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 ■ INNEHÅLL

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

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

I BLAND skämtar jag om att det 
går snabbare för icke-jurister att få 
hem en online-beställning än att få 

veta samt åtgärda sina rättigheter och 
skyldigheter online. Ändå finns det 
sanning i detta. Vi kan och bör hitta 
nya sätt att använda teknik som för-
bättrar tillgänglighet till rättvisa. Jag 
tar mig regelbundet till tangentbordet 
för att ta reda på hur juridik och teknik 
kan samspela samt utforska hur den 
juridiska världen skulle kunna utveck-
las och omvandlas. 

Det senaste intressanta som har 
hänt i juristvärlden är enligt mig 
EU-kommissionens förslag om nya 
regler och åtgärder för att göra Europa 
till ett globalt centrum för tillförlitlig 
AI. Förslaget uppfyller det politiska 
åtagandet i EU-kommissionens ordfö-
rande von der Leyens politiska riktlin-
jer: ”A Union that strives for more”.

I den andan samlar mitt sista num-
mer i iusbäraren flera intressanta ar-
tiklar om cyber och IT-rätt. Du som 
läsare kommer att se generationsskill-
naden mellan en anställd på domstol 
och en visionär zoomer-student. David 
Munck skriver om den digitala utveck-
lingen i Svergies domstolar över tid 
medan jag skriver om framtiden och 
möjligheten att införa onlinedomsto-
lar. Francisco Stråhle skriver om juri-
diken kring åtkomst till journalupp-

gifter och Cristina Keskitalo om de 
uppmärksammade Encrochat-målen. 

Simon Tell låter oss lära känna Justi-
tiekanslern, Mari Heidenborg. Andrea 
Hultgren och Signe Vibe underhåller 
oss med svenska skandaler genom ti-
derna och Martyna Lechowska försö-
ker omvandla iusbäraren till Buzzfeed. 
Hon gör ett quiz baserat på fördomar 
för att utifrån ditt dryckesval berätta 
vilken sorts jur stud du är. Hoppas att 
du finner detta nummer intressant! 

I min roll som chefredaktör för iusbä-
raren och juriststudent på Juridicum 
kan jag konstatera att jag har varit om-
given av mycket kunniga och inspire-
rande personer, allt från kursare och 
skribenter till lärare och professorer. 
Jag är därför övertygad om att vi har: 
A Sverige that strives for more. 

Varmt tack till alla som har varit en 
del av denna resa samt 
lycka till den komman-
de chefredaktören: Si-
mon Tell och teamet! 
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ännu en coronatermin
Det är redan maj och vi kan inte låta 
bli att undra hur tiden har kunnat gå så 
fort. När den ena dagen blir den andra 
lik har kanske inte datum och klockslag 
en lika självklar innebörd. Tiden går likväl, 
snabbt också, även fast det stundvis känns 
som att den står still. Uttrycket “tiden går 
snabbt när man har roligt” har minst sagt 
fått en konkurrent. En konkurrent som vi vill 
bli av med. Helst igår.

ÄNNU en termin präglad av 
distansundervisning lider mot 
sitt slut. Avsaknaden av ett 

normalt föreningsliv gör sig dagligen 
påmind. Vi skjuts fram och tillbaka på 
en skala mellan att finna oss i vår nya 
tillvaro, som vi nu är vana vid, och att 
sakna vårt gamla studentliv. Om unge-
fär en månad är det dock terminsuppe-
håll, eller på vanlig svenska: sommarlov. 
En tid då vi studenter inte är studenter 
samtidigt som vi är mer studenter än 
annars. Eller som en styrelsekollega 
till oss sa, ett finare ord för arbetslösa. 
Sommarlovet skickar oss rätt in i mitten 
av den nyssnämnda skalan. Å ena sidan 
kan vi sätta Zoom på paus till förmån 
för att umgås med nära och kära i det 
(förhoppningsvis) fina sommarvädret, å 
andra sidan är det fortfarande en som-
mar fylld av restriktioner och corona-
regler. En efterlängtad balans, om än 
inte helt optimalt. 

Men än är det inte sommarlov, i vart 
fall inte för JF. Sedan vi sist hördes (visst 
läste ni vår underbara krönika i årets 
första nummer?) har fokus varit på våra 
medlemmars hälsa. Vi har bland annat 
arrangerat löpträning, padelspel och nu 
under maj en föreläsning om stresshan-

tering med vår 
eminenta Filippa 
Kronsporre som 
under fjolåret var 
JF:s marknads-
sekreterare. Det 
hälsosamma har 
självklart balan-
serats upp av alkoholfyllda torsdags-
pubar över Zoom. Sist men inte minst 
har vår alldeles videopodcast - JF talks 
- kommit i rullning. 

Låt oss dock blicka framåt mot hös-
ten. I skrivande stund har regeringen 
och Folkhälsomyndigheten satt det 
nationella vaccinationsmålet - tiden då 
alla ska vara färdigvaccinerade - sam-
ma vecka som vår terminsstart. Från 
styrelsens håll pågår planeringsarbetet 
för fullt. För att vara på den säkra sidan 
planerar vi både för en digital såväl som 
en fysisk verksamhet, i vart fall under 
terminens första del. Vår ambition är 
självklart att höstens inspark ska vara 
så fysisk och traditionsenlig som möj-
ligt. När det kommer till höstens störs-
ta festlighet, Årsbalen, kan vi meddela 
att denna planeras att hållas i sedvanlig 
ordning. Redan nu kan vi släppa datu-
met, den 27 november, så se till att boka 

in det i era kalendrar! Till skillnad från 
dig som läser detta är sars-cov-2 ej bju-
den.

Nästa gång vi hörs (iusbäraren nr 3 
2021 för dig som inte fattat vinken) kan 
vi väl komma överens att lämna denna 
pandemi bakom oss? Då kan vi istället 
använda oss av det klassiska uttrycket 
“tiden går snabbt när man har roligt” 
för att förklara hur 2021 plötsligt börjar 
glida mot sitt slut.

TEXT Era Krasniqi och Dustin Zojaji

FOTO  Andreas Zheng Svensson

JF:s ordförande  Dustin Zojaji & Era Krasniqi vice ordförande

MANNHEIMERSWARTLING.SE/KARRIAR

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

Möt Justitiekanslern:  
en eftermiddag hos  
Mari Heidenborg
I början av april, onsda-
gen efter påskhelgen, fick 
iusbäraren möjlighet att 
intervjua Mari Heidenborg, 
Sveriges justitiekansler (JK) 
sedan september 2018. Vi 
ville lära känna henne inte 
endast som jurist utan ock-
så som person – och vad är 
det JK faktiskt gör?

JUSTITIEKANSLERN är en 
av vårt lands högsta jurister, om 
inte den högsta. Risken finns då 

att man tänker sig någon som förlorat 
all koppling till vardagen, som nått ett 
annan plan av juridikens kosmos och 
som kanske rentav har näsan i vädret. 
Jag hoppades på det bästa, tänkte att vi 
trots allt lever i en kultur där man duar 
varandra, och sände i väg ett mejl till 
Mari Heidenborg. Svaret blev: ”Jag är 
gärna med på intervju.”

Vi hade bestämt oss för att jag skulle 
intervjua henne hemma hos sig. Strax 
efter lunch anlände jag och min fotograf 
till hennes bostad i centrala Stockholm. 
När Mari släppte in oss möttes vi av sol-
strålarna som nådde från vardagsrum-
met in i hallen. Hon förde oss in till vad 
som utgjorde hemmakontoret, ett mat-
bord framför en imponerande bokhylla 
som inte syntes rymma några juridiska 
verk. Vi slog oss ned vid bordet.

Jag kommer inte fråga om fö-
delsedatum eftersom det är så 
lätt att ta reda på själv – Mari 
föddes den 17 augusti 1961 – 
och jag vet att du föddes i Fal-
köping, men skulle du kunna 
berätta lite om din uppväxt?
Jag växte upp i en ganska så vanlig fa-
milj med tre äldre syskon. Det var ju 
60-talet och samhället var fortfarande 
inte så jämställt. Mina syskon och min 
mamma var dock intresserade av poli-
tiska frågor, så mitt eget intresse för om-
världen väcktes tidigt. Samtidigt stöt-
tade mamma oss i att bli självständiga 
och att en dag kunna stå på egna ben. 
Andan i hemmet var med andra ord rätt 
så framåtsträvande.

Var det en akademisk familj?
Nej, varken mamma eller pappa hade hög-
skoleutbildning. Alla mina syskon och jag 
blev däremot akademiker, så det var väl 
bra med all den uppmuntran vi fick!

Vad var det som lockade dig 
till juridiken som ung?
Jag har inget jättebra svar på det, men 
det handlar om samhällsfrågor, är gan-
ska så brett och det finns många valmöj-
ligheter. När jag hade börjat insåg jag att 
jag tyckte det var riktigt kul och att det 
verkligen passade mig och mitt sätt att 
tänka och analysera.

Studerade du något annat än 
juridik innan?
Ja, jag gjorde faktiskt en liten exposé i 
Göteborg innan jag pluggade juridik. 

Jag fortsatte nämligen att studera la-
tin, som jag hade påbörjat i gymnasiet, 
eftersom jag fascinerades av antikens 
historia. Men jag insåg snabbt att det 
var för teoretiskt – för ogripbart – för 
mig. De flesta som gick de utbildning-
arna blev lärare, och det lockade mig 
inte alls. Jag bytte då om till juridiken 
och det kändes rätt. Det är dessutom 
något jag tycker är viktigt, att våga välja 
om. Ibland när jag möter unga jurister 
märks att de karriärplanerar för tidigt, 
innan de vet vad de ger sig in på.

Fanns det något rättsområde 
som du snabbt kände att du 
inte ville jobba med, om du 
vågar säga?
Ja, kommersiell avtalsrätt. Det har ald-
rig intresserat mig. Jag pluggade juridik 
på 80-talet – under yuppie-eran – och 
många ville in på de affärsjuridiska by-
råerna. Men jag valde bort det och satt 
ting efter studierna, vilket var väldigt 
omodernt på den tiden.

Vad gjorde du efter examen 
och efter att ha suttit ting?
Jag kom in på domarbanan och blev as-
pirant i Svea hovrätt.

Varför valde du domarbanan?
Jag hade en ganska dålig bild av vad 
man egentligen kunde jobba med som 
jurist. Men när jag satt ting upptäckte 
jag att det var väldigt tilltalande hur 
man arbetar vid domstolen, på ett sätt 
som är analytiskt och opartiskt. Det 
passade mig.
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Innan vi går vidare till vad du 
gör nuförtiden, mellan 2016 och 
2018 var du justitieråd i Högsta 
domstolen, hur kändes det?
Väldigt stort! Nu må jag vara JK, men 
jag tänker fortfarande att det är bland 
det finaste att bli utnämnd till justitie-
råd. Jag uppskattar hur man jobbar vid 
HD, där slarvas det verkligen inte med 
något! Det var en lärorik erfarenhet 
som jag är tacksam för.

Så om vi övergår till din nuva-
rande roll, kan du berätta vad 
JK gör?
JK är regeringens ombudsman, helt 
opolitisk naturligtvis. Jag har många 
uppgifter, en av dem är att utöva tillsyn. 
Man skulle kunna säga att jag utövar 
tillsyn i regeringens ställe, för regering-
en har en skyldighet mot riksdagen att 
se till att statsförvaltningen sköter sig. 
Min tillsyn är därför inriktad på mer 
systematiska fel och att våra grundslags-
rättigheter inte träds för nära.

Jag reglerar också skadeståndsan-
språk mot staten. Om en enskild person 
anser att staten gjort sig skyldig till fel 
eller försummelse i något avseende, då 
kan man vända sig till mig så reglerar 
jag det. För det krävs dock att det finns 
klar praxis eller lagreglering som säger 
att det faktiskt är fel eller försummelse.

I sådana beslut får man bara ett 
partsbesked. Om man är missnöjd kan 
man väcka talan mot staten. Men i så 
fall kommer jag tillbaka! Då företräder 
jag staten i rättegång. Därför brukar 
man kalla JK för ”statens advokat”.

Sedan har vi uppgifter inom tryck- 
och yttrandefriheten, där är JK exklu-
siv åklagare. Det handlar om att skyd-
da tryck- och yttrandefriheten, både 
genom att åtala när någon begår brott 
mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller 
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), samt 
att värna individens rätt att yttra sig.

I mitt uppdrag ingår dessutom att 
vara rådgivare till staten. Det är jag 
främst genom att svara på många re-
misser i lagstiftningsärenden. Slutligen 
har JK tillsyn över Advokatsamfundet, 

förutom en advokat är vi den enda som 
kan överklaga uteslutningsbeslut. Kort 
sagt har JK en ganska lång katalog av 
uppgifter!

Finns det någon motsättning 
mellan att först besluta om 
frivillig reglering och att sedan 
företräda staten i rättegång?
Den frågan får jag höra ibland! Jag har, 
likt andra myndigheter, en skyldig-
het att agera opartiskt – man får alltså 
inte ta otillbörliga hänsyn. Det inne-
bär att när jag företräder staten är inte 
min uppgift att skydda staten. Jag ska 
iaktta opartiskhet och saklighet. Om 
jag har beslutat att ge ut viss ersättning 
men den enskilda inte är nöjd utan vill 
ha mer och därför stämmer staten, då 
är jag bunden av den position som jag 
intagit i skadeståndsregleringsärendet. 
Jag ska försöka komma så nära den ma-
teriella rättvisan som möjligt. Att vinna 
målet är inget självändamål!

Vilket av JK:s uppdrag känner 
du betyder mest för dig per-
sonligen?
Det är nog vad vi gör inom området för 
tryck- och yttrandefriheten. Det är utma-
nande och regelverket är svårt, men det 
känns givande för att det är så viktigt.

Är det då arbetet med TF och 
YGL som du uppskattar mest i 
JK-rollen?
Nja, det jag uppskattar mest i JK-rollen 
är nog att det är så omväxlande. Man 
sysslar med så många olika frågor!

Vad uppskattar du minst i 
rollen?
Nej men det finns ärligt talat inget jag 
uppskattar minst! Jag är dock inte sär-
skilt road av administration och så vida-
re, som normalt följer med chefsrollen.

Jag skulle vilja diskutera di-
gitaliseringen. Med den insyn 
du har i din roll, hur upplever 
du att Sveriges myndigheter 
hanterar digitaliseringen?

Det finns många aspekter av det. En 
aspekt är att med tanke på hur myck-
et vi använder internet idag blir våra 
personuppgifter, till och med de inte-
gritetskänsliga, betydligt mer lättåt-
komliga. I tillsynen observerar vi att det 
är alltför ofta som personuppgifterna 
hamnar fel, till exempel när en myndig-
het prövar ett nytt program i sin verk-
samhet.

Vad gäller just tillsynsarbetet har 
också märkts en skillnad i att förr kun-
de JK gå till myndigheten och ta fram 
de relevanta akterna ur arkiven. Nu går 
inte det längre. Vi måste vända oss till 
myndigheten och be den ta fram alla 
uppgifter, eftersom vi inte själva kan 
komma in i deras digitala system och 
leta. Det försvårar vår tillsyn.

Vad gäller lagstiftning som du 
arbetar med som JK, tycker du 
att den är anpassad till vårt 
moderna samhälle, eller är den 
i behov av att uppdateras?
Jag tänker främst på yttrandefrihets-
grundlagen, som skrevs under den tid 
som det var ganska svårt att komma ut 
och yttra sig. Där är lagstiftningen inte 
i kapp. Den bygger på att det är ett pro-
gram som sänds ut av ett programföre-
tag, så den är inte alls uttänkt för inter-
net och möjligheterna internet ger alla 
att nå ut med sitt budskap.

Hur ser du på myndigheters 
närvaro på sociala medier?
JK – och många andra myndigheter 
– finns framför allt på Twitter för att 
kunna komma ut med information i ett 
skick där den fortfarande inte är kom-
menterad. Det är ju så att när vi fattat ett 
intressant beslut och vi inte lägger ut in-
formation och länk till det själva, då blir 
det i stället någon annan som skriver 
om det, kanske utan att länka. Det kan 
leda till att många får en felaktig bild av 
beslutet från början. Så jag tycker att det 
är rimligt att myndigheter använder de 
möjligheter som finns för att nå ut med 
sina beslut. Man ska dock vara försiktig 
med att ha diskussioner.

Vi har redan berört yttrande- 
och tryckfriheten några gånger, 
men om vi specifikt ser på det 
området, vad är det JK gör där?
JK är som sagt exklusiv åklagare. I TF 
och YGL finns en brottskatalog som 
talar om vilka brott som är straffbara 
fastän de begås i ett grundlagsskyddat 
medium, alltså till exempel i dagspress 
eller på radio. Om man begår brott i ett 
sådant medium kan jag besluta om åtal. 
De vanligaste brotten är hets mot folk-
grupp och förtal.

Men det allmänna får inte agera så 
att man hindrar den som vill använda 
sin yttrandefrihet, antingen genom att 
efterforska för att hitta den som yttrat 
sig eller, om man vet vem det är, ingripa 
med repressalier.

Ur ett rättspolitiskt perspektiv, 
skulle du vilja att man refor-
merade om TF och YGL nästan 
totalt eller att man försökte 
anpassa på något sätt?
Det är en svår fråga! Man vill ju behål-
la det starka skyddet vi har idag. Ju mer 
man går in och reglerar, desto mer ris-
kerar man att nagga på den här frihe-
ten. Jag tror inte på att man ska ta något 
jättestort grepp och göra om alltihopa. 
Trots att lagstiftningen inte är nutida i 
alla hänseenden, tycker jag att vi hankar 
oss fram ganska bra.

Vad uppfattar du som den 
största rättsliga utmaning Sve-
rige står inför idag?
Vi har en utveckling när det gäller 
främst straffrätten och möjligheten att 
ingripa, där vi har en teknisk landvin-
ning som ger möjligheter att på olika 
sätt övervaka människor. Det finns en 
tendens från poliser och åklagare att ef-
terlysa fler redskap. Jag kan tycka att det 
finns lite av en naivitet i detta. Att vilja 
införa mer övervakning och kontroll, 
då måste man ju vara av uppfattningen 
att vi har en god stat, men i själva verket 
går det ganska snabbt att montera ned 
våra demokratiska rättigheter. Så jag 
anser att vi är lite väl naiva, att vi tror 
oss vara så trygga. Vi ska inte ta demo-
krati och vårt nuvarande styresskick för 
givet, vi måste arbeta för att skydda det.

Tycker du att det vore påkallat 
att göra det svårare att ändra 
i regeringsformen?
Absolut, men det har vi en sittande ut-
redning som tittar på, att man ska göra 
det svårare att ändra i grundlagarna. 
Det menar jag är befogat.

Vad skulle du vilja ge för tips 
till unga juriststudenter?
Karriärplanera inte för mycket! Tänk 
efter vad du själv gillar bäst! Gör man 
det så går det oftast bättre än om man 
väljer strategiskt.

Avslutningsvis, om du fick 
önska dig en enda lagändring 
eller enda lag, vad skulle du 
välja? Tänk dig en tidig jul-
klapp.
Det får bli ett väldigt internt önskemål: 
jag vill ha lite ändringar i sekretesslagen 
som passar JK bra! Vi ger precis in ett 
förslag till Regeringskansliet om det, så 
den lagändringen vill jag ha!

Mari tackar för sig. Klockan är strax 
över tre, vi båda badar i solljus och 
blickar ut genom fönstret. Fotografen 
ber Mari att följa honom ut i vardags-
rummet. De småpratar medan kameran 
smattrar och jag skriver ned några min-
nesanteckningar. Mitt första intryck av 
Mari Heidenborg som trevlig och rätt-
fram stämde enligt min mening mycket 
väl. Vidare föreföll det mig uppenbart 
att denna jurist, som ju är en av vårt 
lands högsta, var raka motsatsen till 
verklighetsfrånvänd. 

Det blev en vacker eftermiddag på 
Justitiekanslerns hemmakontor. Även 
om jag hade velat klaga hade jag ju blott 
varit en av tusentals som varje år in-
kommer med sina klagomål till JK.

TEXT Simon Tell

FOTO Erik Hellsing

 ■  INTERVJU ■  INTERVJU

Mari Heidenborg och Simon Tell
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“Jag letade länge efter en byrå som kunde ge  
mig det just jag söker - en prestigelös arbetsplats 
med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats.”

Jessica Malhotra tog examen från juristprogrammet 2016 och 
arbetar sedan tre år tillbaka som associate i Cederquists 
privata M&A-grupp. Hon har tidigare arbetat både på bolag 
och andra advokatbyråer med transaktioner och obeståndsrätt.

Idag arbetar hon både med industriella och private equity 
kunder och med en spridning bland olika sektorer. Men vägen 
från studier till Cederquist har inte varit självklar, utan det tog 
ett tag att hitta rätt.

– Min resa till Cederquist har inte varit rak. Det var svårt att hitta 
rätt från början. Alla byråer är bra på sitt sätt, men jag letade länge 
efter en byrå som kunde ge mig det just jag söker - en prestigelös 
arbetsplats med möjlighet för mig att utvecklas och ta plats, säger 
Jessica Malhotra.
 
Vardagen som jurist innebär stor variation. Hon har det senaste 
året bland annat avslutat ett säljprojekt som hon har projektlett i 
ett och ett halvt år. Projektet rörde den privata sjukvårdssektorn 
som hon själv är mycket intresserad av och tyckte var väldigt 
spännande att arbeta med. 

– Eftersom det rörde sig om ett intensivt projekt över en längre 
tid fick jag verkligen möjlighet att lära känna kunden och dess 
verksamhet. Baserat på den kunskapen kunde jag erbjuda ett unikt 
mervärde i min rådgivning vilket är kul.

Just variationen i arbetet är också det som gör att hon ständigt 
känner att hon utvecklas i sin roll.

– Jag utmanas av att varje ärende är unikt på sitt sätt.  
Det dyker alltid upp frågeställningar som utmanar och leder till 
personlig utveckling, säger Jessica.

För att vara en bra jurist tror hon att det är viktigt att vara 
nyfiken, arbetsvillig och att tänka utanför ramarna. Det är viktigt 
att hela tiden vara på tårna och ge kunderna lösningar de själva 
inte har kommit på.

Hon tycker att Cederquist utmärker sig som arbetsplats på 
grund av den höga kompetensen hos alla som  arbetar på byrån, 
men även kollegorna och företagskulturen som finns.

– I min vardag uppskattar jag att jag ständigt utvecklas och har 
kul medan jag gör det. De flesta advokatbyråer anger att de har högt 
i tak och en platt organisation. Cederquist är så nära detta du 
kommer i verkligheten.

Är du student och intresserad av 
att veta hur det är att arbeta på 
Cederquist?  
Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommar notarie-
program samt möjlighet att arbeta extra hos dem under 
dina studier. Beroende på hur långt du har kommit på jurist-
programmet kan du antingen arbeta som kvällsreceptionist 
eller ute i deras verksamhetsgrupper som en del av deras 
talangpool. 

På karriar.cederquist.se hittar du kontaktuppgifter och mer 
information om lediga tjänster.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

J E S S I C A  M A L H O T R A   /   A S S O C I AT E

Digitalt på domstolen
Utvecklingen med digitala 
akter och Skype-möten 
kom sent till Sveriges dom-
stolar, men nu pågår den. 
iusbäraren ger en glimt av 
vad som händer.

I INLEDNINGSKAPITLET till 
Juridik och IT (1997), som var kurs-
bok kring millennieskiftet, skrev 

professor Peter Seipel att IT blivit allt 
viktigare ”för att lagra, bearbeta och 
förmedla information. Den är ett lika 
naturligt och vanligt hjälpmedel som 
penna och papper”. Jag vet ingen kur-
sare som invände mot detta påstående, 
men flera ifrågasatte relevansen i att 
läsa rättsinformatik.

Själv har jag fortfarande nytta av vad 
jag lärde om sökning i databaser. Man 
vill varken ha noll eller hundra träffar. 
Det behövs vad Seipel kallar ”finneffekt” 
och ”sålleffekt” i avvägning för att få en 
träfflista som är hanterbar och lagom.

Över tid har domstolarna fått mer 
utvecklade rättsdatabaser och system 
för målhantering. Men själva akterna, 
där handlingarna i det enskilda målet 
finns, har dröjt att bli datoriserade. En 
kollega med astma önskade förändring 

för att papper drar till sig damm. Mer 
allmänt är en fördel att flera kan jobba 
samtidigt med en digital akt. Och den 
är väl skonsammare för skogen?

Två skeenden 2020 har öppnat de di-
gitala portarna på förvaltningsdomsto-
len där jag jobbar. Det ena är att tunga 
myndigheter, särskilt Försäkringskassan 
och Migrationsverket, börjat sända akter 
i så kallat e-skick. Den andra faktorn sta-
vas covid-19. Socialt distanserat arbete 
blir krångligt om man måste kånka på 
akter mellan domstolen och bostaden.

Alla kan ta hem en hopfällbar da-
tor. Dock varierar tillgången till större 
skärmar, bekväm ergonomi och ett hem 
som passar för arbete överhuvudtaget. 
De yngre växte upp med IT men bor of-
tast trängre. Distansarbete ”kanske sna-
rare passar de äldre och erfarna som vill 
jobba från Spanien till exempel”, tror 
facket TCO enligt arbetsmiljötidning-
en Du & Jobbet, och betonar att yngre 
inte hunnit få professionella nätverk. 
De behöver gruppen för att komma in 
i arbetet och förstå kulturen. Här finns 
HR- och arbetsrättsfrågor som kommer 
ta tid att lösa. 

Desto snabbare nådde mig mjuk-
varan Kofax Power, som får Adobes 
gamla pdf-hantering att kännas som 
en kassettbandspelare. Jag kallar den 

”Kofax-19” för dess nytta i pandemins 
hemarbete. Att skriva recit, alltså sum-
mera vad parterna säger, görs effektivt 
med copy/paste från deras egna inlagor 
och inövad teknik att deleta och binda 
meningar. Om man jobbar för en do-
mare premieras det att vinna tid åt den-
na, och här ger Kofax rikliga verktyg. 
En stor digital akt kan kokas ner till en 
”arbetsakt” med de viktiga dokumenten 
utvalda. Dessa kan sorteras logiskt och 
kryddas med virtuella färgläggningar 
och bokmärken. Sådan överskådlighet 
på skärmen frigör tid åt dömande.

Parallellt har jag vant mig vid Sky-
pe-möten och att man oftast är ”mute”. 
Det är dock roligare att se de andras rör-
liga ansikten än att titta in i gråa rutor.

Domstolens service för allmänhet och 
parter måste gälla alla, från boomers till 
Zoomers. Bland kollegor finns också en 
utbredd längtan att träffas som vanligt 
och ta en AW när vi alla fått vaccin.

Men för domstolens interna arbets-
processer finns nog ingen återvändo. 
Att vara digitalt flink och uppfinnings-
rik kommer vara värdefullt, och är det 
redan nu.

TEXT David Munck

FOTO Shutterstock



1312

 ■ CYBER- OCH IT-RÄTT

Onlinedomstolar – när teknik 
möter rättvisans framtid
Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi med 
mål: ”…Sverige ska vara bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter.” Trots detta ligger Sverige i 
jämförelse med andra länder efter avseende digitalise-
ring av domstolsväsendet. Firel Danho skriver om möjlig-
heten att införa onlinedomstolar i Sverige. 

TEKNIK och internet har bidra-
git till omfattande reformarbete 
inom det svenska domstolsvä-

sendet. Reformen ”En modernare rätte-
gång” (EMR), som kom 2018, togs fram 
för att kontinuerligt anpassa domstolar-
nas organisationsfrågor samt arbetsme-
toder till den tekniska utvecklingen och 
därmed hålla jämn takt med samhällsut-
vecklingen i övrigt. I praktiken har EMR 
bidragit till möjlighet för parterna i ett 
mål att få inställa sig virtuellt via telefon- 
och videokonferenser. Vidare har Dom-
stolsverket lanserat en tjänst som möjlig-
gör skilsmässoansökningar online. Det 
förutsätter dock att parterna är överens 
om skilsmässan samt att om parterna 
har gemensamma barn så ska de vara 
överens om frågor som rör barnen.

I nuläget finns det även onlinedom-
stolar såsom Online Dispute Resolution 
(ODR) och online-skiljedomstolar som 
kan användas för att lösa konsumentt-
vister på internet utan inblandning av 
domstolar. Dessa onlinetjänster är ett 
steg på vägen men för med sig problem. 
Det största problemet är att onlinedom-
stolarna i Sverige utgör alternativa tvis-
telösningsmetoder. De ägs av privata 
aktörer och inte av domstolar. Enligt 
regeringsformen är det domstolarna i 
Sverige som bär ansvaret för rättskip-
ningen i samhället, inte privata aktö-

rer. Alternativa tvistelösningsmetoder 
(ADR) kan därför utgöra hot mot de 
grundläggande principerna för hur en 
rättsstat bör vara utformad. Ett annat 
problem är att onlinetjänsten avseende 
skilsmässor är begränsad till enkla mål-
typer. Ett utvecklingsförslag för svenska 
domstolar är att införa onlinedomstolar 
som ska möjliggöra onlinedömande. I 
jämförelse med andra länder ligger Sve-
rige efter inom detta område. I andra 
länder utgör onlinedomstolar en inte-
grerad del av domstolsväsendet. Syste-
men är utvecklade för att handlägga och 
avgöra komplicerade måltyper.

Historisk bakgrund om online-
domsotlar 
År 1959 skrevs en artikel i tidskrif-
ten Modern Uses of Logic in Law som 
handlade om automatisering av juridi-
ken. Artikeln bidrog till att det började 
ägnas stort intresse för ämnet i forsk-
ningsvärlden. Även tekniska verktyg 
såsom informationssökning och infor-
mationshantering inom juridikvärlden 
kom att utvecklas. Därtill kom artificiell 
intelligens (AI) att möjliggöra automa-
tiskt beslutsfattande avseende juridiska 
tvister. Ett praktiskt exempel på detta 
är verktyget Sentencing Guidelines i 
det amerikanska federala rättsväsendet 
som utgjorde automatiskt beslutsstöd 

med syfte att öka enhetligheten kring 
påföljdsbestämningar i brottmål. I Sve-
rige kom Peter Wahlgren år 1987 med 
en rapport som undersökte möjlighe-
terna till automatiserat beslutsfattande 
i brottmålsförfaranden.

Anledningen till ODR:s tillkomst är 
att internets kommersiella genombrott 
har bidragit till att nya typer av juridis-
ka tvister har uppstått. Internets globala 
och gränsöverskridande karaktär gjorde 
att domstolarna världen runt stod inför 
nya juridiska utmaningar avseende ju-
risdiktion- och lagvalsfrågor. ODR kom 
därför att fungera som online-plattform 
för att bidra med effektiva och direkta 
lösningar utan inblandning av domstol. 
ODR är en gren av ADR som inkluderar 
olika metoder för tvistelösning som fal-
ler utanför de traditionella domstolarna, 
exempelvis e-medling, e-förhandling 
och e-skiljeprocesser. 

Inom olika länders rättsväsenden 
kom ODR att bidra till intressanta pro-
jekt. En av de mer ambitiösa ODR-sats-
ningarna var Cyber Court som skulle 
falla under Michigans domstolsväsende. 
Ändamålet med projektet var att dom-
stolshandläggningen av mål skulle ske 
helt digitalt med hjälp av ODR-tjänster. 
På grund av brist på ekonomiska resur-
ser samt oenigheter kring domstolens 
organisation och uppbyggnad kom pro-
jektet aldrig igång. 

Hur ska onlinedomstolar se ut 
i Sverige?
Vad som skrivs härnäst utgör en inspi-
ration från olika länders onlinedomsto-
lars system samt boken Online Courts 
and the Future of Justice av Richard Sus-
skind. 
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För att möjliggöra införan-
det av onlinedomstolar inom 
det svenska rättsväsendet 
behöver första steget vara att 
digitalisera ärendehandlägg-
ning och kommunikation. 

Det förutsätter bland annat 
att ersätta pappersanvändning 

till digitalt förfarande samt införa 
skriftväxling mellan parter via plattfor-
men. Idag har domstolarnas målhante-
ringssystem Vera utvecklats så att beslut 
och handlingar kan skickas till alla par-
ter samt häkten direkt till e-postbrev-
lådor. Domstolshandläggare scannar 
in inkomna handlingar och laddar upp 
dem på Vera. Fortfarande måste dock 
kommunicering mellan parterna ske 
via domstolen. Sverige kan, som Nor-
ge redan har gjort, ersätta papper med 
digitalt förfarande. Samtidigt borde in-
komna handlingar från parter till dom-
stolen skickas digitalt och parter bör ges 
möjlighet för skriftväxling via online-
domstolen för att ladda upp handling-
ar i målet. Personuppgifter kan antigen 
som i Norge kontrolleras automatiskt 
med hjälp av tillgängliga re-
gister eller genom att 
parter identifierar 
sig med elektro-
niska signaturer. 
Detta är dock 
inte tillräckligt 
för att moderni-
sera rättsväsen-
det. Ett andra steg 
kan utgöra införan-
det av onlinedomstol 
som ska vara upp-
delad i tre faser.

Fas 1 inspireras 
av Civil Resolu-
tion Tribunal 
People Court 
och The Exten-
ded Court och 
motsvarar en 
AI-tjänst som 
hjälper de en-
skilda att förstå 
sina rättigheter 
och skyldighe-

ter samt att formulera argument för att 
försvara sin sak. Vidare skulle AI-tjäns-
ten funka som ett sätt att åstadkomma 
överenskommelser till upprätta förlik-
ningsavtal eller samförståndslösningar 
för parter innan målet hänförs till do-
mare. 

Om parterna inte kan komma över-
ens får de träda in i fas 2. Ärendet 
kommer som i likhet med The Online 
Court och Utah att övergå till en case 
officer som ska hjälpa parterna att upp-
nå en överenskommelse. En case offi-
cer i onlinedomstolarna idag utgörs av 
en tjänsteman men i Sverige vore det 
kanske lämpligast att fiskaler och tings-
notarier tar ansvaret. En anledning är 
att en tjänsteman vid en domstol inte 
har samma behörighet som domare 
och kan därmed inte avgöra tvister där 
det förekommer en part med särskilt 
skyddsintresse. En annan anledning är 
att det vore utvecklande för notariers 
och fiskalers jobb. Fas 2 är lämpligast 
att använda i förenklade mål.

Om parterna fortfarande inte kom-
mer överens eller om målet inte kan 

handläggas av fas 1 och 2 ska fas 3 an-
vändas. Första steget är i likhet med New 
South Wales (NSW) och eCourtroom 
att den enskilde eller dess juridiska om-
bud loggar in i systemet. Identifiering 
sker med hjälp av uppgifter om använ-
darnamn eller elektroniska legitimatio-
ner. En process kan därefter påbörjas i 
likhet med The Online Court där mål-
säganden/käranden, dess juridiska om-
bud eller en åklagare besvarar online 
formulär som i sin tur utfärdar stäm-
ningsansökan. Undertecknanden kan 
ske via elektroniska signaturer. Parter 
kan ladda upp de aktuella handlingarna 
i målet och skriftväxla via plattformen. 
Förhandlingen sker via onlinedomsto-
len och dom meddelas senare i själva 
plattformen. Digitala handlingar ska så-
klart arkiveras på motsvarande sätt som 
pappersinlagor. Vid skriftväxling som 
NSW, eCourtroom och Online Judging 
bör endast visa typer av mål handläg-
gas såsom enkla måltyper samt mål där 
inga muntliga inslag förkommer. Vid 
virtuellt deltagande såsom The Online 
Court kan onlinedomstolar användas i 

de flesta mål och särskilt mål som är av 
svårare karaktär. På motsvarande sätt 
som i Australien får domare själva avgö-
ra huruvida ett mål ska hanteras inom 
onlinedomstolen eller inom traditionell 
domstol. Det bör göras en lämplighets-
bedömning utifrån omständigheterna 
i enskilda fallet. Här kan domstolarna 
även utrustas med AI-riskbedömnings-
verktyg som PSA med syfte att AI ska 
funka som beslutsstöd för domaren.

Fördelar med onlinedomstolar 
Domare och juridiska ombud skulle ges 
bättre möjlighet att överblicka sina på-
gående domstolsärenden. För domsto-
larnas verksamhet innebär onlinedom-
stolen ett bidrag till att föra automatisk 
statistik för att granska många delar av 
domstolarnas verksamhet. För resten av 
rättsväsendet såsom åklagare, juridiska 
ombud och tolkar ges mer frihet och 
flexibilitet att delta på flera förhandling-
ar. Det leder i sin tur till mer tillgäng-
lighet, mindre resor och därmed mindre 
kostnader. Tekniken kommer inte ersät-
ta domare och juridiska ombud utan 

snarare assistera dem i deras arbete. 
AI i fas 1 kan leda till mer till-

gänglighet genom att erbjuda 
rådgivning till enskilda avseen-
de deras rättigheter och skyldig-
heter samt ska kunna fungera 
som en tvistlösare som bidrar till 
potentiella överenskommelser. 
Vidare skulle många enkla eller 
rutinmässiga mål kunna avgöras 
i fas 1 eller 2 och inte behöva gå 
längre.  AI i fas 1 kommer även 

kunna bidra till mer enhet-
lighet. AI som verktygs-
stöd för domare kommer 

att leda till objektiva be-
dömningar och därmed 
tillgodose den formella 
rättssäkerheten. Fakto-
rer som inte är relevan-
ta såsom kön och etnisk 
bakgrund kommer inte 
att påverka bedömning-
en i målet. Det kan ock-
så antas att enskilda på 
detta sätt skulle få för-

bättrad tillgång till rättvisa utan höga 
kostnader, vilket främjar ekonomisk 
och social jämlikhet.

Alla dessa fördelar leder till att upp-
fylla RF:s, EKMR:s och EU-stadgans 
krav på en rättvis rättegång. Tekniken 
möjliggör även att värna muntlighets-, 
omedelbarhets-, koncentrations-, kon-
tradiktions- och likställdhetsprinciper-
na. Även själva processen och handlägg-
ningen i fas 3 ska gå till på samma sätt 
som traditionella förhandlingar går till 
vilket i sin tur uppfyller rättegångsbal-
kens krav. 

Nackdelar med onlinedomstolar
Lättillgänglighet och lägre kostnader 
medför risk för att domstolar blir över-
belastade. AI i fas 1 och case officer i fas 
2 utgör en lösning på detta eftersom det 
begränsar antalet mål som annars di-
rekt kan hamna i fas 3. 

Onlinedomstolar har även kritiserats 
för att vara opersonliga vilket försvårar 
processer. Dock förmildrar telefon- och 
videokonferenser denna risk. Enligt 
forskning har det visat sig att försvars-
advokater anser att videokonferenser 
funkar sämre än traditonella domstolar 
eftersom de tilltalade ges mindre stöd, 
men de tilltalade själva är generellt sett 
positiva. Videokonferenser fungerar re-
dan idag lyckat i svenska domstolar.

Även den materiella säkerheten kan 
riskera att inte tillgodoses via AI som 
inte kan ta hänsyn till moraliska och 
etiska värden som en människa gör. 
Därför avhåller sig AI i fas 1 ifrån att 
avgöra komplicerade mål där dessa vär-
den måste iakttas. Vidare utvecklas tek-
ninken ständigt och AI kan inom snar 
framtid komma att lära sig etiska och 
moraliska värden. Risker kan även före-
komma i form av ökad utsatthet avseen-
de informationssäkerhet men det finns 
åtgärder som kan utgöra lösningar för 
denna risk enligt nedan. 

Förslag till framtida åtgärder 
Utveckligen av en onlinedomstol bör 
vara ambitiös men göras med försiktig-
het och eftertänksamhet. Hänsyn måste 
även tas till alla tänkbara risker som kan 

förekomma med en teknisk reform. Det 
krävs att många frågeställningar reds 
ut, såsom om systemet ska utvecklas i 
grunden av domstolen eller om domsto-
len ska använda sig av utkontraktering. 
Oavsett vilken form som väljs är det vik-
tigt att sätta ramar för projektet, struk-
turera det utforma innehållet i avtalet 
och möjliggöra efterlevnaden av avtalet. 

Ny teknik innebär även en ökad ut-
satthet som kan hota informations-
säkerheten. Därför bör systemet från 
första början byggas med byggas med 
säkerhetstänk som skapar skydd mot 
överbelastningsattacker och skydd för 
programmerade koder för att inte ma-
nipuleras och därmed kosta rättssäker-
heten. Det är viktigt att kontinuerligt 
och systematiskt utvärdera och kont-
rollera onlinedomstolens system för att 
undvika sådana risker. Tekniska och 
administrativa åtgärder ska även finnas 
i systemet för att värna den personliga 
integriteten och samtidigt inte nagga of-
fentlighetsprincipen i kanten. 

Såväl sakliga, funktionella och lokala 
behörigheter måste tillgodoses och där-
för är det av vikt med ett centralt sys-
tem som senare ska utdela ärenden till 
rätt onlinedomstol. Vilka mål som ska 
handläggas i onlinedomstolens tre faser 
bör baseras på en lämplighetsbedöm-
ning som görs utifrån målets komplex-
itet och de rättsliga frågorna som upp-
kommer i målet. Vidare bör en domare 
göra en lämplighetsbedömning avseen-
de om ett mål ska handläggas traditio-
nellt respektive online. 

Tekniken gör kontinuerliga fram-
steg vilket innebär nya möjligheter men 
medför samtidigt att flera risker och 
betänkligheter utifrån ett juridiskt per-
spektiv kan uppstå. Den som engagerar 
sig i onlinedomstolens utveckling bör 
därför vara uppmärksam på dessa för-
ändringar och alltid överväga dem.

TEXT Firel Danho

ILLUSTRATION Shutterstock 
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Vårdpersonals åtkomst till 
journaluppgifter – om juridiken kring 
åtkomstbegränsningar i vården

I fjol avslöjades en 32-årig yazidisk man som jobbat extra 
inom sjukvården i Region Skåne med att ha smygläst och 
fotograferat yazidiska kvinnors journaler. Syftet har varit att 
genomföra en hedersrelaterad kartläggning av kvinnornas 
sexliv, rykten som riskerar att försätta yazidiska kvinnor i risk för 
trakasserier och förföljelse. 

DET aktuella fallet, som nume-
ra blivit föremål för åtal, har 
naturligtvis berört många. På 

flera håll efterfrågas krafttag där jour-
nalsystemen genast måste säkras på na-
tionell nivå. Händelsen ger bl.a upphov 
till frågor rörande integritetsskydd och 
vårdens hantering av personuppgifter. 
Denna artikel publicerades först i nr 4 
2020 av Institutet för Medicinsk Rätts 

tidskrift Svensk Medicinsk Rätt. För-
fattaren är studentmedarbetare, del av 
IMR:s studentpool.

Lisa Magnusson skrev den 25 sep-
tember i år en artikel för DN:s ledarsida 
om Sydsvenskans avslöjanden gällande 
händelserna i Region Skåne. Det står 
klart när man läser Lisas artikel att 
hon är starkt kritiskt till att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kunna gå in och 

läsa allt i journalsystemen. Hon menar 
att det förefaller märkligt att många re-
gioner saknar rutiner för att begränsa 
personals behörighet och tillgång till 
patienters journaler. Lisa har inte fel när 
hon menar att det är fråga om en sä-
kerhetsbrist hos vårdgivarna och att en 
händelse som denna helt enkelt aldrig 
får ske. Jag bör härvid påtala att det inte 
är fråga om någon lucka i lagen - lagstif-
taren har inte lämnat frågan öppen för 
vårdens jurister och chefer att bestäm-
ma - utan det finns idag ett omfattande 
regelverk för hur hanteringen ska se ut. 
För att förstå Lisas poäng krävs en djup-
dykning i juridiken. 

Vid vårdgivarens behandling av 
personuppgifter inom hälso- och sjuk-
vården tillämpas bl.a. Patientdatalagen 

(2008:355), normalt förkortat PDL. La-
gens syfte framhålls redan i 2 § och be-
skrivs vara att ”personuppgifter ska […] 
behandlas så att patienters och övriga 
registrerades integritet respekteras” 
samt att ”dokumenterade uppgifter ska 
hanteras och förvaras så att obehöriga 
inte får tillgång till dem”. 

Lagen har ett vidsträckt tillämp-
ningsområde och gäller för såväl offent-
ligt som enskilt bedriven verksamhet. 
Begreppsbildningen av begreppet ”per-
sonuppgifter” är i princip densamma 
som för övrig integritetsskyddslagstift-
ning och ska alltså tolkas brett. Med 
personuppgifter avses nämligen all slags 
information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person. Med 
hantering och förvaring avses vidare 
alla slags åtgärder som vidtas beträffan-
de personuppgifterna. Bestämmelsen är 
tillämplig på alla dokumenterade per-
sonuppgifter och gäller därför uppgifter 
som finns i både manuella och elektro-
niska patientjournaler. Obehöriga per-
soner kan vara såväl utomstående, t.ex. 
andra patienter och anhöriga som råkar 
vistas på en sjukvårdsinrättning, som 
vårdgivarens egen personal.  

För den senare kategorin finns sär-
skilda bestämmelser om s.k inre sekre-
tess. Bestämmelserna står att finna i la-
gens fjärde kapitel och innebär att den 
som arbetar hos en vårdgivare får ta 
del av uppgifter om en patient om den-
ne deltar i vården av patienten eller av 
annat skäl behöver uppgifterna för sitt 
arbete inom hälso- och sjukvården. För 
det förra alternativet krävs korrelation 
mellan den anställdes arbetsuppgifter 
och patientens vård. Om kopplingen 
saknas får den anställde inte ta del av 
uppgifterna i patientjournalen. 

Det är av största vikt att den som ar-
betar hos en vårdgivare inte tar del av 
mer uppgifter än vad som är nödvän-
digt för dennes arbete. Kraven i patient-
datalagen är i det hänseendet hårda och 
innebär ett långtgående ansvar för den 
som arbetar inom vården. Bestämmel-
serna förutsätter att hälso- och sjuk-

vårdspersonal känner till regelverket 
och de konsekvenser som en överträdel-
se av dessa kan innebära. Det yttersta 
ansvaret för att reglerna efterlevs åligger 
emellertid vårdgivaren genom tydliga 
och tillgängliga rutiner för sin personal. 
Enligt 4 kap. 2 § PDL ska vårdgivaren 
bestämma villkor för tilldelning av be-
hörighet för åtkomst till sådana upp-
gifter om patienter som förs helt eller 
delvis automatiserat. Sådan behörighet 
ska enligt bestämmelsen begränsas till 
vad som behövs för att hälso- och sjuk-
vårdspersonal ska kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjuk-
vården.

För tilldelning av behörighet och hur 
sådan ska ske finns särskilda regler i 
Socialstyrelsens föreskrifter. Av 4 kap. 
2 § HSLF-FS 2016:40 framgår att vård-
givaren ska ansvara för att varje använ-
dare tilldelas en individuell behörighet 
för åtkomst till personuppgifter samt 
att vårdgivarens beslut om tilldelning 
av behörighet alltid ska föregås av en 
behovs- och riskanalys. Det är av vikt 
att vårdgivaren kontinuerligt följer upp 
behörigheterna genom rutiner i verk-
samheten, för att säkerställa att dessa 
är riktiga och aktuella utifrån ändrade 
arbetsuppgifter, omplaceringar m.m. 
Uppföljning ska också ske genom åter-
kommande loggkontroller för att säker-
ställa att lagen och vårdgivarens egna 
rutiner efterlevs av hälso- och sjuk-
vårdspersonal (4 kap. 3 § PDL).  

Hittills finns flera exempel på vård-
givare som inte upprättat rutiner för 
hanteringen av behörigheter till medi-
cinska journaler i systemen. 2013 före-
lades Karolinska Universitetssjukhuset 
(KS) av Integritetsskyddsmyndigheten, 
IMY (f.d. Datainspektionen) att genom-
föra en behovs- och riskanalys för jour-
nalsystemet TakeCare samt att ta fram 
riktlinjer för vad som är att betrakta 
som obehörig åtkomst. I tillsynsärendet 
konstaterade IMY att KS saknade till-
räckliga rutiner och att dokumentet för 
åtkomstkontroll saknade tillräckliga 
riktlinjer för bedömningen av vad som 

utgör en obehörig elektronisk åtkomst. 
Att det senare är nödvändigt beror på 
att loggkontrollerna annars inte kan 
antas bli verkningsfulla om det inte går 
att identifiera obehörig tillgång. Ären-
det tillför inget nytt i materiell mening, 
men visar enligt min mening på svårig-
heterna i att upprätta korrekta rutiner 
för att ligga i fas med gällande regelverk. 

Jag vill slutligen poängtera att reg-
lerna i fråga ytterst handlar om förtro-
ende för vården. Människors hälsa rör 
inte sällan uppgifter av mycket känslig 
art som vid spridning kan orsaka men 
för den enskilde. Lisa menar att den 
skada som 32-åringen i Region Skåne 
har åsamkat sina offer inte kan göras 
ogjord, och det är lätt att förstå den 
kvinna som i polisförhör säger att hon 
aldrig kommer att kunna lita på vården 
igen. Jag skulle emellertid vilja påstå att 
skadan är långt större än denna isolera-
de händelse. Bristen på rutiner för be-
hörighetsbegränsningar riskerar att i en 
större bild urholka förtroendet för vår-
den och i förlängningen juridikens legi-
timitet i rollen som rättigheters beskyd-
dare. En av kvinnorna som påverkades 
uppgav i förhör att man riskerar att bli 
jagad resten av livet om man som yazi-
disk kvinna haft sex före äktenskapet. 
De totalt 66 offren utgör, om inte annat, 
bevis på att enskilda kan lida allvarliga 
men som följd av vårdens underlåten-
het att implementera effektiva rutiner i 
verksamheten.  

TEXT Francisco Stråhle 

Juriststudent och studentmedarbetare 
(del av IMR:s studentpool), Institutet för 
Medicinsk Rätt AB 

Kontakta gärna mig om denna artikel på 
francisco.strahle@imrab.se eller Institutet 
för Medicinsk Rätt på imrab@imrab.se
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Encrochatmålen  
– olaglig bevisning?
FÖRSÖK TILL MORD, SPRÄNGNING OCH KIDNAPPNING.  
Brotten planerades noggrant i den krypterade tjänsten 
Encrochat. Sveriges polis och åklagare fick tillgång till 
bevismaterialet via Frankrike. Den 6 april åtalades 30 per-
soner vid Stockholms tingsrätt. Flera rättegångar i landet 
väntas under våren. Användandet av dessa bevis har 
riktat strålkastaren mot ett juridiskt problem. 

JU mer kränkande ett ingripan-
de är, desto större är intresset av 
ett rättsligt skydd mot sådana 

ingripanden. Behovet av ett effektivt 
polisarbete medför å andra sidan att 
polisen har intresse av att kunna an-
vända tvångsmedel när det är till nytta 
för brottsutredning. Integritetsintresset 
och effektivitetsintresset kommer här i 
konflikt. 

Bakgrund - om gällande rätt
Regeringsformens andra kapitel anger 
grundläggande regler för när den en-
skilde medborgarens frihet får inskrän-
kas (bland annat på det sätt som anges 
i rättegångsbalkens bestämmelser om 
tvångsmedel). Annan gällande rätt är 
internationella överenskommelser så-
som Europakonventionen (EKMR) som 
är lag i Sverige sedan 1995. 

Ändamålsprincipen innebär att ett 
tvångsmedel inte får användas i nå-

got annat syfte än det som framgår av 
den tillämpade bestämmelsen. I 8 § 
polislagen finns allmänna principer 
för polisingripanden. Behovsprincipen 
innebär att ett tvångsmedel inte ska an-
vändas annat än om det är nödvändigt 
för att ett avsett resultat skall uppnås 
och mindre ingripande åtgärder inte är 
tillräckliga. Proportionalitetsprincipen 
innebär att ingripanden skall vara för-
svarliga med hänsyn till åtgärdens syfte 
och övriga omständigheter.

Enligt SOU 1995:47, tvångsmedel en-
ligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen, 
är insamling av information inte i sig 
betraktat som tvångsmedel, till skillnad 
från exempelvis direkta ingripanden 
mot person eller egendom. Detta gäller 
oavsett om informationen inhämtas ge-
nom avlyssnande av samtal eller från en 
dator. Åtgärderna kan ändå kräva lag-
stöd på grund av reglerna i regeringsfor-
men eller EKMR. Hemlig teleövervak-

ning och hemlig teleavlyssning brukar 
också betraktas som straffprocessuella 
tvångsmedel. Insamlingen av informa-
tion från en person (hemlig avlyssning, 
upptagning av telefonsamtal eller annat 
förtroligt meddelande) är så integritets-
kränkande, menar utredningen, att det 
enbart därför ska krävas lagstöd för det. 
Utredningen pekade även på att det var 
viktigt att kopplingen mellan förunder-
sökning och tvångsmedel kommer till 
tydligt uttryck och att skälig misstanke 
ska krävas för tvångsmedlets använ-
dande.

Lagen (1991:572) om särskild utlän-
ningskontroll innehåller bestämmelser 
om hemlig teleavlyssning och hemlig te-
leövervakning. Enligt lagen får tvångs-
medlen användas om det är av betydel-
se för att utröna om en utlänning, eller 
en organisation eller grupp som han 
tillhör eller verkar för, planlägger eller 
förbereder terroristbrott enligt 2 § lagen 
(2003:148) om straff för terroristbrott. 

Europakonventionens betydelse  
Av 2 kap. 23 § regeringsformen följer 
att lag eller annan föreskrift inte får 
meddelas i strid med Sveriges åtagand-
en på grund av EKMR. Enligt artikel 8 
i EKMR har var och en rätt till respekt 
för sitt privat- och familjeliv, sitt hem 
och sin korrespondens. En offentlig 
myndighet får inte inskränka denna 

rättighet annat än med stöd av lag och 
om det i ett demokratiskt samhälle är 
nödvändigt med hänsyn till rekvisiten 
i bestämmelsen.

Angående EKMR artikel 8 har fråga 
har uppstått om användning av över-
skottsinformation (eller olagligt åtkom-
na bevisfakta) som bevis strider mot 
kravet på en rättvis rättegång. Europa-
domstolen har funnit att bl.a. buggning 
och inspelning av telefonsamtal, inhäm-
tande av uppgifter om telefonsamtal samt 
övervakning med hjälp av fjärrstyrda ka-
meror utgör intrång i rätten till skydd för 
privatliv och/eller korrespondens. Euro-
padomstolen har noterat att kravet på 
laglighet innebär dels att intrånget måste 
vara grundat på lag eller rättspraxis en-
ligt den nationella rättsordningen, dels 
att tillämplig nationell lag uppfyller rim-
liga krav på rättssäkerhet. Den nationella 
lagen måste vara tillgänglig, skydda mot 

godtycke och vara förutsebar. I bestäm-
melserna bör det finnas preciseringar av 
den personkrets som kan komma att bli 
utsatt för telefonavlyssning och de brott 
ifråga om vilka telefonavlyssning kan 
beslutas. Besluten bör även begränsas 
tidsmässigt.

Föreslagna åtgärder
I prop. 2005/06:177 regeringen att de 
brottsbekämpande myndigheterna ge-
nom en särskild lag skulle ges möjlig-
het att använda hemlig teleavlyssning, 
hemlig teleövervakning, hemlig kame-
raövervakning och postkontroll för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott. 
Tillstånd till tvångsmedelsanvändning 
skulle kunna meddelas, om det med 
hänsyn till omständigheterna fanns 
anledning att anta att en person skulle 
utöva allvarlig brottslig verksamhet. De 
gärningar som särskilt angavs var vissa 

högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet, 
allmänfarliga brott och terroristbrott 
samt även bl.a. mord och människo-
rov. Förslaget innehöll flera rättssäker-
hetsgarantier. Det skulle det för den 
föreslagna tvångsmedelsanvändningen 
krävas att allmän domstol lämnade till-
stånd till åtgärden och offentliga ombud 
skulle delta i sådana tillståndsärenden. 
Tillståndstiden skulle inte få överstiga 
en månad åt gången. Tillstånd skulle 
lämnas endast om det var av synner-
lig vikt för att förhindra den brottsliga 
verksamheten och om skälen för åtgär-
den “uppvägde det intrång eller men 
i övrigt som åtgärden innebar för den 
misstänkte eller för något annat mot-
stående intresse”. Förslaget innehöll 
även en reglering för användningen av 
överskottsinformation som väsentligen 
skulle begränsa användningen av sådan 
information. 
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Lagen om hemlig dataavläs-
ning (HDA) träder i kraft
Regeringen har tidigare presenterat ett 
34-punktsprogram som ska förebyg-
ga och motverka gängkriminaliteten. 
Första punkten lyder: Punkt 1. Polisen 
får möjlighet att läsa krypterad kom-
munikation. Polisen skulle få möj-
lighet till ytterligare ett tvångsmedel, 
hemlig dataavläsning. Det innebär att 
brottsbekämpande myndigheter – Po-
lisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och 
Ekobrottsmyndigheten – får möjlig-
het att gå in i brottsmisstänktas dato-
rer, surfplattor och mobiler för att läsa 
krypterad information. 

Det är ett kraftfullt verktyg för att 
komma åt de individer och gängnätverk 
som tidigare har kunnat komma undan, 
säger inrikesminister Mikael Damberg. 

Med den nya lagen (2020:62) hem-
lig dataavlysning kan polisen i hemlig-
het installera programvara eller med 
andra tekniska hjälpmedel samla på 
sig information från brottsmisstänk-
tas kommunikationsutrustning såsom 
mobiltelefoner. Till skillnad från hem-
lig teleavlyssning, som omfattar skick-
ade meddelanden, kan polisen nu även 
komma åt lagrade uppgifter på enheter-
na, till exempel bilder eller filer. 

Kritik har kommit från bl.a. Advo-
katsamfundet och Datainspektionen, 
samt från telekomoperatörer som varit 
tveksamma till att släppa in okänd pro-
gramvara i sina nät.

Legalitet
Alla dessa propositioner och lagar ovan 
innehåller flera rättssäkerhetsgaran-
tier och kan sägas överensstämma med 
gällande övergripande grundlagar, kon-
ventionsregler och rättsprinciper – att 
lagen uppfyller rimliga krav på rättssä-
kerhet, är tillgänglig, skyddar mot god-
tycke och är förutsebar. Dock kan man 
skönja en viss gradvis urholkning av 
individens rättigheter och friheter när 
maktapparaten ges utökade befogenhe-
ter. 

HDA ger polisen möjlighet att i hem-
lighet avläsa datakommunikation som 
riktas mot en person som är skäligen 
misstänkt för ett konkret brott. Brot-
tet skall vara av en viss typ eller digni-
tet. Eller att avläsningen riktas mot en 
specifik riskperson för att förhindra 
allvarliga brott. Det ska ske i en avgrän-
sad del,  t ex i en viss telefon eller visst 
användarkonto i en app. Svensk polis 
har alltså inte tillåtelse att läsa av en hel 
kommunikationstjänst i realtid och läsa 
av allt som sker därinne. 

Encrochat 
Användandet av bevis såsom i Encro-
chatmålen, bevis som strider mot våra 
nationella rättsregler, är dock omdis-
kuterat.  Encrochat-materialet ligger 
till grund för flera stora rättegångar 
som rör grov brottslighet. Bevisningen 
i målet mot Vårbynätverket kom från 
den krypterade tjänsten Encrochat, en 
app som varit populär bland kriminella 
och som fransk polis infiltrerade under 
våren 2020. Fransk polis knäckte den 
tjänsten förra våren och har lämnat ut 
materialet till svensk polis. Om svensk 
polis hade gjort som polisen i Frankrike 
hade de riskerat åtal för grovt datain-
trång.

Rättegången mot Vårbynätverket 
har beskrivits som årets största gäng-
rättegång. Sammanlagt 30 personer står 
åtalade misstänkta för en lång rad grova 
brott: mordplaner, sprängdåd, kidnapp-
ning och synnerligen grova narkotika- 
och vapenbrott. På grund av pandemin 
har rättegången delats upp i flera delar. 
Mycket av bevisningen i målet kommer 
från Encrochat. Rättegången kommer 
att pågå tills i sommar. Förutom nyck-
elpersoner i Vårbynätverket åtalas även 
flera kända rappare misstänkta för in-
blandning i kidnappningen. En av dem 
är Yasin, utsedd till årets artist på P3 
Guldgalan i år.

Den stora gängrättegången efter 
mordet i Gamlestan i Göteborg i maj 
förra året började 26 mars. 15 personer 

ställdes inför rätta. Göteborgs tingsrätt 
avslog två försvarsadvokaters begäran 
om avvisning av åklagarens bevisning 
avseende Encrochat. Advokaterna till de 
åtalade hävdade att materialet var olag-
lig avlyssning och därmed inte giltigt 
som bevismaterial. De begärde därför 
att materialet från chattarna helt skul-
le avvisas från rättegången, skriver TT. 
Att tingsrätten inte avvisar bevisning-
en betyder inte att tingsrätten slutligt 
har tagit ställning till vilken betydelse 
denna bevisning får i målet framhöll 
Robert Eneljung, rådman och en av två 
juristdomare som ska döma i målet, i ett 
pressmeddelande. 

Senaste nytt
Ekot rapporterade fredagen den 3 april 
att en man som dömdes till fängelse 
för grovt vapenbrott i tingsrätten har 
släppts ur häktet, efter ett beslut av Svea 
hovrätt. Mannen dömdes tidigare av Es-
kilstuna tingsrätt till tre år och nio må-
nader i fängelse. Bevisningen kom från 
Encrochat.  “Hovrätten kommer ju an-
tingen att underkänna Encrochat som 
bevisning, eller tycka att det inte räcker 
som bevisning mot min klient”, säger 
försvarsadvokaten Jacob Asp. Målet är 
ett av de första där sådan bevisning prö-
vas av högre instans. Hovrätten hade 
tidigare godtagit Encrochat-materialet 
men bestämde sig alltså för att släppa 
mannen på fri fot. Grunderna till hov-
rättens beslut blir inte offentliga förrän 
domen faller.

TEXT Cristina Keskitalo

FOTO Shutterstock

Varför kan sexualförbrytare  
ha kvar nakenbilder på barn?

I P1 dokumentären ”Manipulatö-
ren” berättar flera unga kvinnor om 
hur de blev sexuellt utnyttjade som 

barn. Det framkommer att lagstiftning-
en tillät att gärningsmannen kunde 
behålla de hundratals nakenbilder han 
hade sparat på sina offer trots att han 
dömdes genom att lagra dem i moln-
tjänster. 

P1 dokumentär publicerade i sam-
arbete med Ekot i mars poddserien 
”Manipulatören” om en nätpedofil som 
samlade in nakenbilder på unga tjejer 
för att hota och utnyttja dem sexuellt. 
Det framkommer att gärningesmannen 
kunde behålla bilderna av sina offer ge-
nom att spara dessa i så kallade moln-
tjänster. Detta innebar att när han kom 
ut igen kunde han återanvända de gam-
la bilderna och återuppta sin utpress-
ning av sina tidigare offer igen. Det hela 
uppmärksammande att lagstiftningen 
har halkat efter tekniken när det gäller 
möjlighet att komma åt bevis som för-
varas på internet. 

I poddokumentären berättar ett an-
tal unga kvinnor om hur de som barn 
blivit lurade att på nätet att dela med sig 
av sexuella bilder till pedofil. Gärnings-
mannen hade antagit aliaset Douglas 
och framställde sig själv som en ung, 
attraktiv juriststudent som snart blev de 
unga tjejernas bästa vän och drömkille. 
När han hade fått några sexuella bilder 
på tjejerna började han utpressa dem 
med hot om spridning av bilderna. Han 
begick fruktansvärda övergrepp i flera 
år mot ett stort antal tjejer, både över 
nätet såväl som fysiskt i ”verkligheten”. 
När han till slut åkte fast hittade polisen 
hundratals filer i mannens dator, var 
döpt till namnet på tjejen övergrepps-
materialet och bilderna och var på. Man 

beslagtog datorn och filerna, och man-
nen fick tre års fängelse. 

När mannen kom ut fick flertalet 
av hans offer åter meddelanden från 
Douglas med hot om spridning av sex-
uella bilder på dem. Övergreppen åter-
upptogs och mardrömmen för offren 
återupptogs. Gärningsmannen hade 
sparat bilder och övergreppsmaterialet 
på en molntjänst, och vissa fanns lagra-
de på chattjänsten. 

Detta kunde ske då lagstiftningen 
inte ger polisen möjlighet att gå in och 
leta efter bevis eller beslagta material 
på dessa molntjänster eller användar-
konton. Polisen kunde endast röra sig 
i det material som lagras lokalt på da-
torn. Utredarna inte har rätt att logga 
in på den misstänktes konton, de får 
inte ens gå in på kontona även om de 
redan är upplåsta av användaren när 
de tar datorn i beslag. För att komma åt 

material som lagras på molnet är enda 
möjligheten att lokalisera servern. Om 
den befinner sig utomlands kan polisen 
begära internationell rättslig hjälp, eller 
om den lagras inom EU inleda en euro-
peisk utredningsorder. Det rör sig om 
utdragna processer, och det är inte all-
tid det är möjligt att få denna hjälp eller 
att ens lokalisera servern. Finns servern 
i Sverige får utredarna vända sig till 
företaget som erbjuder molntjänsten, 
men det är inte alltid är möjligt att få 
ut materialet av dem.  Lagen om hemlig 
dataavläsning är inte tillämplig på dessa 
fall eftersom barnpornografibrott inte 
har tillräckligt högt straffvärde.

 
TEXT Cornelia Gunnarsson

FOTO Unsplash
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Varför är inte cybersäkerhet 
en större politisk fråga?
När jag börjar tänka på 
cybersäkerhet och vad det 
skulle klassas som för juridisk 
rättslära, kommer jag fram 
till att det nog är i statsrät-
ten som det passar in. Det 
är grundläggande mänsk-
liga rättigheter i sitt esse att 
få vara fredad på nätet.

MEN vad är då cybersäkerhet? 
Är bank-id identifikation via 
mobilen, eller antiviruspro-

gram på datorn? Vad är det? Det är 
väldigt mycket. ”Det beror på” som vi 
jurister brukar säga. Det intressanta är 
varför det inte lyfts fram mer i politiken 
och juridiken?

Självklart sköts det praktiska av be-
rörda myndigheter, bland annat röran-
de säkerhetskraven på identifikation på 
nätet. Men är gemene riksdagspolitiker 
intresserad och införstådd i vikten av 
frågan? Troligtvis inte mitt i en pan-
demi som stjäl mycket fokus, samt att 
andra frågor i stället har blivit omdis-
kuterade (när krönikan skrivs har ett 
flertal uppmärksammade kvinnomord 
skett, vilka diskuteras bland politiker 
och allmänhet). Det bör dock fokuseras 

på fastän andra frågor är på tapeten för 
stunden.

Det finns flera frågor som kan lyftas 
i när- och dåtid. Vi kan börja långt bak 
i tiden med FRA och hur de fick rättig-
heten att spionera på främmande makt, 
men även på svenska medborgare med 
hjälp av en luddigt skriven lag. Många 
drog jämförelser med boken 1984 och 
ett övervakningssamhälle. Kinesiska 
telefontillverkaren Huawei förbjuds 
att buda på att tillverka och installera 
5G-nätverk i Sverige, samt att deras te-
lefoner slutar stödjas av flera västerländ-
ska appar då den inte anses vara säker 
mot dataintrång. En sådan enkel sak 
som att Telia gräver bort kablar i lands-
orten och ersätter med mobilmaster. 
Allt detta påverkar vårt samhälle och 
våra rättigheter. Genom att vi börjar 
nagga på våra grundläggande mänsk-
liga rättigheter och skyddet för dem i 
cyberrymden holkas ut.

Att vi i det svenska samhället inte 
skulle klara av ett stort riktat cyberan-
grepp är lätt att räkna ut. Vi är väldigt 
beroende av våra telefoner som det är 
redan nu. Vi utför banktjänster, vi an-
vänder mobilen som plånbok och för 
identifikation. Sätter någon illasinnad 
ut mobilnätet haverar allt. Vi kan inte 
handla i butiker då vi inte kan föra över 
pengar till kortet. Butiker kan inte ta 

betalt då deras kassasystem är beroende 
av mobilnätverket. Vi kan heller inte ta 
ut pengar från bankomater då de drivs 
av mobilnätverket i sin kommunikation 
med din bank. Det går inte att ringa 112 
eftersom inga samtal fungerar. Du kan 
inte identifiera dig mot din bank när du 
ska göra bankärenden via mobilen.

Detta scenario är inte heller särskilt 
dyrt att genomföra. Det kostar inga liv 
att genomföra, kan genomföras enkelt 
av ett fåtal personer på plats och kan 
slå ut en stor stad som Stockholm i fle-
ra dygn. Om ni tyckte det var kaos och 
jobbigt med brist på toarullar, tänk dig 
känslan i scenariot ovan.

Samma myndigheter och politiker 
som har drivit igenom nedskärningar 
av det civila försvaret, som visat sina 
brister nu under covid-19, är de som 
ansvarar för cybersäkerheten. Jag öns-
kar att vi inte var lika naiva och mer 
förberedda där än vad vi varit rustade 
för pandemi i landet. Detta bör vara en 
viktig politisk fråga!

TEXT Harri  Korhonen

Vad händer med 
digitaliseringen när allt  
blir som vanligt igen?

Juridicum har under lång tid ansetts analog i jämförelse 
med andra institutioner på Stockholms universitet. Därför 
har digitaliseringen Juridicum tvingats till under pandemin 
varit välkommen. Frågan är vad som händer med den 
när pandemin är över.

SEMINARIEKORT som ska 
stämplas och lämnas in fysiskt, 
rättsfallskoncentrat som måste 

skrivas ut för att lämnas in och använ-
dandet av griffeltavlor och vita kritor på 
föreläsningar. Listan kan göras lång av 
saker man stötte på innan pandemin 
vars existens man inte förstod, men var 
så illa tvungen att göra. Därför var det 
välkommet när Juridicum tvingades 
inse hur smidigt det är med att digitalt 
rapportera in närvaro, använda digitala 
presentationer och sköta inlämning av 
uppgifter enbart digitalt. 

Det är inte bara det administrativa 
som förbättrats under distansundervis-
ningen. Tack vare videoföreläsningar 
har många kunnat ta in kunskapen från 
dessa i sin egen takt vilket underlättat 
studierna för många. De digitala li-
ve-föreläsningarna medförde liksom 
seminarierna och gruppöv-
ningarna också till 
något positivt, 

men underskattat: Sömn och sparad 
restid. 

För alla morgontrötta har det innan 
pandemin varit svårt att dagar där ett 
seminarium eller en föreläsning startar 
klockan åtta också resten av dagen be-
hålla koncentrationsförmågan och or-
ken. För de flesta av oss innebär resvä-
gen till Frescati att behöva gå upp innan 
6:30 för att vara i tid till föreläsningen 
eller seminariet 8:00. Tack vare den 
digitala undervisningen har det varit 
möjligt att både kunna sova ut till strax 
innan föreläsningens eller seminariets 
start och sedan ha ork resten av dagen 
för att utföra det sista av inläsningen 

och uppgifterna. 
Utöver de studie-

relaterade saker som 
man numera får 

mer tid och energi till finns mer tid till 
annat viktigt. Psykisk ohälsa är tyvärr 
ett ofta återkommande ämne när man 
pratar om juristprogrammet. Att inte 
räcka till är en känsla de flesta studenter 
känt någon gång under studierna. Kraf-
ten har tagit slut, uppgifterna var för 
många och sidorna för täta på ord. Ti-
den att ta sig från olika salar och fram-
för allt den restid många hade innan 
pandemin innebar att minst en timme 
som hade kunnat ägnats åt att motio-
nera eller återhämta sig gick förlorad. 
Även om pandemin för många medfört 
att den psykiska ohälsan ökat, har den 
också för somliga minskat. Den har gett 
oss tillfälle att tänka på oss själva och 
göra sådant vi behöver för att klara av 
studierna på ett mer hållbart sätt. 

Covid-19 är absolut inget positivt. 
Däremot har den distansundervisning 
vi tvingats till gjort att vi tagit tag i 
saker. Vare sig det varit att slopa se-
minariekort eller förebygga ångest ge-
nom motion. Vad kommer hända med 
dessa framsteg när allt blir som vanligt? 
Mycket av det kommer otvivelaktigt 
vara upp till var och en av oss, men jag 

vill ändå särskilt be Juridicum om 
en sak. Snälla, slopa inte de digi-
tala framstegen.

TEXT Nora Frögren

ILLUSTRATION 
Shutterstock



2524

 ■   HÄLSNING TILL JF VID SU ■  HÄLSNING TILL JF VID SU

Hälsningar från andra 
sidan Östersjön!
Hej på er!
JF Stockholm och Juristklubben Codex 
har en lång gemensam historia med un-
derbara traditioner som formats och ut-
vecklats under årens lopp. Till vår stora 
besvikelse har miljön för internationellt 
samarbete under det senaste året inte 
direkt varit ideal. Många av er är säkert 
bekanta med Folkbanquetten som ord-
nas vartannat år i Stockholm och vart-
annat i Helsingfors. Evenemanget går 
ut på att studerande från JF Stockholm 
och Codex spenderar ett trevligt vecko-

slut i maj tillsammans samt deltar i in-
tressanta exkursioner och naturligtvis i 
själva banquetten. Tyvärr var vi tvung-
na att inhibera Folkbanquetten även i år 
men vi ser fram emot att ordna ett ge-
mensamt veckoslut med er nästa år och 
ha en riktigt hejdundrande fest!

Till följd av brist på vårt traditions-
enliga gemensamma program vill vi på 

Codex att ni ändå får er årliga dos av oss 
Helsingforsbor. Juristklubben Codex är 
ämnesföreningen för de svenskspråkiga 
juris studerandena vid Helsingfors uni-
versitet. Klubben grundades år 1940 och 
har genom tiderna varit ett centrum för 
medlemmarnas sociala aktivitet liksom 
också för deras studieaktivitet. Fören-
ingens sociala funktion är minst lika 
viktig och vi ordnar mångsidigt pro-
gram för att främja alla medlemmars 
välmående och känsla av samhörighet. 
Under pandemin har den sociala delen 
präglats av uppenbara svårigheter men 
vår programutskottsordförande Iida 
har tillsammans med resten av styrel-
sen gjort sitt yttersta för att upprätthål-
la Codexandan och är beredd att starta 
upp den fysiska verksamheten då det är 
möjligt. 

Här följer korta presentationer av två av 
våra styrelsemedlemmar:

Jag heter Taneli 
Lehtipuu och i år 
fungerar jag som 
Codex internatio-
nella sekreterare 
i styrelsen. Till 
mina uppgifter 
hör att främja 
Codex kontak-
ter med andra 
juridiska ämnesföreningar både inom 
Finland och internationellt. Under ett 
år utan pandemiproblem ordnar inter-
nationella sekreteraren bland annat en 

skidresa till mellersta Finland, Folkban-
quetten, Codex internationella vecka 
och en julkryssning till Tallinn. 

När jag för första gången hörde om 
Codex internationella verksamhet vis-
ste jag genast att det är något för mig. 
Att ha fått åka till andra nordiska län-
der och bo hos härliga människor som 
visat mig sina hemstäder har varit otro-
ligt givande. En sådan chans får man 
knappast ofta efter studietiden. 

Då vi dessutom tar vara på våra möj-
ligheter att träffa studerande från andra 
ämnesföreningar i andra länder tror jag 
att vi alla kan bli bättre människor på 
otaliga sätt. Någon upplever kanske att 
man blir mera medveten om sin egen 
kultur och hur den påverkar ens tan-
kesätt, en annan kan få ett värdefullt 
perspektiv på sina karriärmöjligheter 
och en tredje kan däremot tycka att det 
känns lite obehagligt att sätta sig själv 
i en situation med en skara obekanta. 
Oberoende av den första känslan man 
får av att gå med i verksamheten tror jag 
att var och en åker hem med något mer 
än vad de startade med. 

På hösten strävar vi efter att ord-
na båda föreningarnas internationella 
veckor, som är ypperliga tillfällen för 
oss alla att träffa varandra och bevara 
den värdefulla kontakten. Vi rekom-
menderar att alla som ens lite funderar 
på att delta gör det! Codexare tar emot 
JF:are med öppna armar och vill erbju-
da er den bästa möjliga upplevelsen i vår 
kära hemstad. Hoppas vi ses på hösten 
eller senast på nästa års Folkbanquett!

Hej! 
Mitt namn är Vil-
le Wallgren och 
jag fungerar som 
Codex ordförande 
under verksam-
hetsåret 2021. Det 
är väldigt synd att 
vi inte fick möjlig-
heten att bjuda er till Helsingfors på Folk-
banquetten i vår. Juridiska samarbetet 
mellan de nordiska länderna är otroligt 
viktigt och det är värdefullt att vi redan 
under studietiden kan stärka gemenska-
pen bland oss innan vi en dag, förhopp-
ningsvis, kommer ut i arbetslivet. 

Codex bär tillsammans med alla juri-
diska ämnesföreningar ett allt större 
ansvar i byggandet av juristidentiteten 
och det nätverk som vi sedan jobbar 
med i framtiden. För oss är det viktigt 
att våra medlemmar har en möjlighet 
att bygga upp en verkligt mångsidig och 
kunnig identitet såväl genom studierna 
som studielivet. 

Att få besök av våra kära vänner på 
andra sidan Östersjön är något som jag 
vet att många codexare sett fram emot 
länge, och jag längtar till att vår kära 
klubblokal överflödas av berikande 
stunder studerande emellan. 

Ämnesföreningsverksamheten ligger 
mig varmt om hjärtat,  såsom för alla 
codexare. Klubben bygger broar mellan 
alla studerande som inleder sina studier 
vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors 
universitet och genom våra nationella 
såväl som internationella vänföreningar 
lyckas vi bygga (rätt så långa) broar mel-
lan studerande också runtom i Norden!  
Trots att våra studier kanske är det enda 
som personer har gemensamt erbjuder 
klubben en miljö för personer med helt 
olika bakgrunder och personligheter 

att stifta bekantskap med varandra och 
bygga meningsfulla vänskaper för fram-
tiden. Det är kanske denna gemenskap 
som jag uppskattar mest med vår för-
ening. Trots att jag inte någonsin själv 
besökt er med anledning av Folkban-
quetten eller under er nordiska vecka 
i slutet på året, ser jag väldigt mycket 
fram emot att träffa JF:are på framtida 
evenemang som våra föreningar ordnar 
tillsammans.

Hoppas vi inte är tvungna att vänta 
alltför länge innan vi igen kan träffas i 
akademisk anda! 

Med internationella hälsningar
Juristklubben Codex styrelse

Studentoveraller (”halare”) för juridik-
studerande i Finland

Juristklubben Codex styrelse
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Polisens mänsklighet
Under den gångna vinterns 
söndagskvällar fängslades 
jag och många andra av 
poliserna i SVT:s dramaserie 
Tunna blå linjen. Deras yr-
kes- och privatliv flyter ofta 
ihop, vilket titeln antyder. 
Flirtar och personalintriger 
försvårar patrulleringen.

ANDRA skärningspunkter är 
mer speciella för polis i yttre 
tjänst. Systern till den hård-

kokte snuten Magnus (Oscar Töringe) är 
en av Malmös tunga drogmissbrukare. 
Leah (Gizem Erdogan) möter antisemi-
tiskt våld i tjänsten. Hon har sin judiske 
morfar som fönster mot sitt ursprung. 
Den frånskilde och omtänksamme 
gruppledaren Jesse (Per Lasson) tänjer på 
befogenheterna för att rädda sina små-
flickor från fel miljöer. ”Pappa är fascist”, 
hojtar de när Jesse vid köksbordet försö-
ker förklara att högerextrema också ska 
få demonstrationstillstånd. 

Skådespelarinsatserna recenseras 
positivt (SvD 16 januari) av Jeanet-
te Gentele, som dock anser att polisen 
skildras okritiskt: ”Är det sant att Sve-
rige hotas av anarki och att det enda 
som hindrar det totala sammanbrottet 
är polisen? Här presenteras den uppfatt-
ningen helt utan ifrågasättande.”

Så uppfattar jag inte alls budskapet. 
För det första är Malmö verkligt brotts-
utsatt. Det ger serien en lokal realism 
jämfört med deckarintriger som, med 
Leif GW Perssons ord, förläggs till för-
fattarens uppväxtmiljö i Fjällbacka eller 
Sandhamn där ingen mördas på riktigt.

För det andra, och viktigare, är det do-
minerande intrycket hur maktlös polisen 

är mot en destruktiv utveckling. Detta 
gestaltas både när mjukare polisprojekt 
misslyckas och när Leah, i kollegiet samt 
inför journalister, resonerar kritiskt kring 
effekterna av hårdare tag såsom kroppsvi-
sitationer i utpekade områden.

Cilla Jackert, som skrivit manus, ger 
inga enkla svar. Men hon manar oss att 
reflektera. Hennes karaktärer gör någ-
ra hjälteingripanden t.ex. mot en våld-
täktsman inspirerad av ”Hagamannen” 
(inte oväntat angrep han Jesses tonårs-
dotter). Men lika lite som i verklighe-
ten kan de sy in samhällsproblem som 
relaterar till rotlöshet. Magnus ser att 
de kriminella killarna skulle behöva 
manliga förebilder i sin närmiljö. Inte 
heller genom att byta ut batongen mot 
en handboll kan han bli vad de saknat. 

Min enda invändning är att serien, 
likt mycket av våra medier, inte är helt 
uppdaterad på de politiska frontlinjer-
na. Det är sant att radikala invandrings-
kritiker blivit fler och starkare, men i 
Sverige är det inte längre sant att dessa 
brukar vara antisemiter. Deras syn på 

Mellanöstern är oftare i synk med Ben-
jamin Netanyahu och bosättarna i He-
bron. De pekar ut araber och muslimer 
kollektivt. Judehatet i dagens Malmö 
drivs mest av islamism och palestinsk 
nationalism. Med scener och slagord 
som liknar minst sju år gamla konfron-
tationer mellan ”Vit makt” och Anti-
fascistisk Aktion ges tittaren trubbiga 
verktyg att förstå vår samtid.

Medan serien inte till någon del plä-
derar för en polisstat, skildras poliser-
na som väldigt mänskliga även när de 
gör fel. Vetskapen att polisen och andra 
myndigheter kan göra fel är bärande för 
en rättsstat. 

Serien är allmängiltig då linjen mel-
lan arbete och fritid ofta blivit tunn 
också för andra än Farbror Blå. En an-
dra säsong ska börja spelas in i höst men 
det kommer att dröja minst ett år tills 
den visas. 

TEXT  David Munck

FOTO  SVT

When They See Us:  
den förlorade barndomen  
i ett förlorat rättssystem
Året var 1989 i New York 
när fem tonårspojkar an-
klagades och ett år senare 
fälldes för våldtäkt och 
misshandel de inte hade 
begått. Tolv år senare fri-
kändes de – men hur kan 
en förlorad barndom  
ersättas? 

SERIEN som är fyra avsnitt byg-
ger på det verkliga fallet där fem 
svarta och latinamerikanska ton-

åringar mellan 13 och 16 döms för grovt 
misshandel och våldtäkt på en vit jog-
gare i Central Park i New York. Vi följer 
händelseförloppet från att kvinnan blev 
anfallen. 

När barnen grips bestämmer sig den 
målinriktade åklagaren Linda Fair-
stein att åtala de fem barnen. Polisen 
samarbetar med åklagaren och gör allt 
i sin makt för att få igenom falska er-
kännanden. Barnen får inte veta sina 

rättigheter. Bland annat att de inte be-
höver säga något till polisen, att de har 
rätt till försvarsadvokat samt att de har 
rätt till föräldrars närvaro vid förhören. 
Istället blir killarna pressade av poli-
sen, misshandlade och efter mycket tjat 
känner de sig tvungna att skriva under 
avtal som skulle gynna den som be-
rättar men skada de andra i processen. 
Avtalen gick ut på att ifall de ger redan 
skrivna falska vittnesberättelse av po-
liskåren om de andra barnen ”ska de få 
gå hem om de erkände”. Detta trots att 
inga faktiska bevis kunde presteras för 
att killarna befann sig på brottsplatsen 
vid den aktuella tiden, tvärtom finns 
det tydliga bevis på att de befinner sig 
någon annanstans.  De falska vittnesbe-
rättelserna kom att påverka allas utfall. 
Ingen fick gå hem och tillslut blev de 
fem barnen dömda.

Under processens gång ser vi hur 
fallet skapar oroligheter runt i USA. 
Majoriteten av pojkarnas familjer kan 
ingenting om sina rättigheter. De har 
inte heller råd att anlita advokater inom 
rättsområdet. Istället anlitar de pro-bo-

no-tjänster, advokater som arbetar med 
andra arbetsområden eller personer de 
känner. När der börjar bli känt hur po-
lisen hanterade ärendet väcks folket till 
liv och demonstrerar mot hur polisen 
hanterar ärendet. Samtidigt som media, 
poliskåren och rättsväsendet visar tyd-
lig samverka med rasism och gör allt för 
karriären. 

Det är omöjligt att inte bli berörd av 
den sanna berättelsen. Skräcken i bar-
nens ansikten, föräldrarnas frustration 
förtvivlan och sorg hos dem som känner 
sig maktlösa. Det är även skakande att 
följa deras resa efter att de blev frikän-
da. Det är en berättelse om de perfekta 
maktlösa och de perfekta inflytelserika 
samt en historia om fem barn som fas-
tande i ett rättssystem som är byggt för 
att krossa dem.

TEXT Firel Danho

Gizem Erdogan (längst fram) spelar Leah, en polis som ofta uttrycker åsikter.
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Hyperkänsligt och 
hypnotiskt i true crime-
genrens heliga graal
TRUMAN CAPOTES “IN COLD BLOOD” är av många ansedd 
vara verket som skapade genren true crime’s moderna 
uttryck. Boken handlar om mordet på familjen Clutter år 
1959 och om männen som tog deras liv i kallt blod under 
ett misslyckat rån. 

ÅR 1966 publiceras ett verk som 
tog ett helt nytt tag om berät-
tandekonsten, Truman Capo-

tes In Cold Blood. Capote själv kallade 
boken för en ”non-fiction novel” och 
den anses idag vara startskottet för den 
kommersiella och modernistiska true 
crime-genren. Capote jobbade med 
boken i sex år, skrev 8 000 sidor av an-
teckningar, och reste genom hela USA 
för intervjuer med personer kopplade 
till fallet. 

Boken har fått kritik för att tänja 
på sanningen för att samla dramatiska 
och litterära poäng, speciellt i ljuset av 
att Capote i inledningen av boken kon-
staterar att det rör sig om en helt san-
ningsenlig återberättelse. Jag frågar mig 
om det inte var värt det. Capote skriver 
på ett sätt som gör att alla ord jag läser 
känns in i själen, varje karaktär blir le-
vande och fyrdimensionell. 

Berättandet varierar från perspekti-
vet av offret och gärningsman. I varje 
perspektivbyte får han mig att känna 
mig överväldigande nära karaktärer-
na. Medlemmarna i familjen Clutter, 
den omtyckta och välartade familjen 
i den sömniga staten Holcomb i Kan-
sas, målas upp med försiktiga penseld-
rag som skapar en bild av helt vanliga 
människor som drivs av kärlek, plikt-
trohet och som bara vill leva ordinära 

liv. Det handlar om Herbert Clutter, 
den framgångsrike bonden som vär-
derar nykterhet och ordning och som 
alltid har en hjälpande hand att låna ut 
till någon i grannkretsen. Det är hans 
kliniskt deprimerade fru, Bonnie, som 
börjar se ljuset igen och vill tillbaka till 
livet. Vi får möta Holcombs sweetheart, 
den hårt studerande dottern Nancy. Vi 
följer med när hon lär barn i grannska-
pet baka paj, när hon pratar med sin 
bästa vän Susan, och vi får träffa hennes 
hemliga kärlek Bobby. Sist träffar vi den 
känslige sonen Kenyon som noggrant 
polerar den mahognybyrå han byggt till 
sin storasyster i bröllopspresent. 

Alla blir de avbrutna på sina livsba-
nor när två yrkeskriminella män be-
stämmer sig för att råna familjen och 
mörda dem för att inte lämna några 
vittnen. Perry och Dick hade mötts inne 
på anstalt när de båda satt inne för var-
ken första eller sista gången i sina liv. 
Dick har hört av sin tidigare cellkamrat 
att det fanns en förmögen man i byn 
Holcomb som har ett enormt kassaskåp 
fyllt med pengar. Han föreslog att de 
skulle råna familjen och starta ett nytt 
liv i Mexiko, Perry tvekade inte att gå 
med på idén eftersom han inte tyckte sig 
ha någon eller något annat kvar i sitt liv. 

Perry är karaktären som går mig 
mest under huden, han stannar där da-

gar efter att jag har läst ut boken. Hans 
liv målas upp som tufft: först uppväxt 
med en alkoholiserad mamma och se-
dan andra halvan av barndomen med 
att flytta runt i hela USA med sin pappa 
i jakt efter jobb och sammanhang. De 
sover i samma smala säng i en husbil 
och Perry får aldrig någon ordentlig ut-
bildning. Känslan är att de är av samma 
skrot och korn, en far och son som inte 
passar in någonstans men som trots allt 
har varandra. När den relationen till 
slut raserar står Perry utan en cent på 
fickan och inleder sin bana som yrkes-
kriminell, och han träffar Dick. 

Dicks liv å andra sidan har alltid 
varit mer priviligierat. Han har föräld-
rar som älskar honom blint, och väg-
rar erkänna att han kan stå bakom de 
felsteg han tar. Han målas upp som en 
narcissisk, manipulerande man som är 
svag i sinnet och har sexuella avvikel-
ser som rör sig mot pedofili. Han har 
haft flera högst ifrågasättbara relationer 
med kvinnor och verkar i allmänhet 
brista i respekt för andra människor. 
Det är tydligt genom boken att Capote 
inte alls var förtjust i Dick. Hans ögon 
beskrivs som kalla och döda medan dä-
remot Perrys ögon är hundögon, ledsna 
och missförstådda. Genom hela boken 
målas Perry upp som den sympatiska 
av dem två, den som blev ett offer för 
olyckliga omständigheter. Dick målas 
upp som det sämsta som någonsin hänt 
Perry. 

Inom ramen för sitt arbete träffa-
de Capote duon flertalet gånger när de 
satt i fängelse i väntan på att avrättas. 
Han fick höra deras livshistoria från de-
ras egna munnar, så som de minns det, 

eller som de vill att eftervärlden skall 
minnas dem. Jag tänker på hur mycket 
den här berättelsen är byggd på känslor 
och intryck hos författaren. Den börjar 
som en besatthet hos Capote, en flam-
ma som tänds när han hör om morden. 
I början möts vi av en våg av empati 
med offren, empati med deras mänsk-
lighet då de inte förstår att de skall dö 
när de två männen stiger in och binder 
alla familjemedlemmar och hotar dem 
med kniv för att de skall visa upp ett 
kassaskåp som aldrig fanns. Därefter 
kommer medkänslan med förövarna, 
de som egentligen bara råkade inleda 
ett vansinnigt uppdrag och som sedan 
var för stolta för att avbryta trots att allt 
gick fel. Det hela slutar i en kritik mot 
rättsväsendet och mot dödsstraffet som 
jag tror utlöstes av att han kom så nära 
mördarna i deras möten. 

Jag stänger boken och mår nästan 
illa efter de sista känsloladdade sidor-
na. Mördarna har förts till galjen och 
hängts, och specialagenten på Kansas 
Bureau of Investigation som var med 
och löste mordgåtan möter Susie, Nan-
cys bästa vän, vid hennes grav ett par 
år efter morden. Hon är nästan vuxen 
nu och agenten kan inte låta bli att tän-
ka på allt som hade kunnat bli om det 
inte vore för de helt meningslösa vålds-
gärningarna av de två män som nyss 
hängts. Scener från mordnatten spelas 
i mitt huvud, tankarna hos Perry när 
han ångrar sig och ser meningslösheten 
i vad han gör, scenen när han ändå skär 
halsen av Herb Clutter nere i källaren. 
Capote skriver en hyperkänslig text, alla 
små ord förmedlar vad de involverade 

känner under den där ödesdigra nat-
ten. Nancy klär på sig, fixar håret och 
gör sig presentabel innan hon går ut och 
ser efter vad det är för ljud hon hör. Hon 
gömmer sin klocka så ingen skall hitta 
den och knyter en sjalett runt huvudet 
innan hon frågar de två männen, som 
precis låst in resten av hennes familj i 
badrummet, om det hela är ett skämt. 

Om detta är true crime, om detta är 
”a true account of a multiple murder 
and its consequenses”, vad är då ”true” 
enligt denna definition? Är det rim-
ligt att Truman Capote styr narrativet 
kring vad sanningen är om händelserna 
natten den femtonde november 1959? 
Är det rimligt att han skapar litterära 
karaktärer av verkliga människor och 
tvingar oss att känna vad han känner? 
Är det rimligt att han gör ena mördaren 
mer skyldig än den andra, trots att den 
skuldfrågan aldrig helt reddes ut i dom-

stolen? Oaktat om händelserna är hyp-
notiserande, nästintill berusande be-
rättade, oaktat om personporträtten är 
författade på ett sätt så man känner sig 
som både förövare och offer om vart-
annat, är det okej att använda brott på 
det här sättet? Kan man göra en roman 
av ett mord och kalla det sanning? Min 
tanke är att det är här som Capote be-
gick ett avgörande misstag med boken: 
han borde aldrig ha sagt att han jobbade 
helt inom sanningen om hans ambition 
var att skriva en fantastisk berättelse.  
Men det går inte att skriva om denna 
bok utan att konstatera att han lyckades, 
den ÄR fantastisk och jag kommer bära 
den med mig länge.  

TEXT & FOTO  Cornelia Gunnarsson
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Svenska skandaler  
genom tiderna
SEXKÖP FRÅN 70-TALET, spya i direktsänd tv och ett starkt 
sockersug. Från något att skratta åt till mer allvarliga “mis-
sar”. Vad kommer du ihåg? Här listar vi fem av händelser-
na som verkligen gett nyhetsbladen något att skriva om! 

1. Geijeraffären 
Många olika fall där sexköp varit hu-
vudtemat har på senaste tiden uppda-
gats. Detta verkar vara en genom ti-
derna tydlig trend bland högt uppsatta 
politiker. En av de största politiska 
skandalerna i svensk historia, där flera 
politiker misstänktes ha köpt sex och 
där de dessutom vänt sig till en bordell 
med koppling till den polska underrät-
telsetjänsten. 

Lennart Geijer, dåvarande justitie-
minister, nämndes vid namn av riks-
polis Carl Persson, bland andra namn, 
som en av de anklagade. Alla utpekade 
nekade till anklagelserna. Då DN efter 
Perssons promemoria utkommit skrev 
en artikel om händelsen dementerades 
den av Geijer och Olof Palme, vilket 
ledde till att DN blev skadeståndsskyl-
diga. Inga undersökningar ledde till åtal 
eftersom de enda bevisunderlagen kom 
från uttalanden av bordellmamman 
själv, Doris Hopp. Hopp var den enda 
som greps i samband med affären. 

2. Crazy Horse-skandalen 
Bråk och tjafs på krogen har väl någon 
gång inträffat många av oss, inte minst 
sagt den dåvarande SSU:s ordföran-
de Anna Sjödin. Vi blickar tillbaka 
till januari 2006 då Sjödin befann sig 
på Crazy Horse i centrala Stockholm 
och hade kanske druckit en gnutta för 
mycket när hon hamnade i bråk med 
vakten där hon bland annat ska ha kall-
lat honom för “svartskalle” och skrikit 

könsord. Utöver det ska hon även ha av-
lägsnat en vaktbricka, vad hon nu skulle 
ha den till… 

Sjödin blev sedan åtalad för våld mot 
tjänstemän, våldsamt motstånd, föro-
lämpning samt egenmäktigt förfaran-
de. Givetvis fick hon avgå från SSU:s 
styrelse. 

Hur slutade kalaset då? Jo, övernatt-
ning i en fyllecell och en nota på 41 500 
riksdaler för 120 dagsböter à 300 samt 
skadestånd för vaktens sveda och värk. 
Inte dåligt för en snefylla eller hur? 

3. Tobleroneaffären 
En välkänd och kanske lite lättsammare 
händelse som skakade om rubrikerna 
i dagbladen är Tobleroneaffären, ock-
så känd som Sahlinaffären. Det visade 
sig att Mona Sahlin som under 90-talet 
var arbetsmarknadsminister, samt vice 
statsminister år 1995, använt statens 
kontokort för hennes egna utlägg. Peng-
arna hade gått till massa olika privata 
ändamål, men bland de ca. 53 000kr 
som användes köptes två stycken Toble-
rone, vilken namngav hela händelsen. 

Visst har man blivit sugen på en 
chokladbit då och då, men kanske inte 
så att man skulle ta ut “ett förskott på 
lönen”? 

4. Magnus Uggla skämt om 
Michael Jacksons död på All-
sång på Skansen – begravdes 
samma dag 

Nästa man på rakning har vi den folk-
käre Magnus Uggla. Det var i direkt-
sändning i “Allsång på Skansen” som 
Uggla fick känsla och drog ett aningen 
för grovt skämt om Michael Jacksons 
död när han sjöng “det som kiosken väl-
ter, e att Michael Jackson härom veckan 
stöp. Nu e han på varenda jävla löp.” Det 
var bara timmen efter att popkungen 
begravdes! Texten, ja den kom han på 
precis innan han skulle kliva på scen 
och han motiverade att det var viktigt 
att ha med färska nyheter. Att det var 
den färskaste nyheten var nog obestrid-
ligt men det blev dessvärre ingen större 
hit av den versen. 

5. Kräk-Eva – Sveriges första 
virala stjärna 
En annan omtalad händelse under di-
rektsändning tar oss tillbaka till 2008 
då Eva Nazemson olyckligt nog råka-
de spy i spelprogrammet “Nattliv” och 
därigenom blev ofrivilligt känd. Sedan 
dess har Eva fått det nya inte-så-smick-
rande smeknamnet Kräk-Eva, något 
som hon med glädje bjuder på. Klippet 
spred sig över hela världen och miljon-
talstittare har kunnat se hur stackars 
Eva plötsligt kräks på grund av mens-
värk. Kräk-Eva blev snabbt en ikon och 
kort efter att klippet börjat spridas på 
YouTube ringdes det flitigt på telefo-
nen i tre veckors tid från tidningsbo-
lag världen över. Bland annat har hon 
medverkat i supermodellen Tyra Banks 
pratshow och tjänat miljoner på spyan. 
Något av det bästa hon gjort i livet, vi ci-
terar Kräk-Eva: “Jag älskar Kräk-Eva!”. 

TEXT Andrea Hultgren & Signe Vibe 
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Straffavgift från 
flyktingkrisen
Under flyktingkrisen införde Sverige ett trans-
portörsansvar som kom att gälla den 4 janu-
ari 2016 – 4 maj 2017. Vid poliskontroll på en 
ankommande buss i Malmö 2016 saknade en 
passagerare ID-handling. Det ansvariga tyska 
bussbolaget påfördes sanktionsavgift på 50 000 
kr av Transportstyrelsen, vars Borlänge-kon-
tor handlagt ärendet. Bolaget överklagade men 
Förvaltningsrätten i Falun, och nu Kammarrät-
ten i Sundsvall, avslår talan. Lagrådets kritik 
mot den tillämpade lagens hastiga beredning, 
när den infördes, utgör för kammarrätten inte 
skäl nog att åsidosätta lag och förordning enligt 
11 kap. 14 § regeringsformen. Enligt kammar-
rätten medger också tillämplig Schengen-kodex 
att en EU-medlemsstat, vid allvarliga hot mot 
allmän ordning eller inre säkerhet, har tillfäl-
liga gränskontroller. Eftersom passageraren inte 
kontrollerades måste bussbolaget betala.

Ingen fred i Jemen
Jemen är sedan 2014 scen för ett så kallat proxy-krig 
mellan två rivaliserande stormakter inom politisk is-
lam. Iran stödjer shia-gerillan Houthis som intagit 
stora landområden. Jemens sunni-dominerade reger-
ing stöds av Saudiarabien, vars bomber och blockad 
mot Houthi-områden har drabbat civila mycket hårt 
och fördömts av omvärlden. Saudiarabien föreslog i 
mars en vapenvila som skulle återöppna flygplatsen i 
den Houthi-kontrollerade huvudstaden Sanaa, så att 
förnödenheter kan flöda in, och starta förhandlingar. 
Detta har inte hörsammat av Houthis, som har militär 
medvind. De rycker fram mot Marib, ett regeringsfäste 
i centrala Jemen där viss normalitet upprätthållits och 
man försökt rehabilitera fritagna barnsoldater som va-
rit rekryterade av Houthis. Freden verkar långt borta.

EU spänner muskler 
mot Big Tech
Europeiska kommissionen har lagt fram försla-
gen Digital Services Act och Digital Market Act 
om den inre marknaden för digitala tjänster. 
De blir två EU-förordningar som (till skillnad 
från direktiv) kommer gälla direkt, utan att 
särskilt införlivas i lag. Fokus ligger på digitala 
plattformar med minst 45 miljoner aktiva an-
vändare per månad inom EU, vilket inkluderar 
Facebook, Twitter, YouTube och TikTok. Dessa 
ska underkastas krav på öppenhet om sina algo-
ritmer och interna beslut, och pressas att aktivt 
motverka brottsligt innehåll. En e-handelsjätte 
som Amazon ska få svårare att utnyttja data 
från mindre affärspartners för att befästa sin 
dominans. I en PM från Infrastrukturdeparte-
mentet välkomnar Sverige kommissionens för-
slag.

Lagmans ansvar för 
långsamhet 
En underrätts högsta chef har titeln lagman. Dennes 
ansvar för långsam handläggning på domstolen har nu 
prövats efter åtal från JO. Den tilltalade var lagman på 
en västsvensk tingsrätt mars 2012–oktober 2018. Under 
den perioden avgjordes inte tre tvistemål som kommit 
in 2011, 2012 respektive 2013, alla med samma ansva-
riga rådman. Rådmannen och lagmannen dömdes av 
hovrätt till dagsböter för tjänstefel. Lagmannen över-
klagade till Högsta domstolen som uttalar att fördröj-
ningen väsentligt åsidosatt rättssäkerheten, liksom för-
troendet för att rättegångar ska genomföras inom skälig 
tid. Att upprätthålla sistnämnda princip är, menar HD, 
en viktig uppgift för lagmannen och denne kunde ha 
agerat för förändring. Bötesstraffet består mot lagman-
nen.

TEXT  David Munck
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Vad säger ditt dryckesval om 
vilken sorts jurstud du är? 
Ett quiz? Har Iusbäraren genomgått en metamorfos och 
blivit Buzzfeed? Ja, något i den stilen i alla fall. Gör detta 
högst ovetenskapliga quiz baserat på mina fördomar för 
att få veta vad ditt dryckesval säger om vilken sorts jur 
stud du är! 

JAG vill inleda med lite för-
handsinformation. Detta är ing-
en uppmaning att dricka alko-

hol. Det är helt okej och fullt rimligt att 
inte konsumera etanol och förtära sin 
kropp. Som tur finns även två alkohol-
fria varianter i detta quiz och övriga kan 
oftast även göras alkoholfria. Observera 
även att quizet inte är corona-anpassat, 
utan utgår ifrån vem du vanligtvis är 
och förhoppningsvis snart kommer att 
få återgå till att vara. Med detta sagt, kör 
igång! 

Vilken är din favoritsmak? 
Sött. (A, C, G)
Surt. (B)
Salt. (E)
Beskt. (D, F)
Umami. (skojar bara)

Med eller utan kolsyra?
Med. (C, E, F)
Utan. (A, B, C, D, E, G)

Passar det till maten?
Ja. (A, E, F, G)
Nej. (B, C, D)

Vill du minnas gårdagen?
Ja, tack! (F, G, E)
Nej. (A, B, C, D, E)

Räkna nu ihop vilken bokstav eller bok-
stäver du fick flest av och fortsätt läsa för 
att få reda på vilken sorts jurstud du är!

Punch: Du är rutine-
rad. Kan alla ord i sång-
boken. Känner alla på 
torsdagspuben. Behöver 
någon kurslitteratur har 
du alltid något att erbju-

da till kompispris eller gratis, särskilt då 
böckerna ofta är några upplagor gamla. 
Du har varit aktiv inom alla JF:s kom-
mittéer. Du älskar studietiden och JF så 
mycket att du nästan glömt hur många 
år du varit jurstud. Eller det kanske be-
ror på all punch. Nåväl, du är en stjärna 
likväl! 

Long island ice 
tea: Aja baja vad har 
mamma sagt om att 
inte blanda? Det kom-
mer kännas imorgon 
men du lever i stunden. 

Du älskar de stora ihopsatta civilrätt-
skurserna, kanske t.o.m. den skräckin-
jagande CC:n. Du tycker att allt är kul 
hittills och skulle helst aldrig behöva 
välja ett rättsområde att specialisera dig 
inom. Men varför måste man välja? Gör 
allt som du tycker är kul! Ta det lugnt 
med spriten bara!

Cuba libre: Precis 
som drinken upplever 
du en krock mellan din 
altruistiska, på gränsen 
till kommunistiska, vil-
ja att göra gott och ditt 

motstridiga kapitalistiska driv à la 3:3 
ABL. Du står och velar mellan en fram-
tida karriär inom humanjuridik eller 
affärsjuridik. Oavsett vad du väljer är 
du troligen i grunden en god människa 
och bör inte låta andras syn på dig dik-
tera din egen självbild. 

Whiskey: Du sitter 
ofta längst bak på före-
läsningar eller inte alls, 
liksom en mystisk rökig 
whiskey. Du ser värdet 
i de gamla trogna bal-

karna och ställer dig kritisk till nymo-
digheter som principen om EU-rättens 
företräde. Som studiekamrat är du väl-
digt pålitlig och ställer med glädje upp 
när en kompis behöver hjälp med exem-
pelvis ett skatterättsligt spörsmål.

Vitt vin & bubbel: 
Ja, jag vet att vissa av er 
kommer att avsky mig 
för att ha likställt vitt 
vin med bubbel men 
det är i grunden sam-

ma sak och i grunden samma jurstuds 
som dricker det – så skyll inte på mig! 
Du uppskattar immaterialrätt kanske 
främst p.g.a. de undangömda dröm-
marna om att jobba med mode, musik 
eller film. Men ge dig själv lite credd, 
juristprogrammet är minst lika svårt 
att komma in på som Dramaten. Du 
är en multitasker med flera personlig-
heter som ser ut som en Svenska Aka-
demien-ledamot på föreläsningarna – 
som du för övrigt aldrig missar – och 
en rockstjärna på kvällarna på Huset.  

Alkoholfri öl: Du blir 
ofta förlöjligad för ditt 
dryckesval. Du har nått 
en högre nivå av snub-
bighet, du är Zen, du är 
s.a.s. Buddha. Du mås-

te inte äga ett mikrobryggeri men det 
finns med i planerna. Du kommer tro-
ligtvis ta en sommarkurs i konsten öl-
bryggning. Att du kan uppskatta öl utan 
löftet om att må ganska bra en stund är 
en talang som inte alla besitter och kan 
förstå sig på. Oavsett om du föredrar 
IPA, suröl, veteöl, eller någon sorts lager 
etc., så är det helt okej att känna sig ut-
anför ibland. Men kom ihåg att det all-
tid kommer att finnas en plats för dig på 
JF och du kommer garanterat att hitta 
andra likasinnade. Och vad gäller juri-

diken gillar du allt som kan bidra till att 
få ölen från grödan ned i din strupe. För 
att nämna några exempel: bolagsrätt, 
handelsrätt, EU:s jordbrukssubventio-
ner, konkurrensrätt, ordningslagen och 
alkohollagen. 

Läsk: Då detta inte är 
en annons – och jurstuds 
aldrig gör något gratis, 
quid pro quo som Harvey 
Specter säger i typ varje 

Suits-avsnitt – ville jag inte nämna läs-
ken vid namn så du får gärna bifoga en 
valfri läsk. Du har en bubblig personlig-
het. Du är lätt att prata med och minst 
lika rolig som dina alkoholiserade 
vänner. Det är trots allt ofta du som är 
den som står uppe och dansar på bord 
under sittningarna och äger karaoken 
på torsdagspubarna. Din favoritlag är 
kanske inte alkohollagen men EU:s fria 
rörlighet av varor och Cassis de Dijon 
har du inget emot. 

TEXT Martyna Lechowska

ILLUSTRATIONER Shutterstock
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Posttidning B
Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Vi använder affärsjuridik för att skapa samhällsförändring 
i stor skala varje dag, så vi vet att den är viktig och ibland 

gravallvarlig. Men vi vet också att riktigt bra affärsjuridik är 
en konst, en konst som måste bygga på riktig passion. För att 

manifestera det har vi byggt ett AI‑drivet instrument som 
omvandlar juridiska texter till unika musikstycken.

Lyssna på The Piano på vinge.se/career

Hur låter affärsjuridik? 

Affärsjuridik är vårt verktyg som skapar samhällsförändring varje 
dag. Vi vet att juridiken är viktig. Och ibland gravallvarlig. Vi vet också 
att riktigt bra affärsjuridik är en konst. En konst som bygger på verklig 
passion. För att manifestera detta har vi byggt ett AI‑drivet instrument 
som omvandlar juridiska texter till unika musikstycken. 

Lyssna på The Piano på vinge.se/career 

Vinge_ThePiano_annons sv_eng 1 o alt 220x280_inkl 5 cm vitt upptill.indd   3Vinge_ThePiano_annons sv_eng 1 o alt 220x280_inkl 5 cm vitt upptill.indd   3 2020-03-05   10:41:412020-03-05   10:41:41


