMER SWARTLING

Vad är ni för en byrå?
Mannheimer Swartling är en byrå för 
alla som gillar affärsjuridik och laganda.

Hur kom det sig att du började 
arbeta på Mannheimer Swart-
ling?
Jag började först som sommartrainee 
under sex veckor och då förstod jag att 
det inte finns någon bättre start på kar
riären än att vara på en arbetsplats som 
stöttar min utveckling. Mannheimer 
Swartling är en sådan arbetsplats och 
därför var det inte ett svårt val när jag 
blev erbjuden en tjänst som biträdande 
jurist.

Berätta om ett intressant 
uppdrag du har 
arbetat med!
Som en del av fast
ighetsgruppen be
står mitt dagliga 
arbete av allmän 

och speciell fastighetsrätt i kombination 
med kommersiella överväganden. Det 
innebär att juridiken och affären måste 
förstås ihop. Ett spännande exempel var 
när jag under förra hösten hjälpte till att 
köpa en flygplats vilket omfattade tre 
miljoner kvadratmeter mark.

Vad har du på ditt bord just nu? 
Vad är utmanande med det?
Vid sidan av fastighetstransaktioner 
hjälper jag även till vid samhällsplane
ring. Det är ett intressant och viktigt 
området där fastighetsrätt spelar en cen
tral roll. Ett sådant ärende omfattar även 
ofta förvaltningsrättsliga, processrättsli
ga och skadeståndsrättsliga frågor vilket 
många gånger både är utmanande och 
roligt.

Har du något tips till  
juriststudenter?
Som student ska man inte ha för bråttom 
att ta examen. Att bredda sig och se hur 
samhället fungerar i stort är något som 
jag råder alla studenter att göra, ta där
för gärna utbytestermin, res och hitta 
din egna väg.

Berätta en sak till om ditt jobb!
På mitt jobb är allt möjligt, exempelvis 
tar vi genom det nystartade MSA Inno
vation Lab fram appar i syfte att effekti
visera rådgivning till byråns klienter. På 
så sätt utvecklar vi framtidens juridiska 
rådgivning.

EBBA TILLQVIST, ASSOCIATE, 
GERNANDT & DANIELSSON

Vad är ni för en byrå?
Gernandt & Danielsson är en affärsjuri
disk byrå som erbjuder rådgivning inom 
de flesta affärsjuridiska områdena. Jag 
brukar något förenklat säga att vi 
sysslar med allting förutom 
skattejuridik. Trots att 
vi endast är cirka 80 
jurister är vi en av 
de ledande svenska 
advokatbyråerna 
inom svensk och 
internationell af
färsjuridik. Vi bru
kar därför beskriva 
oss som en stor byrå 
i ett litet format. 

Hur kom det sig att du 
började arbeta på Ger-
nandt & Danielsson?
Året jag skulle söka en sommarnotarie
tjänst gick jag på ett flertal intervjuer 
på olika byråer men bestämde mig för 
att tacka ja till en plats på Gernandt & 
Danielsson. Sedan dess har jag varit an
ställd här i ett flertal roller. Jag har varit 
sommarnotarie två somrar och arbetat 
extra en dag i veckan under studieti
den som research trainee. Under min 
tid som research trainee fick jag frågan 
om jag var intresserad av att stanna kvar 
som associate och har sedan årsskiftet 
arbetat här som associate.

Vad har du på ditt bord just nu? 
Vad är utmanande med det?
Jag arbetar just nu med att ta fram obli
gationsvillkor till en ny företagsobliga
tion. Detta är utmanade i och med att 
juristutbildningen knappt erbjuder nå
gon undervisning om obligationer. Med 

andra ord är detta något helt nytt 
för mig. 

Berätta en sak till 
om ditt jobb!
Jag kan tänka mig 
att en vanlig förut
fattad mening är 
att det endast är 
jobb varenda minut 

som gäller på en af
färsjuridisk byrå. Det 

är ingen hemlighet att 
vi arbetar mycket men 

på Gernandt & Danielsson 
har vi ett flertal sociala aktiviteter 

varje vecka. Varje måndag dukas det upp 
en gemensam frukost, varje tisdag är det 
cirkelträning i Humlegården, varje ons
dag bjuds det på onsdagsfika, varje tors
dag hålls det löpträning på Djurgården 
och varje fredag är det AW på kontoret. 
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Cederquist – den 
värderingsdrivna byrån
Advokatfirman Cederquist 
är årets mottagare av Justi-
tiapriset. Priset delas årligen 
ut till en advokatbyrå som 
utmärker sig i sitt arbete 
med jämställdhet. iusbära-
ren har träffat Cederquists 
VD, Tone Myhre-Jensen, 
för att få en inblick i byråns 
framgångsrika jämställd-
hetsarbete.

TONES resa på Cederquist tog 
fart direkt efter juristexamen från 
Stockholms universitet. Det var 19 

år sedan och på den tiden hade firman 
35 medarbetare med endast en kvinnlig 
biträdande jurist, Tone. Idag har Ceder
quist 160 anställda med en styrelse som 
består av hälften män, hälften kvinnor. 
Tone menar att en anledning till att 
byrån har varit framgångsrik i sitt jäm
ställdhetsarbete är att de sedan 2008 har 
varit en värderingsdriven byrå.

– Våra värderingar är det som guidar 
oss. När vi fattar beslut finns det inte 
alltid en policy att vända sig till, istället 
fungerar våra värderingar som ett DNA 
där alla utgår från samma plattform.  

Eftersom en fundamental värdering 
för Cederquist är jämställdhet var det 
självklart för Tone att starta dialogen med 
dem som satt runt bordet. Som nytillsatt 
VD ansåg Tone att det var ledningsgrup

pens ansvar att ta initativ till diskussionen 
om jämlikhet mellan könen.

– Jämställdhet är inte ett projekt. Jag 
har alltid varit allergisk mot att ska
pa ett forum där tjejer sitter och pratar 
med varandra som att det bara är deras 
problem. Det är ju i allra högsta grad 
en fråga som rör alla och hela vår orga
nisation. Därför började arbetet i led
ningen och mynnade ut i gemensamma 
workshops med hela firman. Eftersom 
alla bidrog till diskussionen dök konkre
ta exempel upp, bland annat uppmärk
sammades att våra kvinnliga medarbe
tare inte följde med på event i lika stor 
utsträckning som männen. Bara genom 
att vi började prata om problemen blev 
vi mer medvetna och det blev lättare att 
sätta in motåtgärder.

De motåtgärder Tone syftar på är 
framförallt Cederquists “jämställdhets
perspektiv vid teamsammansättning”, 
som Justitiapriset beskriver det. Vid pro
jektarbeten rör ledningsgruppen runt i 
medarbetarparen i försök att nå en mer 
jämställd uppställning. Men ett problem 
som satte käppar i hjulen för jämställd
hetsarbetet var att byrån hade färre tjejer 
och anledningen var att kvinnor oftast 
valde familj framför karriär.

– Justitiapriset uppmärksammade att 
bristen på kvinnor var den största boven 
i branschen. Därför arbetade vi fram vår 
nya föräldraersättningspolicy som inte 
bara stödjer kvinnorna men även stödjer 
de pappor som upplever att de inte har 
tillräckligt med stöd tillräckligt länge. 
Policyn innebär därför att vi kompen
serar extra utöver föräldraersättningen 

om föräldern stannar hemma minst sex 
månader men max nio månader. 

Syftet med Cederquists policy är att 
få tillbaka de kvinnliga medarbetarna 
tidigare och låta männen vara hemma 
längre. Genom att uppmuntra delad för
äldraledighet tror Tone att deras med
arbetare kommer att stanna på byrån 
längre. Ett tydlig och positivt resultat av 
en strukturerad insats men vi måste hela 
tiden fortsätta jobba för jämställdhet.

– Idag är jämställdhet, mångfald och 
inkludering hygienfaktorer, det känns 
bra, då har vi kommit en bit på vägen.

TEXT Sara Passandideh
FOTO Hans Alm
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JOSEF ROTTER, ASSOCIATE, 
HAMILTON

Vad är ni för en byrå?
Vi är en affärsjuridisk byrå med 

mycket bred kompetens. Vi har 
byggt upp en stark specialistkompetens 
och när vi 2016 gick samman med den 
internationella advokatbyrån Ashurst, 

breddades byråns kompetens yt
terligare, framför allt inom 

transaktioner. Idag är 
Hamilton en av de le

dande advokatbyrå
erna i Sverige med 
drygt 110 medarbe
tare.

Vad har du på 
ditt bord just nu?

Just nu arbetar jag 
bland annat med en 

transaktion där två bolag 
gemensamt ska genomföra ett 

förvärv av ett tredje bolag där vi företrä
der en av köparna. Vid förvärv av detta 
slag genomförs såväl förhandlingar mel
lan köparna och säljaren av målbolaget, 
som mellan parterna som sedan ska äga 
målbolaget tillsammans. 

Har du något tips till  
juriststudenter?
Jag skulle säga att det alltid är bra att våga 
kliva utanför sin comfort zone. Oavsett 
situation kommer det att gynna dig i din 
kommande karriär. Se även till att skapa 
dig en egen uppfattning om vad ett ar
bete på en advokatbyrå innebär, t.ex. ge
nom praktik eller som sommarnotarie. 
Det finns nog en allmän uppfattning om 
hur arbetet på en advokatbyrå är, men 
du kan inte veta förrän du har testat.

Berätta en sak till om ditt jobb!
Förutom arbetet i sig så har vi inför det 

kommande året många aktiviteter att se 
fram emot. I höst kommer vi att åka på 
firmakonferens till Italien och till våren 
åker vi på den årliga vinterkonferensen 
till Alperna. Det är alltid kul att umgås 
med kollegorna även utanför kontoret 
och därmed få chans att lära känna var
andra på ett närmare plan under mer 
avslappnade former.

JOSEPHINE LINDGREN, 
ASSOCIATE, HANNES SNELLMAN

Vad är ni för en byrå?
Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå, 
vilket betyder att vi jobbar med all typ 
av affärsjuridik. Byrån startade i Hel
singfors för 110 år sedan och öppnade 
i Stockholm 2008. Vi har ett nära sam
arbete mellan kontoren och arbetar ofta 
med ärenden som berör båda länderna. 
Det som karakteriserar oss är att vi inte 
är en särskilt hierarkisk arbetsplats, och 
det märks genom att vi tidigt får eget 
ansvar och klientkontakt. 
Dessutom är arbets
sättet flexibelt 
genom förtro
endearbetstid 
och möjlighe
ten att jobba 
på distans, 
vilket under
lättar balan
sen mellan 
arbetsliv och 
privatliv.

Hur kom det sig 
att du började arbe-
ta på Hannes Snellman?
När jag läste aktiemarknadsrätt som 
specialkurs på SU hade vi seminarier 
hos Hannes Snellman, och jag fick på en 

gång ett positivt intryck av den presti
gelösa miljön. Jag skrev sedan mitt ex
amensarbete inom arbetsrätt och såg att 
Hannes sökte en biträdande jurist inom 
just arbetsrätt. Jag sökte tjänsten och är i 
efterhand mycket nöjd med det beslutet!

Vad har du på ditt bord just nu? 
Vad är utmanande med det?
Eftersom vi följer Advokatsamfundets 
regler kan vi inte återge detaljer i våra 
ärenden, men utifrån ett arbetsrätts
ligt perspektiv är det tydligt att många 
bolag förbereder sig inför en ekono
misk avmattning. Det märks bl.a. ge
nom planerande inför, och inledande 
av, omorganisationer av olika slag, så
som nedskärningar och strukturella 
omplaceringar. Hanteringen av sådana 
ärenden är utmanande eftersom vi har 
privatpersoner på motsidan vars anställ
ningar påverkas av bolagens beslut.

Har du något tips till  
juriststudenter?
Det är sagt många gånger, men det tåls 
att repeteras – stressa inte för mycket 

över betyg och jobb utan fokusera 
på att ha kul och ta reda på vad 

just du är intresserad av. Det 
finns gott om möjligheter 

efter examen och det man 
tycker är kul blir man 
ofta bra på.

TEXT Tom Carlsson

Cederquists VD, Tone Myhre-Jensen
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Roschier – en byrå med 
nordiskt perspektiv
iusbäraren besöker byrån 
Roschier för att prata om 
arbetsrätt, rötterna i Finland 
och deras nya arbetsrätts-
poddsatsning Hire & Fire. 

VI träffade Jenny Welander Wad
ström, Victoria Bergholtz och 
Elin Osbeck från arbetsrätts

gruppen på Roschier som berättar om 
varför de ville starta podd: 

”Vi har märkt av att arbetsrättsliga frå
gor är något som många företag inte har 
så bra koll på. Målet med podden blev att 
dela med oss av kunskap och information 
om arbetsrätt på ett tydligt och lättsamt 
sätt.” 

Vad kan man vänta sig för 
innehåll i podden?  
”Podden kommer ut månadsvis, och vi 
försöker hålla det aktuellt, bland annat 
med medialt uppmärksammade mål i 
Arbetsdomstolen. Vi tycker det är in
tressant att gå igenom vad AD faktiskt 
säger. Det är även ett sätt för företag att 
eventuellt märka egna arbetsrättsliga 
brister.” 

För oss studenter: är arbetsrätt 
ett bra yrkesval? 
”Det är något som berör varje människas 
liv i vardagen, då alla är anställda. Men 
även viktigt för företagen. Vi på Roschier 
har mycket företagstransaktioner och då 
vill man inte missa de arbetsrättsliga as
pekterna. Om man tänker på de olika 

rättsområdena som finns på 
en affärsjuridisk byrå, kombi
nerar arbetsrätt det roligaste 
från varje område!” 

Er byrå har ju rötterna i 
Finland. Hur märks det? 
”Att vi har kontor i de båda 
huvudstäderna. Arbetssät
tet och byråns kärnvärden är 
samma i Sverige och Finland. 
Vi har hört att det ska vara 
mer hierarkiskt i Finland men 
det är inget vi märker av. De 
är väldigt effektiva och strukturerade, 
samt raka rör, vilket vi uppskattar! 

Den arbetsrättsliga juridiken skiljer 
sig åt. I Finland är det mer uppstyrt. Det 
är tydligare i lagtexten med tidsgränser 
m.m. medan det i Sverige är mer luddigt.” 

Om ni fick önska en ändring i 
svensk arbetsrätt, vad skulle den 
vara? 
“Det som är mest komplext är tidpunk
ten för förhandling enligt svensk rätt. I 
Sverige måste arbetsgivaren förhandla 
med facket innan den fattar vissa beslut 
som rör arbetstagaren Det blir komplext 
vid transaktioner när beslutet fattas ut
omlands av moderbolaget, och inget be
slut fattas av det svenska bolaget.  

Svensk arbetsrätt är gjord för svenska 
företag som har sin verksamhet i Sverige. 
Inte större bolag som verkar internatio
nellt. Det blir tydligt i bland annat turord
ningsreglerna.” 

Slutligen, har ni några 
rekommendationer kring 
specialkursval för framtida 
arbetsansökan? 
”Läs det som du tycker är kul! Det vi på 
Roschier främst tittar på är ett intresse 
för att jobba hos oss. 

Det viktigaste som jurist, utöver fak
takunskap om juridiken är att du är bra 
med människor. För att jobba på en af
färsjuridisk byrå behöver du ett driv och 
passion för att jobba.” 

TIPS: Podcasten Hire & Fire finns på de 
vanliga podd-plattformarna.

TEXT & FOTO Harri Korhonen

Vinge – inte bara Stockholm
Advokatfirman Vinge har 
ett av sina kontor i Göte-
borg, där Vingeveckan 
gått av stapeln i år. iusbä-
raren besökte delägare 
Yohanna Öhrnegård på 
byrån.

JAG började plugga direkt efter 
gymnasiet. Göteborgs juristut
bildning har bra kontaktytor med 

byråer. Studenter kan se hur det går till 
på riktigt, säger Yohanna.

– Vid min examen 2003 var det svårt 
att få tingsplats. Jag sökte mig till de sto
ra byråerna i stan. Vinge kändes bäst. Jag 
ringde efter intervjun, berättade att jag 
varit på tre andra och ”vill ni ha mig får 
ni ta mig nu”. En sådan puff kan gå hem, 
bara man är ärlig.

Efter ett år på Vinge fick hon notarie
tjänst på Göteborgs tingsrätt. 

– Jag hade inte släppt drömmen att bli 
domare. Jag saknade dock affärsjuridi
ken, och kom tillbaka notariemeriterad 
2006. Sen dess har jag varit här. 

Yohanna blev advokat 2009 och be
fordrad till delägare 2018.  

– Första tiden på byrå sker typiskt sett 
vid skrivbordet, men på Vinge får du 
ganska snabbt chansen att själv möta kli
enter. Det är då man lär sig vad klienter
na efterfrågar. Som advokat får man mer 
ansvar inför klienter, och som delägare 
även för byråns ekonomi, personaltrivsel 
och nyrekrytering.

– I Göteborg är vi runt 40 jurister, i 
fyra arbetsgrupper med specialistkom
petens. Jag är gruppchef för arbets och 

fastighetsrätt. De andra 
grupperna är M&A,  EU 
och konkurrensrätt samt 
tvistlösningsgruppen vilken 
innefattar sjö och trans
porträtt. 

– Stockholmskontoret är 
större, särskilt i kompetens 
på bank och finans. Vinge 
finns också i Malmö, Hel
singborg och Bryssel. Det är 
mycket samarbete och rör
lighet mellan kontoren. 

– Förr fanns det fler 
Vingekontor i utlandet. Nu 
har vi valda samarbetspart
ners på plats. Efter några år 
på Vinge kan du få secondment i t.ex. 
London eller New York. En italienskta
lande kollega valde att åka till Milano. 

Det finns också en annan sorts utpla
cering, där man på klientens önskemål 
arbetar i dennes lokaler en tid.

– Jag fick sitta tre dagar i veckan, i 
ett års tid, hos ett större bolag på väst
kusten. Jag var då här på kontoret bara 
tisdagar och torsdagar, berättar Yohanna 
och uttalar ”tisdag” med göteborgsk kort 
vokal. 

Hon framhåller att alla på Vinge inte 
har så ”rak” bakgrund som hon, och ger 
exempel.

– En har varit pilot, en annan handlat 
med värdepapper, en tredje doktorerat. 
Allt tillför mångfaldiga erfarenheter. Här 
får man vara olika, vilket också gäller för 
våra personligheter. Vi bygger starka 
team. 

Hon har varit mammaledig tre gånger 
och tycker att det går att kombinera yrke 
och familj.

– Vi jobbar hårt, men inte dygnet 

runt. Kvinnor gör karriär här. Vinge 
har, för sjätte året av sju i rad, utnämnts 
av European Women in Business Law 
Awards till den byrå i Sverige där jäm
ställdheten kommit längst.

Yohanna Öhrnegård och en Skå
nekollega var i år föreläsare på Vinge
veckan som hölls i Göteborg pga reno
vering vid Norrmalmstorg. Hösten 2020 
lär det bli Stockholm som vanligt. Stu
denter med nyfikenhet på affärsjuridik 
välkomnas.

Vi ser ut genom lunchrummets föns
ter. Hon berättar att kontoret har en egen 
kock anställd, kollegorna tränar tillsam
mans varje fredag och lokalerna har ex
panderat hos Hufvudstaden.

Men där är vi väl inte? invänder jag.
– Jo, vår hyresvärd här i Nordstan he

ter så!
 

TEXT & FOTO David Munck
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Yohanna Öhrnegård i Göteborg Victoria, Elin och Jenny på Roschier
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“En advokat blir 
aldrig fullärd”
iusbäraren har träffat försvarsadvokaten Henrik Olsson Lilja, 
bland annat känd för att ha representerat ASAP Rocky i ett 
tidigt skede. Vi pratar om Sveriges häktningsförhållanden 
och hur stand-up har gjort honom till en bättre advokat. 

OLSSON Lilja Advokaters 
kontor ligger på Kungsholmen, 
nära häktet, Rådhuset och 

Henriks hem. Det är inte en slump, och 
det är bra, eftersom jobbet som advokat 
ofta gör det svårt att få ihop bitarna i det 
pussel som kallas livet: 

– Vi är i domstol på dagarna och sen 
har vi även andra klienter att träffa. Sen 
har jag familj och barn att hinna med 
också, och det är ett misslyckande när 
barnen inte ens frågar efter en. Du för
söker komma hem klockan fem och laga 
en middag, och sen vet du att du har en 
stor plädering dagen efter. Det gäller att 
vara stresstålig.

Henrik berättar att det kan vara svårt 
som försvarsadvokat att släppa jobbet 
och vara ledig, eftersom man har stark 
inverkan på andra människors liv. Som 
exempel tar han ett mål från förra året 
där han representerade en man åtalad 
för mord. 

– Han fick livstid. Vi förlorade i hov

rätten med tre mot två; två ville fria, tre 
fälla. Då funderar man ju, gjorde jag till
räckligt? Det är en kick också, som gör 
att man lägger ner extratimmarna. Käns
lan av att en människa är helt beroende 
av dig, det finns inget som slår det.

Henrik säger att det krävs en kombi
nation av att kunna vara empatisk och 
bli berörd, men inte så involverad så att 
man sugs upp helt och hållet. Det är en 
träningssak, och det skadar inte att ha lite 
koll på psykologi för att inte bli uppäten 
och förlora sig i sitt jobb. Just intresset för 
psykologi lyfter Henrik fram som en av 
de viktigaste egenskaperna som försvara
re, och även intresset för människor. Juri
diken står inte på egna ben:

– Du kan göra en formidabel insats 
rent juridiskt, men det fattar inte klien
ten. Ibland kan du juridiken, men den 
når inte fram till domstolen. För mycket 
juristnörd blir inte riktigt bra.

En bra försvarare, enligt Henrik, är 
någon som kan lite av det mesta, inte 

bara lagboken. Därför är det bra att ha 
jobbat inom olika områden, inte bara på 
advokatbyrå, utan till exempel på en bar 
eller ett servicehem. 

Själv har han jobbat inom mentalvår
den, service och som väktare innan han 
blev advokat. Trots att han sen årsskiftet 
har en egen byrå har det inte alltid varit 
en självklarhet att jobba med brottmål, 
eller ens inom juridik.

– Jag var inte en sån där som har velat 
försvara folk från 7 års ålder och framåt. 
Inte alls.

När han inte kom in på Handelshög
skolan sökte han till juristlinjen och eko
nomlinjen vid Stockholms universitet. 
Precis som många nuvarande studenter 
började plugga juridik tack vare serien 
Suits, blev Henrik inspirerad av serien 
Lagens änglar, och när han kom in på 
båda utbildningarna valde han att testa 
juridiken. Tanken var först att bli diplo
mat och Henrik sommarjobbade på ge
neralkonsulatet i Los Angeles. Men när 
han insåg att det inte var så roligt som 
han trodde och att en diplomatkarriär 
kunde bli svår att kombinera med ett 
framtida familjeliv, rörde sig tankarna 
istället mot affärsjuridik. Det var slum
pen som gjorde att han hamnade på en 
advokatbyrå som specialiserade sig på 
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brottmål.
– Min mamma såg en liten 

annons i tidningen om att de 
sökte en jurist på Peter Althins ad

vokatbyrå. Då var det otroligt svårt 
att få jobb, så jag tänkte att jag skulle 

testa det. Det var många sökanden, men 
jag hade tur att få jobbet. Då upptäckte 
jag att det här var ju otroligt kul. Man 
mötte människor i nöd som man fick 
hjälpa. Sen dess har det varit kul varenda 
dag i 25 års tid.

Men bara kul räcker inte, han ville bli 
bra också. Samtidigt som han jobbade 
som jurist på Althins började han därför 
även undervisa i fastighetsrätt på lant
mäterilinjen på KTH och JIKen på SU 
kvällstid. Att undervisa var den största 
kunskapsinhämtningen för Henrik, ef
tersom det inte räckte med att kunna 
det lilla när man undervisar någon, utan 
man måste kunna mycket mer. Det gav 
honom en bredare kompetens än innan. 
Efter det började han undervisa även i 
andra ämnen, som allmän straffrätt och 
ekobrott. 

Men han tänkte att han kunde bli 
ännu lite bättre. Efter 10 år på Althins 
blev han delägare och fick så småning
om Sveriges största insidermål. Han fick 
upp ögonen för retoriken, och för att 
förbättra sina pläderingar i rättssalen 
hämtade han hjälp från oväntat håll.

– Jag anlitade han som startade Raw 
Comedy Club. Han kom till mitt kontor 
och då kunde han säga ”Henrik, nu ska 
du köra ett stand up comedytal här på 
fem minuter.” Det var ju fruktansvärt. 
När han sitter och tittar på mig och inte 
ens ler, då förstår man hur svårt det är 
med stand up.

Stand up hjälpte Henrik förstå retori
ken. Han menar att humor är ett jättebra 
verktyg i rättssalen, och att även om det 
kan verka konstigt i ett mordmål mås
te man ha en viss känsla för att skapa 

ett gillande hos domstolen. Vare sig det 
handlar om stand up eller en sakfram
ställan i domstol är det viktigt att fånga 
intresset tidigt, och Henrik tycker att ju
rister borde bli bättre på att ta in hjälp 
utifrån:

– Inom idrotten har man ju nån som 
tittar på en hela tiden. Ishockeyspela
re och tennisspelare har coacher, men 
inom juridikens värld är det inte så. Vem 
är det som ger mig feedback om jag har 
gjort en bra 
plädering el
ler inte? Vi är 
dåliga på att ta 
hjälp inom ju
ristvärlden.

H e n r i k 
har som mål 
att varje termin ta in en konsult i något 
ämne. Till hösten ska han jobba med en 
engelsman som ska hjälpa honom för
bättra sin juridiska engelska. Han men
ar att engelska är viktigare och viktigare 
och att svenska rättssystemet får alltfler 
influenser utifrån. 

– Det är en större internationell are
na. Det räcker inte bara med att kila sig 
fast i den svenska straffrätten. Sen på
verkas vi mer och mer av sånt som till 
exempel ASAP Rocky och häktning. Är 
det svenska rättssystemet verkligen ge
nomlyst ordentligt?

Rapparen ASAP Rocky häktades efter 
en misshandel i Stockholm i somras, och 
Henrik var till en början hans försvars
advokat. En amerikansk hemsida publi
cerade en artikel där förhållandena för 
ASAP Rocky i häktet beskrevs som in
humana, och trots att artikeln var över
driven fick den stor spridning. Det ledde 
till att frågan om svenska häktningssys
temet ifrågasattes, något som Henrik ser 
som positivt.

– Det var bra med händelserna kring 
ASAP Rocky att vi tog upp det som hän

der i svenska domstolar varje dag, så att 
det blir mer fokus på häktningsfrågan. 
Jag hoppas att det leder till någonting, 
att saker och ting kommer fram.

Enligt Henrik finns det mycket att 
vinna på ett bättre häktningssystem. 
Bland annat innebär dagens system sto
ra kostnader och psykiska påfrestning
ar för de som sitter häktade. Han drar 
en parallell till en av sina klienter, den 
kinesiska medborgaren Qiao Jianjun. 

Han har anklagats för att ha förskingrat 
mångmiljonbelopp i sitt hemland och är 
en av Kinas mest efterlysta personer. 

– Där kritiserar vi ju Kina för tortyr 
för att de sitter på obestämd tid. Man 
kan faktiskt fundera på vårt eget ageran
de, just den här ovissheten. Även om du 
inte blir torterad så blir det i praktiken 
väldigt inhumant att ha folk instängda 
på obestämd framtid.

Henrik har tidigare kritiserat det 
svenska häktningssystemet, bland an
nat i en debattartikel i DN. Han berättar 
att jobbet som försvarsadvokat har gett 
honom en plattform bland annat för att 
debattera och utvecklas.

– Man blir aldrig fullärd. Jag ser på 
det som ett ständigt lärande. En del ad
vokater är nöjda med att vara som rör
mokare, att skruva dit den där saken, 
men så ser inte jag alls på det. Jag ser det 
som en ständig utveckling.

 
TEXT Fredrika Lageryd
FOTO Ingrid Öhrn
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Namn: Henrik Olsson Lilja
Ålder: 51
Yrke: Försvarsadvokat
Fritidsintressen: Träning, golf
Familj: två barn, 15 och 17, särbo

 “ Henrik, nu ska du köra ett 
stand up comedy-tal här på fem 
minuter.” Det var ju fruktansvärt. 
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JD-bollen 7 oktober
14:30 JD bollen startar och hålls på Frescati Sports center

Karriärdagen 9 oktober
09:00 Juristernas Hus öppnar för allmänheten

09:00–10:00 Frukost med Cederquist på Juristernas Hus 

09:20 - 09:50 Frukostpresentation av Case med Cederquist

09:20–16:20 CV-granskning

09:30–16:30 Intervjuträning

10:00–11:00 Förmiddagsföreläsning med Johan Eriksson 

12:00–13:00 Lunchföreläsning med Mia Edwall Insulander 

14:00–15.00 Paneldebatt med moderator Jessika van der Sluijs 
Björkman med gäster

15:30–16:30 Eftermiddagsföreläsning med Anton Strand

17:00–19:30 Stora Casekvällen 

Mässan & JD bankett 10 oktober
10:00–16:00 är mässan öppen och hålls på Frescati Sports center

18:30 startar banketten som hålls på Nalen

22:30 är alla välkommna till eftersläppet på Nalen

Schema för  
Juristdagarna

Vill du göra skillnad?
I tre decennier har vi genom att förena  erfarenhet och 
 innovation bidragit till att utveckla företag,  organisationer 
och samhället i stort. Vi bevarar vår  ledande  position genom 
att  rekrytera,  utveckla och  behålla de mest passionerade 
 jurist talangerna. 

Vi är stolta över att landets juriststudenter 17 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.  

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se
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Rättskipning i Myanmar  
– en möjlig omöjlighet?
För två år sedan begicks attacker, som av FN beskrivs 
som folkmord, mot minoriteten Rohingya i Myanmar. Flera 
hundra tusen människor har sedan dess tvingats att läm-
na landet. iusbäraren har tittat närmre på möjligheten till 
rättskipning enligt internationell rätt.

SOM en muslimsk minoritet i det 
buddistiska Myanmar (tidigare 
Burma) lever Rohingyafolket som 

statslösa och utan grundläggande rättig
heter. Under 2017 kulminerade förföljel
sen då regimen i landet lanserade en ”ut
rensningsoperation” i regionen Rakhine. 
Under denna period brändes hundratals 
byar ner och tusentals Rohingyer skada
des och dog. Enligt uppgifter från Am
nesty ska militären även systematiskt 
våldtagit och begått övergrepp i sam
band med attackerna. 

Till följd av dessa attacker har många 
Rohingyer tvingas lämna landet och 
fly till Bangladesh. Siffrorna över hur 
många som lämnat landet varierar, men 
det rör sig om flera hundratusentals 
människor som befinner sig på flykt 
från förtryck. De enorma massorna av 
människor på flykt från Myanmar har 
skapat stora flyktingläger i Bangladesh 
där de ofta lever under svåra humanitära 
förhållanden. Bangladesh har på senare 
tid vägrat ta emot fler då situationen är 
ohållbar för landet. 

Fortsatt kritiskt läge 
Kvar i Myanmar finns det några hund
ratal av minoriteten, jämfört med de två 
till tre miljoner som fanns innan attack
erna. Enligt Christopher Sidoti, medlem 
av FN:s factfinding mission, så lever 

många som internflyktingar under svå
ra förhållanden som kan jämföras med 
de koncentrationsläger som fanns under 
nazisterna. För att få lämna byarna krävs 
det tillstånd från regimen, likaså för att 
få tillgång till sjukvård och få rätt att gif
ta sig. 

Det akuta våldet kan visserligen ha 
avtagit i Myanmar, men situationen för 
Rohingyer är fortsatt ohållbar. Trots det 
har insatser gjorts för att skicka tillbaka 
Rohingyer till Myanmar.  Ett tusental har 
fått tillstånd av regimen i Myanmar för att 
resa tillbaka. Förflyttningen ska vara helt 
frivillig, men med tanke på den osäkra si
tuationen som fortsatt råder i Myanmar 
är det tveksamt hur många som frivilligt 
kommer att vilja återvända. 

Potentiella brott
Det är uppenbart att brott har begåtts i 
Myanmar. Men vilka brott är det som 
kan aktualiseras, och är det möjligt att 
ställa någon inför rätta? Attackerna mot 
Rohingyer har av FN:s kommissionär 
för mänskliga rättigheter beskrivits som 
ett solklart fall av etnisk rensning. I den 
rapport som presenterats av FN:s fact 
finding mission slås det fast att regimen i 
Myanmar gjort sig skyldig till folkmord, 
krigsbrott och brott mot mänskligheten. 

Den internationella brottmålsdom
stolen (ICC) har jurisdiktion över de 

mest allvarliga brotten inom folkrätten. 
Dessa brott betecknas som kärnbrott 
och är reglerade i Romstadgan. Brotten 
som ICC har jurisdiktion över är folk
mord, brott mot mänskligheten, krigs
brott och aggressionsbrott.  När ett land 
skriver under romstadgan accepterar 
landet på så sätt att domstolen kan åtala 
för kärnbrotten. För att ICC ska kunna 
utreda och åtala för ett brott krävs det att 
brottet begåtts inom det territorium som 
hör till en stat som undertecknat Rom
stadgan. 

Myanmar har inte undertecknat 
romstadgan och som utgångspunkt har 
därför inte ICC jurisdiktion över de 
eventuella brott som begåtts av regimen 
i Myanmar. Merparten av de brott som 
FN menar har begåtts i Myanmar kan 
därför inte aktualisera en prövning av 
ICC. Men, det visade sig finnas en an
nan möjlighet för ICC att utöva jurisdi
ktion trots att det egentligen skulle vara 
omöjligt.

Beslut från ICC
Under våren 2018 skickade ICC:s åkla
gare en fråga till domstolen. Frågan gäll
de huruvida domstolen hade möjlighet 
att utöva jurisdiktion över deportatio
nen av människor från Myanmar till 
Bangladesh. Enligt åklagaren räcker det 
att ett av elementen av brottet har begåtts 
på en territoriet av en stat som skrivit 
under Romstadgan. Detta är fallet med 
deportation då en del av brottet äger 
rum i Bangladesh som är en stat som har 
undertecknat Romstadgan.

Svaret på denna förfrågan kom i sep
tember 2018. ICC konstaterade att ja, det 
som åklagaren hävdat var korrekt. Det 

finns alltså en möjlighet för ICC att åta
la Myanmar för deportationen, trots att 
landet inte accepterat ICC:s jurisdiktion. 
Enligt domstolen skulle det varit emot 
syftet med den internationella straffrät
ten att neka domstolens jurisdiktion för 
brottet mot deportation, enbart för att 
den del av brottet begåtts på en stats ter
ritorium som inte skrivit under stadgan. 

Nya möjligheter 
Myanmar motsätter sig självklart beslu
tet och menar att domstolen bryter mot 
principen pacta tertiis nec nocent nec pro 
sunt inom den internationella rätten. 
Principen innebär att en stadga binder 
parterna och endast parterna; ett tred
je land som inte skrivit under kan inte 
ha några obligationer.  ICC:s beslut om 
jurisdiktion är kontroversiellt då Myan
mar kan komma att ställas inför ansvar 
trots att de inte skrivit under Romstad
gan. 

Domstolens beslut om jurisdiktion 
kan eventuellt även få betydelse för an

dra fall. Ett exempel är konflikten i Sy
rien och deportationen av människor 
till Jordanien. Syrien är som bekant inte 
heller part till Romstadgan, men det är 
Jordanien. Med beslutet i fallet med My
anmar som en form av prejudikat finns 
det således en förhoppning om att ICC 
kan komma att utreda detta brott. 

Ett åtal är långt bort 
Sedan den 18 september 2018 bedriver 
ICC:s åklagare en preliminär utredning 
som utreder om brott har begåtts i My
anmar.  Den 4 juli år presenterade åkla
garen en förfrågan till domstolen om att 
öppna en utredning. Nu är det alltså upp 
till PreTrial Chamber III att avgöra hu
ruvida åklagaren får tillåtelse att bedriva 
en utredning angående deportationen 
av Rohingyer från Myanmar till Bang
ladesh och även potentiella andra brott 
under artikel sju i Romstadgan. 

ICC har mött stark kritik för att vara 
ett ineffektivt och tandlöst organ i kam
pen mot förbrytarna.  Domstolen har 

även kritiserats för att vara politiskt 
vinklad då mycket fokus har varit på 
Afrika och brott som begåtts där. In
volveringen i Myanmar kan vara ett sätt 
för domstolen att återupprätta sitt rykte 
som aktör på den internationella arenan. 
Trots att det gått två år och ingen offi
ciell utredning har påbörjats i Myanmar, 
måste ändå beslutet om jurisdiktion ses 
som ett genombrott. Konsekvensen av 
den extensiva tolkningen av jurisdiktion 
i Myanmar sänder signaler om att ICC 
faktiskt är beredda att skipa rättvisa för 
de potentiella brott som ägt rum. Dom
stolens beslut om jurisdiktion skapar 
en förhoppning om att en rättskipning 
i Myanmar faktiskt är en möjlighet och 
ett steg närmre domstolens mål om att 
bekämpa straffrihet i världen. 

TEXT Cornelia Frank
FOTO Shutterstock

Demonstranter i Australien, Sydney i 17 September, 2017 



24 25

 ■ INTERNATIONELL RÄTT  ■ INTERNATIONELL RÄTT

Dragkampen om  

Assange  
– vad händer nu?

EN vithårig man i sportlinne och 
shorts står med ena foten på en 
skateboard, och med den andra 

tar han sats från träparketten. Armarna 
flaxar medan han vingligt rullar mellan 
fåtöljerna. Scenen fångades av säker
hetskameror inne i Ecuadors ambassad 
i London, den plats Julian Assange un
der sju år kallade sitt hem. I våras vräkte 
Ecuador honom, och han greps omedel
bart av brittisk polis. iusbäraren reder ut 
hur han hamnade i den situationen och 
vad som kommer hända med honom 
härnäst. 

Journalisten, programmeraren och 
nätaktivisten Julian Assange är främst 
känd som medgrundare av Wikileaks. 
Organisationen skapades 2006 och blev 
en plattform för visselblåsare, där oetis
ka handlingar av makthavare och före
tag kunde avslöjas. Ett stort antal hem
ligstämplade dokument publicerades 
på organisationens hemsida, framför 
allt rörande USA:s närvaro i Afghanis
tan och Irak. Chelsea Manning var en 
av visselblåsarna som läckte såna doku
ment och i samband med att hon greps 
meddelade Julian Assange att Wikileaks 
skulle etablera sig i Sverige, eftersom 
pressfriheten har ett starkt skydd här. 

Under ett besök i Sverige i augusti 

2010 anhölls han i sin frånvaro, miss
tänkt för våldtäkt, sexuellt ofredande 
och olaga hot mot två kvinnor. Stock
holms Tingsrätt beslutade senare att 
häkta honom i sin frånvaro, på sannoli
ka skäl misstänkt för brotten. Julian As
sange, och många med honom, påstod 
att anklagelserna var falska och en del av 
en komplott mot honom. Det var även i 
samband med detta som han gav Sverige 
smeknamnet ”feminismens Saudiara
bien”. I december samma år överlämna
de han sig till polisen i London, där han 
häktades. Han släpptes senare fri mot 
borgen på ett antal borgensvillkor.

Knappt två år senare hände det som 
drastiskt förändrade Assanges situation. 
Storbritannien beslutade att han skulle 
överlämnas till Sverige, för att kunna hö
ras om våldtäktsanklagelserna. Assange 
var rädd att en sådan överlämning i sin 
tur skulle kunna leda till en överlämning 
till USA. Där riskerade han, enligt ho
nom själv, att åtalas och dömas till livs
tids fängelse eller till och med dödsstraff. 
Sverige kunde inte garantera att Assange 
skulle slippa lämnas ut till USA, och han 
sökte därför skydd i Ecuadors ambassad 
i London. Där levde han, och åkte skate
board, i nästan sju år. Ecuador beviljade 
honom politisk asyl och senare medbor

garskap. Så småningom lades den svens
ka förundersökningen mot honom ner 
och häktningen hävdes. 

Under 2018 försämrades förhållan
det mellan Julian Assange och Ecuador. 
Rykten har gått om vad som egentligen 
hände, men enligt presidenten Lenín 
Moreno hade han betett sig aggressivt 
mot personalen och inneburit en stor 
kostnad för ambassaden. Hur som helst 
blev han ifråntagen sin asylstatus och 
sitt ecuadorianska medborgarskap. En 
aprilmorgon 2019 släpades han ut från 
ambassaden av en grupp brittiska po
liser och kort efter det dömdes han till 
knappt ett års fängelse för att ha trotsat 
de tidigare borgensvillkoren. I samband 
med det begärde USA om att få honom 
överlämnad och överåklagare EvaMarie 
Persson beslutade att göra ett sista försök 
att få honom fälld för de två påstådda 
våldtäkterna 2010. Förundersökningen 
återupptogs.

I juni beslutade Uppsala Tingsrätt att 
inte häkta honom i sin frånvaro. Dom
stolen ansåg att det inte vore proportio
nerligt att häkta Assange. Han stod inte 
åtalad för något brott, och en europe
isk utredningsorder skulle räcka för att 
kunna förhöra honom. Svenska åklaga
ren EvaMarie Persson kan komma att 

överklaga beslutet, men till en början 
kommer en utredningsorder att skickas. 
I dagsläget är det alltså bara USA som 
begärt Assange utlämnad. Där anklagas 
han för dataintrång och 17 brott mot spi
onerilagen. Om han döms riskerar han 
175 år i fängelse. 

Man kan fråga sig om det ens var be
fogat för Assange att gömma sig i am
bassaden från första början. Anledning
en till att ta sin flykt dit var ju att han 
riskerade att överlämnas från Sverige 
till USA, och att inga garantier kunde 
ges för att så inte skulle ske. Många kri
tiserade Sverige för detta, men det finns 
flera anledningar till att garantier neka
des. När det gäller utlämningsärenden 
utanför EU är det regeringen som fattar 
beslutet, och en bedömning görs för var
je enskilt fall. Garantier kan då inte ges i 
förväg. På så sätt var Assanges rädsla be
fogad, och i ambassaden skyddades han 
från att överlämnas till Sverige. Förutsatt 
att Storbritannien verkställer Supreme 
Court’s beslut att överlämna Assange till 
Sverige gäller dock den så kallade spe
cialitetsprincipen. Den innebär att Sve
rige inte får lämna Assange vidare till 
ett tredje land, i det här fallet USA, utan 
tillstånd från Storbritannien. Detsamma 
gäller om han först utlämnas till USA. 
Om Sverige efter det vill ha honom över
lämnad hit krävs Storbritanniens god
kännande. Det är alltså Storbritannien 
som har sista ordet om hans överläm
ning till USA, inte Sverige. I praktiken 
hade Julian Assange alltså inte hamnat i 
ett sämre länge om han utlämnats hit, i 
jämförelse med att befinna sig i Storbri
tannien.

Så vad händer med Julian Assange 
nu? I skrivande stund sitter han fängslad 
i Storbritannien. Det finns en möjlighet 
att svenska åklagaren överklagar tings
rättens beslut att inte häkta honom och 
får sin vilja igenom. Sverige kommer då 
konkurrera med USA om att få honom 
utlämnad, och det finns ett antal faktorer 
som avgör var han hamnar. Dels har det 
betydelse vilket land som var först med 
begäran, i det här fallet USA. En annan 
faktor är vilket land som riktar allvarli
gast anklagelser. Den brittiska domsto

len måste därför måste ta ställning till 
vilket brott som anses allvarligast; våld
täkt eller dataintrång och spionage. Det 
har också betydelse om ett brott riske
rar att preskriberas i det ena landet 
om överlämnandet sker till det andra 
landet först. Den misstänkta våld
täkten preskriberas i augusti nästa 
år. Det skulle alltså bli svårt för Sve
rige att hinna pröva brottet om han 
först utlämnas till USA. Som tidigare 
påpekat är det brittiska myndigheter 
som beslutar vilket land som prioriteras 
och det går inte att förutse. 

Det kan dock hända att brittiska 
domstolen beslutar att inte över
lämna Assange till USA av andra 
skäl. Nyligen gick FN:s särskilda 
rapportör för tortyr ut med sin 
oro för att Julian Assange, om 
han utlämnas till USA, riskerar 
att dömas för fler brott i fram
tiden. Brott som skulle kunna 
ge dödsstraff. USA har även fått 
kritik från andra håll eftersom 
åtalspunkterna hotar press
friheten. Ingen journalist har 
tidigare dömts för brott mot 
lagen och spionage. Detta bryr 
sig dock inte det amerikanska 
justitiedepartementet om, ef
tersom man inte ser Assange 
som en journalist.

Det som brittisk domstol 
kan komma att behöva välja 
mellan är i slutändan hu
ruvida man ser Assange 
som en journalist eller 
en spion. Svenska åkla
garen EvaMarie Persson 
får hoppas att de kommer 
fram till det innan augusti 
nästa år.

 
TEXT & ILLUSTRATION  
Fredrika Lageryd
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 ■ INTERNATIONELL RÄTT

Mannen utan 
gränser
Fallet Julian Assange väck-
er starka känslor. Inte minst 
hos iusbärarens David 
Munck, som driver tesen 
om att han har blivit mindre 
av en frihetskämpe, och 
mer av ett nät-troll.

JAMES Ball var journalist i Ju
lian Assanges brittiska stab men 
hoppade av 2011. Han berättar 

om hur Assange var att jobba med:
– Vi ålades full tystnadsplikt, med 

Assange enväldig att röja info och tolv 
miljoner pund i vite om någon annan 
gör det. Jag vägrade skriva under. Vi var 
på ett gods på vischan. De andra hetsade 
mig till gryningen. En av dem medgav 
senare att de lydde order. När jag vakna
de satt Assange på min säng och tryckte 
en uppstoppad giraff mot mitt ansikte. 
Efter flera timmar kunde jag rymma. 
Hans kontrollbehov är närmast gräns
löst. Med honom kan ingen vara ärligt 
oense eller i lojal opposition. En konflikt 
och du är rökt.

Vad Assange gjorde med två sven
skor 2010 vet vi inte. Han har hållit sig 
undan lagen medan tiden gått. Storhets
vansinnigt hävdar han att målsägandena 

”kommer att bli avskydda för alltid av en 
stor del av jordens befolkning”, och att 
han därmed inte tror att en rättsprocess 
skulle vara i deras intresse. En av dem 
har därtill ”legat med en journalist som 
skrev en artikel om mig”. Västerländska 
kvinnor är överlag ”värdelösa och kor
kade”. Är de inte ”leende och tillgivna” 
utgör de gillrade fällor mot saken han 
strider för. 

Så vad strider Assange för idag? Om 
det blev journalisten etiopiske Argaw 
Ashine varse. Han hade träffat Oba
madiplomater för att upplysa dem om 
censuren i sitt hemland, och drevs i exil 
när Assange läckte uppgifter om möte
na. På liknande sätt verkar afghaner som 
samarbetat med USA, kanske i tron att 
det kunde ge en fungerande stat, enligt 
Assange bara ha sig själva att skylla om 
de dödas av talibanerna efter att Wiki
Leaks hängt ut dem. Dessutom gav han 
åt Lukasjenko, som i en hoppfullare tid 
kallats ”Europas siste diktator”, namn på 
belarusiska dissidenter via den ryske fas
cisten med aliaset ”Israel Shamir”.

Från Ecuadors ambassad i London 
började Assange 2012 sända för Pu
tinkanalen RT. Ingen vet om det var 
hans sabotage mot Clinton som blev 
tungan på vågen för Trump. Likväl be
hövs nu självrannsakan hos vänstern 
och många liberaler som länge blåste 

upp Assange. Idag utgörs hans cyber
armé av alternativhöger, rättshaverister, 
troll och vrak. De har oceaner av tid 
och därmed ett övertag, medan stater 
blir alltmer repressiva. Så kan det gå när 
engagemang skärs av från människor av 
kött och blod.

Julian Assange säger att 150 advoka
ter jobbat för honom. Jag kan inte av
göra om det är sant eller skryt. Ej heller 
kan jag verifiera Ecuadors utsaga att han 
smetade bajs på ambassadens väggar. En 
lärdom av hans patetiska öde är ändå att 
den som satt sig över alla gränser och 
konventioner som vi andra har, även när 
livet suger, inte är så tuff som han (det är 
oftast en han) vill ge sken av.

I tjänsten ska vi ge alla en korrekt 
behandling. På fritiden har du att välja 
vems sak som är värd att kämpa för.

Källor: Julian Assange Memoarer är prostitu
tion (bok 2011), Buzzfeed 23/10-16, Vice News
28/4-17, The Guardian 18/9-11 och 8/11-
11, New Statesman 1/3-12, The Independent 
17/10-16,
The New Yorker 14/8-17.

TEXT David Munck

Demokratin där  
mänskliga rättigheter  
inte är en självklarhet
Skyddet för fri och rättigheter ses i de flesta fall som en 
självklarhet i en fungerande rättsstat. Därför var det ett en 
nyttig erfarenhet att studera en termin i den enda väs-
terländska liberala demokratin som saknar en stadga för 
mänskliga rättigheter; Australien. 

EFTER fyra år på juristprogram
met infann sig känslan av att vilja 
se något annat. Hörsal 6 och kaf

fe från Prego i all ära, men nu väntade 
en annan tillvaro. Jag lämnade alltså ett 
kallt och hektiskt Stockholm och åkte 
till ett soligt Australien där alla hade in
ställningen ”no worries”. Med oändliga 
stränder, vilda kängurus som grannar 
och surfing i soluppgången innan da
gens juridiklektioner fick jag verkligen 
uppleva precis den australienska kly

schan jag längtat efter. 
Men bortom denna soldränkta och 

problemfria tillvaro fanns en annan 
verklighet som inte var lika väntad. Jag 
var beredd på att Australiens samhäl
le och rättssystem skulle skilja sig från 
Sveriges, men jag var kanske inte beredd 
på att skillnaderna skulle vara så stora. 
Värderingsmässigt kändes det som att 
ha färdats tillbaka i tiden. I delstaten 
New South Wales där jag studerade, är 
exempelvis abort fortfarande kriminali

serat och kan straffas med upp till 10 år 
i fängelse. HBTQpersoners rättigheter 
var ett kontroversiellt ämne och religio
nen hade en betydligt mer framträdan
de roll i samhället. Det pågick en stark 
debatt om förändring men de politiska 
förslagen för lagreformer mötte stort 
motstånd av konservativa krafter.

Kritik mot bristande skydd 
Något som var väldigt omdebatterat var 
skyddet för mänskliga rättigheter. His
toriskt sett har landet en väldigt mörk 
historia och skammen över de brott som 
begicks mot landets urinvånare gör sig 
ständigt påmind. Sämre hälsa, hög ar
betslöshet, lägre utbildningsnivå och 
en betydligt lägre förväntad livslängd är 
bara några exempel på hur urinvånarnas 
situation i Australien ser ut.
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Även landets stränga migra
tionspolitik var ett väldigt omde
batterat ämne. Förvaren utanför 

Australiens kust är ökända för sin 
inhumana behandling av immig

ranter och flyktingar.  Stark kritik har 
riktats från UNHCR mot att flyktingar 
systematisk placeras i försvar utan nå
gon möjlighet till domstolsprövning. 
Med den nuvarande lagstiftningen finns 
det ingen praktisk möjlighet att komma 
åt den obligatoriska placeringen av asyl
sökare i förvar. 

Saknar rättighetsstadga
Ur ett svenskt perspektiv har Austra
lien har ett komplicerat rättssystem. I 
början var det en utmaning att ställa 
om till common lawsystemet. Det var 
också komplicerat att förstå sig på hur 
Australiens rättssystem då det dels finns 
lagar för delstaterna, men också på fe
deral nivå. De sex delstaterna och de 
två territorierna styrs självständigt med 
egna parlament, domstolar och lagstift
ning. Utöver det finns lagstiftning som 
gäller hela landet på federal nivå och en 
konstitution som utgör en begränsning 
för vad delstaterna kan lagstifta om. Ef
tersom landet är en del av det brittiska 
samväldet är den engelska drottningen 
statschef. I alla straffrättsmål står därför 
drottningen som motpart. 

Trots den mörka historien och kri
tiken för hur situationen för närvaran
de ser ut för många marginaliserade 
människor i landet, saknar Australiens 
medborgare möjligheten att konkret 
göra gällande sina fri och rättigheter. 
Faktum är att Australien är den enda 
västerländska liberala demokratin som 
saknar en nationell stadga för mänskliga 
rättigheter. 

Även konstitutionellt är många av 
medborgarnas rättigheter negligerade. 
Konstitutionen innehåller inget skydd 
för exempelvis yttrandefrihet, religions
frihet, likhet inför lagen eller rätten till 
en rättvis rättegång. Det finns några en
staka friheter som kan härledas ur kon

stitutionen. Medborgarna rätt att rösta i 
val, rätt att få en juryrättegång, frihet för 
politisk kommunikation och rätten att få 
pengar för sin bostad vid konfiskering. 
Någon ”rättighetskatalog” finns däremot 
inte, varken i konstitutionen eller i form 
av en nationell konvention för mänskliga 
rättigheter. Australien skiljer sig därför 
från andra jämförbara common lawlän
der. Både USA, Storbritannien Nya Zea
land och Canada har rättighetsstadgor i 
sina rättssystem.  

Ett kontroversiellt ämne
Ambassadörer, ordförande för hög
sta domstolen och många organisatio
ner driver frågan om varför Australien 
ska ha ett så mycket svagare skydd för 
mänskliga rättigheter än andra jämför
bara länder. Visserligen har Australien 
skrivit under FN:s huvudkonventioner 
och är genom det skyldig att uppfylla 
sina åtaganden. Problemet är att de inte 
har inkorporerats i den nationella lag
stiftningen, vilket gör att medborgarna 
saknar konkreta möjligheter att göra 
sina rättigheter gällande. Detta har kri
tiserats av FN:s råd för mänskliga rättig
heter.

Trots den starka opinionen för infö
randet av en nationell rättighetsstadga 
verkar det vara långt ifrån att bli verklig
het. Kritiker menar att det inte är nöd
vändigt och till och med att en stadga 
skulle innebära negativa konsekvenser 
för landet. Argument som framförs är 
att en stadga inte har någon praktisk be
tydelse för individen, att det skulle var 
för kostsamt att införa, och att det skulle 
vara för svårt att avgöra vilka rättigheter 
som ska vara med och inte. 

Kritiker menar också att en rättig
hetsstadga kommer leda till att dom
stolarna, som inte är folkvalda, tar för 
mycket makt från det folkvalda parla
mentet. Det finns en rädsla för att det 
parlamentariska självstyret ”hotas” när 
domstolarna kan ogiltigförklara en lag 
för att den bryter mot mänskliga rät
tigheter. Det tyckte jag var intressant då 

denna möjlighet till granskning är en av 
de mest värdefulla funktionerna i skyd
det för fri och rättigheter enligt min 
uppfattning.  Detta innebär inte bara en 
viktig aspekt av rättssäkerhet för indi
viden, utan även ett sätt för att utveckla 
lagstiftningen så att allmänheten kan dra 
nytta av förändringarna.  

Nya perspektiv 
Genom diskussionerna i klassrummet 
mellan studenterna från Australien och 
utbytesstudenterna från Europa blev 
skillnaden mellan respektive rättssys
tem väldigt uppenbara. När en poten
tiell stadga för fri och rättigheter dis
kuterades i klassrummet väcktes starka 
debatter vilket förvånade mig. Aldrig 
tidigare hade jag stött på juriststuden
ter som tyckte det var onödigt med ett 
kodifierat skydd för fri och rättigheter. 
Det jag trodde var en självklarhet och en 
ickefråga visade sig vara ett kontrover
siellt ämne. 

Att studera en termin i Australien var, 
utan att överdriva, ett av de bästa beslut 
jag har tagit. Det var väldigt lärorikt att 
få nya perspektiv på sina egna invanda 
synsätt. Det är en otrolig möjlighet vi 
har att kunna studera utomlands utan 
terminsavgift och det är verkligen något 
som alla borde ta chansen att göra om 
möjligheten finns. En termin med sol 
och varje dag i all ära, men efter en ter
min längtade jag nästan hem till det som 
jag varit trött på tidigare. Till och med 
hörsal 6 och kaffe från Prego.  

 

TEXT Cornelia Frank

ILLUSTRATION Shutterstock

 ■ INTERNATIONELL RÄTT

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
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Rökfritt på utekrogen
Från och med 1 juli i år är 
det förbjudet att röka på 
landets uteserveringar. 
iusbärarens Viktoria Kalaba 
guidar den röksugna krog-
gästen genom den nya 
tobakslagen. 

I DECEMBER förra året kom be
slutet från riksdagen om en ny to
bakslag som skulle innebära en ut

ökning av rökfria miljöer. Utökningen 
medförde bland annat att, från och med 
första juli i år, även busshållplatser och 
perronger, uteserveringar, lekplatser och 
entréer omfattas av rökförbudet. Det 
innebar även att förbudet innefattar alla 
typer av rökning, så som tobaksrökning, 
rökning med elektroniska cigaretter, 
rökning med örtprodukter samt andra 
typer av förångning av tobak eller niko
tinprodukter. 

Den största förändringen med den 
nya lagen är att det inte längre är till
låtet att röka på uteserveringar eller 
vid entrén till uteserveringar. Ansva
ret för att förbudet följs är ägaren eller 
den som förfogar över ett visst område. 
Därmed har kraven på näringsidkaren 
ökat. I lagen går det att utläsa ”den som i 
egenskap av ägare eller på annan grund 
disponerar över en lokal, ett annat ut

rymme eller ett område utomhus som 
omfattas av någon av bestämmelserna 
ansvarar för att bestämmelserna följs.” 
Vidare säger lagen att “den som är ansva
rig ska genom skyltning tydligt informe
ra om rökförbudet och vid behov ingripa 
med information och tillsägelser” samt 
att “om någon trots tillsägelse röker där 
rökning inte är tillåten, får denne avvi
sas”. Kommunen i sin tur ansvarar för att 
se till att den som är ansvarig för områ
det följer lagen. Kommunen har därmed 
fått uppdrag som tillsynsmyndighet.

Syftet med att införa det stränga för
budet har varit att främja folkhälsan. Det 
har lett till delade åsikter och olika re
aktioner har uppstått bland det svenska 
folket gällande införandet. 

Så, vad händer i fall att en röksugen 
person skulle få för sig att efter den för
sta juli tända en cigarett på en uteserve
ring? Det skulle förstås medföra konse
kvenser, i värsta fall i form av böter. Det 
är däremot inte självaste rökningen som 
är straffbar utan det handlar om att göra 
sig skylig till olaga intrång. Ifall en res
tauranggäst tänder en cigarett har näm
ligen restaurangägaren en skyldighet att 
först ge gästen en tillsägelse och i andra 
hand avvisa gästen från platsen. Ifall det
ta inte följs blir restauranggästen skyldig 
till olaga intrång och kan till följd av det
ta straffas med böter. 

TIDIGARE BESTÄMMELSER OM  
RÖKNING I SVENSK HISTORIA

1977 – Varningstexter införs på 
svenska tobaksprodukter.
1988 – Alla SAS inrikesflyg blir 
rökfria. Ett år senare gäller för-
budet alla flyglinjer i Norden.
1993 – Den första tobakslagen 
kom och innefattade rätten till 
en rökfri arbetsmiljö.
1994 – Rökrutorna på svenska 
skolgårdar förbjuds.
1997 – Rökförbud på alla flyg-
plan i EU:s medlemsländer.
2000 – SJ inför totalt rökförbud 
på X2000, men redan 1997 
hänvisades rökare till särskilda 
rökvestibuler.
2005 – Rökförbud på alla ser-
veringsställen i Sverige
2015 – Rökning förbjuds på 
alla utomhusperronger inom 
Stockholms tunnelbana.
2019 – Rökförbud på bland 
annat uteserveringar, busshåll-
platser, idrottsplatser, lekplatser 
och tågperronger i Sverige

TEXT Viktora Kalaba

 ■ RÖKFÖRBUDET

JF Spex 2019 – Robin Hood
Frihet, Rättvisa och katt-tavlan är tre ord 
som sammanfattar JF Spex 2019. Årets 
upplaga var fantastiskt bra och rolig, 
detta tack vare drivna och engagerade 
studenter. iusbäraren intervjuar några 
av dessa studenter och de ger oss över-
blick över arbetet med spexet.

JF Spex är både en gammal tra
dition och ett modernt inslag i 
studentlivet. Nicolas Kitzler, re

gissör, Bskådis, låtskrivare samt manus
författare för den senaste uppsättningen 
berättar: 

– Det började med att jag frågade runt 
på min första termin om det fanns ett JF 
Spex. Jag fick höra att det funnits tidiga
re, men nu legat på is under en längre 
tid. Några eldsjälar fanns fortfarande, de 
gjorde sitt bästa och uppträdde på sitt
ningar. Jag ville återskapa magin som 
finns med spex, där studenter får vara 
med och göra en livs levande musikal. 
Det samlades några fler passionerade 
människor kring projektet och vi gjorde 
noggranna planeringar och rekryterade 
människor vi behövde. JF består av så 
många talangfulla människor och vips 
hade vi satt upp JF:s första spex på åratal, 
Kung Arthur (2018).

Senaste spexet tog oss tillbaka till 
England på 1100talet, det handlade 
om den legendariske och fredlöse Ro
bin Hood, om hur den lilla människan 
sätter sig upp mot övermakten. De flesta 
känner nog till den klassiska berättel
sen, men JF Spex har bidragit med en 
ny version av berättelsen som även fick 
publiken att engagera sig. Veronica He
din som var Askådis och Spexmästare, 
beskriver: 

– Det var över 200 personer som 
kom. Superkul! Hur engagerade publi
ken var varierade lite mellan de olika 

föreställning
arna. Skratt, 
reaktioner och 
applåder fick vi 
på alla tre före
ställningarna, 
så närvarande var publiken. 

Hur mycket tid de engagerade lägger 
ned på spexet beror på vilken roll stu
denten har. Ellinor Hedgren Rylander, 
som var vice regissör, Askådis och chef 
över PRgruppen berättar: 

– I och med att jag hade många oli
ka uppgifter inom flera grupper var jag 
med och jobbade löpande under hela 
perioden, uppskattningsvis i cirka 16–20 
timmar i veckan. Jag själv upplever det 
som väldigt nyttigt att ägna sig åt något 
som till större delen är helt annorlunda 
från att studera juridik. Studenter som 
har tankar att engagera sig, men är oro
liga för att ett engagemang kommer vara 
alltför tidskrävande kanske istället bör 
tänka på vad en sysselsättning av denna 
art ger. Förutom att träffa nya fantas
tiska människor lär en sig bland annat 
kreativt skapande, kommunikation och 
projektorganisation. Jag anser att det är 
viktigt att kunna koppla bort från stu
dierna och få sig ett miljöombyte från 
skrivbordet eller biblioteket. Jag upp
lever att enbart har inverkat positivt på 
mina studier.

Det kommer bli ett kommande spex, 
avslöjar Veronica:  

– Jag började planera inför kom

mande spex 
redan i juni, 
så nu är en 
manusgrupp 
tillsatt och 
ett nytt spex 
håller på att 
skrivas just 
nu. Jag tror 
att det kom
mer bli ännu 
ett lyckat spex, temat för 
kommande produktion talar för det. Vad 
det kommer att handla om är en hem
lighet som bara jag och manusgruppen 
vet om.

För de intresserade 
rekommenderar Nicolas: 

– Håll utkik i våra kanaler! Under
hållningsmästeriet (JFUM) på Insta, 
Lex Spexialis och Juridiska Föreningen 
Stockholm på Facebook. Rekrytering 
sker vanligtvis i början av höstterminen! 

TEXT Firel Danho

FOTO 1: Ingalill Andersson

FOTO 2 (affisch) :  Ellinor Hedgren 
Rylander

 ■ SPEX
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 ■  NYHETER

Sexuellt vilseledande var våldtäkt
 En 21åring, Pelle, lärde känna 17åriga Mia på Snapch
at och IRL. Hon uttryckte en vilja att rymma hemifrån 
uppvisade självskadebeteenden. Pelle kontaktade sedan 
Mia på nätet under täcknamnet ”Oscar”. Han framställ
de sig som rik och lyckades, med hjälp av vad han visste 
om Mia, vinna hennes förtroende. De hade två gånger 
dominanssex i en skogsdunge när hon dejtat ”Oscar”. 
Båda gångerna bar han mask, förställde rösten och satte 
bindel för hennes ögon. Svea hovrätt menar att Mia inte 

samtyckt till detta med Pelle. Till skillnad från vid en
gångsligg med en okänd, hade Mia sex ”jämförligt med 
samlag” med någon hon kände, men utan att veta att det 
var han. Avgörande enligt hovrätten är ”vem som inte 
omfattas av samtycket” samt att Mia varit i en särskilt ut
satt situation. Pelle döms till fyra års fängelse för två fall 
av våldtäkt samt barnpornografibrott då han hade barn
porr i mobilen. Alla namn har fingerats av iusbäraren.

Surrogatbeslut av HD
En kvinna i Kalifornien födde barn 2015 på 
uppdrag av en kvinna från Djursholm och hen
nes dåvarande sambo, vars sperma IVFbefruk
tat en tredje kvinnas ägg. Med embryo infört i 
livmodern blev amerikanskan s.k. gestationell 
surrogatmoder. En domstol i San Fransisco 
fastställde svenskan som “legal parent”. Pojken 
har levt med henne utan erkänd vårdnadshava
re i Sverige. Adoption avslogs av tingsrätt; om 
svenskan beviljats detta skulle hennes exsam
bos faderskap utsläckas enligt 4 kap. 21 § föräld
rabalken. En annan tingsrätt och hovrätt avslog 
hennes ansökan att få USAdomen erkänd i Sve
rige, men den bifalls nu av Högsta domstolen, 
som menar att barnets bästa och privatliv ej kan 
uppnås på annat sätt. HD nämner att svensk 
sjukvård inte har öppnat för surrogatmödra
skap. I det aktuella fallet var det flera år sedan 
alla sociala band klipptes mellan barnet och den 
födande kvinnan, som inte har protesterat. Det 
har blivit konflikt i flera andra USAfall, t.ex. 
Melissa Cook som vägrade abortera en trilling 
på beställarens order och nu begär vårdnad om 
de tre barn hon fött, vilka hon anser far illa.

Eritreansk fångvaktare 
inte flykting

Migrationsverket avslog förlängd asyl åt en kvin
na som tjänstgjort på ökända Femte polisstationen 
i Asmara. Hon hade flera gånger återvänt efter per
mission och, enligt beslutet, deserterat först när hon 
riskerade straff eftersom en fånge rymt från hennes 
vaktpass. Migrationsdomstolen i Malmö, som i vis
sa andra lägen varit hård, beviljade henne status som 
flykting och ansåg att hon agerat under påtvingad na
tionaltjänst. Efter att Migrationsverket överklagat till 
Migrationsöverdomstolen (MIÖD) fråntas hon nu 
flyktingstatus. MIÖD hänvisar till bl.a. uteslutnings
regeln i 4 kap. 2 b § utlänningslagen, Romstadgans 
artiklar 7 och 31, samt landinfo om Eritrea. Domsto
len menar att kvinnan med eget ansvar deltagit i brott 
mot mänskligheten. Hon riskerar dock enligt MIÖD 
omänsklig bestraffning och kan därför inte utvisas 
just nu. Hur politiska fångar behandlas i Eritrea lär 
den svenskeritreanske journalisten Dawit Isaak kun
na berätta om han någonsin får se dagens ljus.

TEXT  David Munck
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Dag Victor  
1944–2019
Innan höstens kurs i straff-
rätt hunnit starta, avled en 
man som betytt mycket för 
svensk straffteori. F.d. justitie-
rådet Dag Victor blev 74 år.

HAN läste och doktorerade i 
Uppsala, influerad av 1968 års 
radikala strömningar. Han och 

journalisten Göran Elwin gav 1978 ut en 
volym, Rätt och marxism, om Karl Marx 
syn på juridiken. Samma år fick han i 
den juridiska tidskriften Retfaerd upp
draget att recensera en bok av professor 
Jacob W F Sundberg. Sundberg var på 
70talet sedd som rättsfilosofins främsta 
högerspöke, eller med Victors egna ord 
”en ytterst udda figur”. Med Sundbergs 
bok för ögonen mötte Victor 1968rörel
sens verkliga ödesfråga, nämligen om en 
ny intolerans och ideologisk renlärighet 
skulle ersätta de gammeldags dogmer 
som revolterades mot.

Victor ville inte dissa Sundberg som 
”ett generellt misstrosobjekt” eftersom 
”flera av de problem han pekar på är reel
la”. Med det menade han exempelvis ”de 
angrepp som rättssäkerhets och legali
tetshänsyn råkat ut för inom stora delar 
av rättsväsendet”. Sundbergs strävan att 
säga vad en rättsordning är och hur den 
relaterar till vårt samhälle och historia 
utgör undanträngda men ”väsentliga 
drag för en livskraftig rättsvetenskap” 
och han är ”värd att ta på allvar”, ansåg 
Victor i recensionen.

Man vill bara gråta när man tänker på 
vilken kultur vi kunde ha haft om vän
stern, och nu högern, i allmänhet haft en 

sådan respekt för meningsmotståndare 
som Victor hade till Sundberg. 

Dag Victor blev 1982 sakkunnig i 
Justitiedepartementet. Där fick han i 
uppgift att formulera brottsbalkens reg
ler om påföljdsval och straffmätning. 
Han omfamnade den nyklassiska skola 
som proklamerats i Brottsförebyggande 
rådets rapport ”Nytt straffsystem” från 
1977. Rapporten var en reaktion mot 
godtycke, interneringar, återfallsspå
män och mot att straff saluförts som 
vård för brottslingens bästa. Med nyk
lassisk syn ska en fullvuxen, som begått 
brott vid sina sinnens fulla bruk, dömas 
i proportion till gärningens straffvärde.

Nyklassicismen var inte ett rop på 
hårdare tag, men kom att användas så 
under senare år. Som svar på det skrev 
skrev Victor, med bl.a. professor Nils 
Jareborg och ett par kritiska kriminolo
ger, 1995 antologin Varning för straff. Att 
juridiken ska vara ärlig med att straff är 
straff, motsäger ju inte att främja human 
återanpassning i skedet då straffet ska 
avtjänas, menade författarna av texten. 
Victor bemötte den lobbying som ville 
plundra kriminalvården på dess mju
ka verktyg i lådan och fann detta slags 
strafftänk närma sig ”det groteska”.

Ändå finns kritiken att ett starkt ju
ridiskt fokus på straffvärde bäddar för 
kapplöpning i straffhöjningar och en 
mer repressiv stat. Riktigt så långt har 
det ändå inte gått, menade Victors äld
re HDkollega Staffan Vängby i Nord-
isk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 
(2/2000). I texten belyser han läget med 
de nya påföljderna samhällstjänst och 
kontraktsvård samt fotbojan. Vängby 
framhöll att det ”måste finnas olika för

utsättningar i brottslingens person” för 
att välja dessa alternativ och beskrev 
dem som mycket positiva samt mer in
spirerade av sången Släpp fångarne loss, 
det är vår än av ”Nytt straffsystem”. De
batten borde fortsätta. 

Dag Victors sista inlägg i den debat
ten blev att, tillsammans med socialde
mokraten och juristen Sten Heckscher, 
kritisera att strafflindring föreslås slopas 
för alla som fyllt 18 men inte 21 när brot
tet begicks. Förslaget speglar en hårdare 
tid. Då är det särskilt viktigt att statens 
våldsmonopol har en meningsskapande 
filosofisk grund. Må Dag Victors verk 
leva för att straffteorin ska bli vital igen.

TEXT David Munck
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Allmänt om studieledighet
Som anställd har du oavsett ställning på 
företaget rätt till ledighet för utbildning 
enligt studieledighetslagen. Lagens hu
vudregel är att anställda har rätt till ledig
het för varje slag av utbildning. Det finns 
således inget krav på att utbildningen 
ska vara av värde för de arbetsuppgifter 
som hör till din anställning eller befatt
ning. Som anställd kan du därför utbilda 
dig för ett nytt yrke och i samband med 
det ha rätt till ledighet. De krav som 
ställs utifrån lagen är att ändamålet med 
ledigheten ska vara att deltaga i viss kurs 
eller undervisning och det ska finnas en 
viss planmässighet i studierna.

Notera att rena självstudier utan nå
gon anknytning till studieplan vid skola 
eller annan utbildningsinstitution inte 
ger rätt till studieledighet. Studier av 
hobbykaraktär eller rekreationsbetonad 
verksamhet ger inte rätt till studieledig
het. Deltagande i konferenser, kongres
ser eller att delta på enstaka föredrag kan 
inte normalt anses vara utbildning som 
ger rätt till ledighet. 

En förutsättning för rätten till studie
ledighet är att den anställde vid studie
ledighetens början måste ha varit an
ställd hos arbetsgivaren antingen under 
de senaste sex månaderna eller under 
tolv månader de senaste två åren. Ar
betsgivaren har även vissa begränsade 

möjligheter att skjuta upp begärd ledig
het.

Ansökan om studieledighet bör 
ange vilken utbildning ledigheten av
ser, ledighetens längd, omfattningen av 
ledigheten samt vem som tillhandahål
ler utbildningen exempelvis universitet, 
högskola m.m.

Ledighetens längd och 
förläggning
Det finns inga begränsningar rörande 
ledighetens totala längd. Ledighetens 
längd är beroende av vilken tid som 
krävs för att uppnå studiemålen. Ledig
heten kan omfatta ett visst antal timmar 
varje dag, några dagar, en månad eller 
flera år, exempelvis för universitetsstu
dier. Lagen begränsar inte heller antalet 
tillfällen en anställd får vara ledig för 
utbildning under en viss tidsperiod eller 
anställning.

Om arbetsgivaren inte kan tillgodo
se den anställdes önskemål om förlägg
ning av studieledighet bör man försöka 
komma överens med arbetstagaren om 
annan förläggning av ledigheten, upp
delning, flera perioder etc.

Om man inte kommer överens, kan 
arbetsgivaren under viss tid ensidigt 
skjuta upp den begärda ledigheten. Ar
betsgivaren ska genast underrätta den 
anställde om uppskovet och skälet till 

detta. Underrättelsen bör göras skrift
ligen, eftersom arbetsgivaren vid tvist 
måste kunna visa att sådan lämnats. 
Arbetsgivaren ska samtidigt även un
derrätta facket om sitt beslut. Facket kan 
begära överläggning med arbetsgivaren 
inom en vecka efter det att underrättel
sen lämnades.

Arbetsskyldighet under 
ledighet/lov 
Som jag tolkade din fråga har din arbets
givare beviljat dig studieledighet, men 
vill att du arbetar vid jul, sommarlov etc.  
Om du beviljats ledighet från 28 augus
ti 2019 till och med 2021 har du enligt 
studieledighetslagen ingen skyldighet att 
återgå i arbete vid ledighet och lov under 
den period som du är studieledig. Om 
situationen hade varit den omvända och 
du vill arbeta när du är ledigt så är det 
bara möjligt om man särskilt kommer 
överens om detta med sin arbetsgivare. 
Det är därför klokt att ha en dialog om 
detta. Glöm inte bort att du har möjlig
het att begära ledighet en studietermin 
i taget.

Stort lycka till med studierna! 

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

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist 
och förhandlare hos Transportföretagen som är en 

samarbetsorganisation för arbetsgivar– och 
branschförbund inom transport näringen. 

Rebecca har juridikexamen och en fil. 
kand. i personal– och arbetslivsfrågor. 
Hon ansvarar även för den årliga sam-
manställningen av Karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA  
arbetsrättaren  
REBECCA

 ■ ARBETSRÄTT ■ ARBETSRÄTT
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FRÅGA
Hej,
Jag har begärt studieledighet för universitetsstudier på heltid fram 
till 2021 ifrån den 26/8 2019. Arbetsgivaren vill att jag ska arbeta 
på lov om jag ska vara studieledig. När är man arbetsskyldig vid 
studier? Jag och arbetsgivaren kan inte hitta exakt vad som gäller.

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

SVAR



36

Nyexad och redo
för ledningsgruppen?

På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
Därför har vi byggt en stol som ger dig som

nyanställd en plats i ledningsgruppen.

Läs mer på vinge.se/karriar
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