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- Thomas Bodström minns tiden som student och ger råd till blivande jurister

“Språket är juristens verktyg” 
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Iusbäraren förtydligar
I nr 4 2011 hjälpte Iusbäraren dig som vill söka notarieplats att räkna ut ditt 
jämförelsetal. I artikeln framgick felaktigt att det endast är kurserna Civilrätt 
1-4 samt Processrätt som inte får räknas bort. Rätt uppgift är att även 
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Thomas Bodström, sida 14
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CHEFREDAKTÖRENS ORD

Den teoretiska hållningen är på många områden alldeles hjälplös. Den har inte ett dugg att lära 
mig om orsaken till att min hustru ibland föraktar mig eller att modet plötsligt växlar och ömkliga 
figurer blir idoler.

– Horace Engdahl, Cigaretten efteråt

Ett av de första studietipsen vi studenter fick när jag började läsa juridik hösten 2010 
var att betrakta utbildningen som ett heltidsjobb. Rolf  Höök, kursansvarig för JIK:en, 
sa att det var tillräckligt att studera på vardagar mellan klockan 9.00 och 17.00. Det 
kändes helt omöjligt att hålla sådana tider och jag förstod inte riktigt varför det skulle 
vara så viktigt. Först när jag fick höra samma sak från professor Christina Ramberg 
under Civilrätt 2:s inledande föreläsning i allmän avtalsrätt insåg jag vad de båda 
egentligen menade. Det var inte antalet timmar som spenderades i biblioteket som 
var det väsentliga med Hööks och Rambergs fyrtiotimmarsvecka – det var timmarna 
som spenderades utanför. Den så kallade fritiden.

Att inte öppna böckerna efter klockan 17.00 på vardagar och att överhuvudtaget inte 
studera på helgerna innebär inte att du inte är tillräckligt hängiven dina studier, snarare 
tvärtom. Det är en investering. Genom att läsa litteratur som inte är kursfordran 
och diskutera ämnen som inte är direkt tentarelevanta kommer du att lyfta blicken 
bortom Frescati och lära dig saker som kommer att göra dig till en bättre jurist. I 
det här numret av Iusbäraren skriver Alexandra Palm Politidis om miljön och de 
rådande klimatförändringarna och Magnus Olsson om Eurokrisen. Områden som 
inte behandlas i studielitteraturen men som berör oss alla i allra högsta grad.

Varför fördjupning i ämnen vid sidan av juridiken kommer att gynna både dina studier 
och ditt framtida arbetsliv, behandlar Dag Nyström i en krönika som handlar om hur 
det är att ta en paus från juridiken och istället läsa persiska vid Försvarets Tolkskola. 
Att vara nyfiken, öppen och ha bred erfarenhet, är egenskaper som enligt advokat 
Thomas Bodström kännetecknar bra jurister. Bodström är detta nummers Profilen. 

Med en tredjedel av juristprogrammet bakom mig tycker jag fortfarande att det är 
svårt att strikt hålla kontorstider – i perioder blir antalet studietimmar väldigt många 
fler, och framförallt desto mer ostrukturerat spridda över veckans alla sju dagar. Men 
det viktigaste är nog ändå inte hur vi disponerar vår tid utan snarare att vi kommer 
ihåg att lyfta blicken.

Välkomna alla nya och gamla läsare till ett spännande, innehållsrikt, och nyfiket år 
med Iusbäraren!

Jeppa Elvira Christell Persson
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Välkomna till ett nytt år med Juridiska Föreningen! Vi vill särskilt passa på att 
välkomna alla nya JIK:are. I skrivande stund har terminen precis börjat och vi 
i Juridiska Föreningens styrelse arbetar med att sätta oss in i våra roller inom 
respektive kommitté samt att förbereda insparksperioden. 

Vi vill börja med att tacka professor Said Mahmoudi som avgått som dekanus 
för Juridiska fakulteten. Said har under sina år som dekanus varit en betydelsefull 
vän till föreningen och till studenter i allmänhet. Vi är stolta över att ha haft en 
dekanus som så rakryggat stått upp för studenterna och för Juridiska fakulteten. 
Vi vill även passa på att välkomna Juridiska fakultetens nya dekanus professor 
Jonas Ebbesson och önska honom lycka till i sitt fortsatta arbete!

Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan kårobligatoriet avskaffades 
och vi kan, tack vare våra företrädares fantastiska jobb, med glädje se att 
föreningen klarat övergången på ett mycket tillfredsställande sätt. Det gör att 
vi i år har möjligheten att fundera över hur vi vill att föreningen ska bedriva 
sin verksamhet i framtiden. Vårt mål är att föreningen ska vara en självklar 
knytpunkt för jurister och juriststudenter på universitetet med allt från fester 
och pubar till föreläsningar och seminarier. Vi tror att en av de mer förbisedda 
uppgifterna inom föreningen har varit det studiefrämjande arbetet, det vill säga 
vår uppgift att se till att våra medlemmar har en intressant och stimulerande 
studiemiljö utanför lektioner och seminarier. Vi har för detta ändamål startat 
upp en ny arbetsgrupp vars främsta uppgift är att arbeta med studiefrämjande 
frågor och vi vill i år att föreningen ska satsa extra på relationen med Juridicum 
och andra föreningar här på Frescati.

När ni läser det här är det snart dags för Recentiorssittningen där JIK:arna 
kommer svära recentiorseden och därmed officiellt bli juriststudenter. Vi 
hoppas att ni blivande juriststudenter, som håller ert första nummer av 
Iusbäraren i er hand, har fått en fantastisk introduktion till juristlinjen och till 
det akademiska livet. Vi ser fram emot att få träffa er på våra olika aktiviteter 
i framtiden!

ORDFÖRANDENS ORD
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  Skval & Legal

Hej Stockholm School of 
Entrepeneurship [SSES]! 
Berätta om er själva.
SSES är ett samarbete mellan Stockholms 
Universitet, KTH, Handelshögskolan, 
KI och Konstfack. Vi är alltså en 
naturlig del av varje partnerskola och 
erbjuder akademiska kurser i praktiskt 
entreprenörskap. Sedan vi startades 1999 
har över 6500 studenter gått våra kurser 
och av dessa har 35 % startat företag. 
SoundCloud, Klarna, JayCut, Mutewatch, 
WESC, GodEl och Videoplaza är några 
exempel på företag som grundats av 
SSES-alumner.

Vad är SSES för typ av organisation?
SSES är en ideell förening där varje 
partnerskolas rektor är aktiv medlem i 
föreningen. Vi finansieras genom partners 
och Ehrling-Perssons familjefond.

Berätta om SSES:s bakgrund.
Med en idé om att skapa en interdisciplinär 
plattform för entreprenörskap, träffades 
tre visionära professorer från KTH, 
Handelshögskolan och KI och planterade 
det första fröet till vad som skulle komma 
att bli SSES 1999. När intresset för 
entreprenörskap växte anslöt sig även 
Konstfack till samarbetet och 2009 blev 
organisationen komplett med Stockholms 
Universitet som den femte partnerskolan, 
där vi är idag. 

Vilka typer av utbildningar och 
aktiviteter erbjuder ni? 
Alla våra kurser och aktiviteter är 
praktiskt inriktade. Våra gästföreläsare 
är entreprenörer och i kurserna jobbar 
studenterna mycket med företagscase 
när det inte handlar om att generera 
sin egen affärsidé och affärsmodell. I 
en av kurserna utmanar vi studenterna 

att ha skaffat sin första kund eller 
användare innan examination. Utöver 
de akademiska kurserna erbjuder 
vi också fredagsföreläsningar och 
2-dagarsworkshops som ges på helgerna. 
För allmänheten arrangerar vi årligen 
två stora events Start-up Day och 
Good Morning. Dessa har under åren 
etablerats som ledande mötesplatser för 
entreprenörsstudenter, nya startups och 
investerare som vill ha koll på framtidens 
företag, ledare och idéer. 

Låter intressant! Hur gör jag för att delta?
Är man heltidsstuderande vid någon av 
våra partnerskolor och har tagit minst 120 
ECTS poäng kan man välja våra kurser 
och då ansöker man precis som till andra 
universitetskurser via sin egen skola. 
Anmälan till våra fredagsföreläsningar, 
workshops och events sker via vår hemsida 
www.sses.se. 

IUSBÄRAREN TRÄFFAR: 

STOCKHOLM SCHOOL 
OF ENTREPENEURSHIP

Höjdpunkter hos SSES i vår?
Den 21 april arrangerar vi för sjunde året Start-up Day som är öppet för allmänheten. Då 
samlas över 500 studenter, entreprenörer och investerare på Debaser Medis för att lyssna på 
inspirerande presentationer, nätverka med viktiga aktörer inom innovationssystemet och delta i 
våra partneraktiviteter. Bland annat erbjuder våra strategiska partners Wistrand och Finnhammars 
”speed consulting” där deltagarna får bolla sina idéer med erfarna jurister och revisorer.

Slutligen - varför SSES?
SSES är framför allt en fantastisk mötesplats eftersom vi sammanför studenter från så många olika 
skolor. All forskning visar på att de bästa och mest genomgripande idéerna föds när människor 
från vitt skilda discipliner kombinerar sina erfarenheter och skapar något nytt tillsammans. g

Tillbakablicken: Ett varmt tack från Fadderiet 2011!
Ännu en termin har susat förbi och jag sitter här i skrivandets stund och undrar hur allting 
kunde gå så himla fort? Mitt år som Öfverfadder är redan slut och det är med blandade 
känslor som jag nu ser tillbaka på allting om vi har hunnit med. Vi har tillsammans gjort 
ett av de bästa åren i fadderiets historia!
 
När jag ser tillbaka på allting som vi i Fadderledningsgruppen och fadderiet har gjort 
det här året är det med stolthet och värme som jag sträcker på mig lite extra. Det här 
gjorde vi bra! Det är således med ett oerhört lugn och en smygande sorg som jag lämnat 
över stafettpinnen till nästa person att vårda och älska fadderiet nu när jag pensionerar 
mig. Tusen tack till Dino Susic, Helena Falk, Sebastian Berentsen, Carl-Philip Scherling 
och Joachim Strand för att ni har varit med mig det här året. Ni är helt fantastiska! Tusen 
tack till alla faddrar som har lagt ner tid, kraft och ork på att göra fadderiet till det bästa 
någonsin, tusen tack till White & Case för ett fantastiskt samarbeta och tusen tack till alla 
ni som har gjort det här möjligt. Vi hade aldrig lyckats så bra utan er.
 

Jennifer Olsson
Överfadder 2011
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  Skval & Legal

Myndighetskvitto från Somalia 
bevisar inte äkthet för namn
Patentbesvärsrätten: Det är svårt att 
bevisa tillhörighet till utländska efter-
namn. Ännu svårare är ett önskat 
namnbyte när sådana namn möter 
svenska namnbildningsregler om 
dubbelnamn och likhet med andra 
utländskklingande namn som redan 
finns i Sverige. Och ett gammalt 
myndighetskvitto från Mogadishu 
räcker inte som bevis.

Uppsåt trots 
Huntingtons sjukdom
Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg att man-
nen, på grund av sin sjukdom, saknade 
uppsåt att vilseleda Försäkringskassan. 
Hovrätten dömer honom för grovt 
bedrägeri och bidragsbrott. Att han har 
Huntingstons sjukdom medför inte att 
han saknar uppsåt.

Skärpt straff för knivmord 
på Sergels torg
Hovrättsdom: Tingsrätten dömde den 
23-årige mannen för bland annat mord 
till elva års fängelse. Hovrätten skärper 
straffet till tretton års fängelse. En 
reform 2010 syftade till att höja straffen 
för allvarliga våldsbrott.

Pappa frias från golvdunk av 
sonens huvud - kan ha varit lek
Hovrättsdom: Tingsrätten dömde en 
pappa för ofredande eftersom han 
dunkat sonens huvud i golvet. Trots att 
pappans och sonens uppgifter om lek 
går isär ogillar hovrätten åtalet. Vittnet 
kan ha misstagit sig.

HFD prövar nyckelfråga i process
HFD-beslut: Får en polismyndighet - 
efter det att mål återförvisats dit - fatta 
ett beslut till nackdel för den enskilde 
i förhållande till myndighetens tidigare 
beslut? Den frågan ska nu prövas av 
Högsta förvaltningsdomstolen.

HD prövar inte Pirate Bay
Högsta domstolen meddelar inte pröv-
ningstillstånd i Pirate Bay-målet. Dess-
utom avslår Högsta domstolen begäran 
från två av klagandena om att inhämta 
förhandsavgörande från EU-domstolen. 
Därmed står hovrättens avgörande fast.

ATG förlorar upphovsrättstvist 
mot Unibet
Hovrättsdom: Unibets användning av 
ATG:s hästsportdatabas innebar inte 
intrång.

Chefsrådman kritiseras för 
utdragen handläggning
JO-beslut: En chefsrådman vid förvalt-
ningsrätten i Malmö får allvarlig kritik 
för handläggningen av ett mål om 
uppehållstillstånd. Målet låg klart för 
avgörande i mer än ett och ett halvt år.

Postens slarv giltig ursäkt
MiÖD-beslut: En kvinna beviljas 
återställande av försutten tid sedan 
hennes överklagande fastnat i Postens 
sorteringsmaskin. MiÖD menar att 
den sökande och hennes ombud inte 
haft anledning att räkna med denna 
försening, varför giltig ursäkt till det 
försenade överklagandet föreligger och 
den försuttna tiden återställs.

w

Förnyelser av tidsbegränsade 
anställningsavtal godtas
EU-domstolen: Ramavtalet om visstids-
arbete ska tolkas så att ett tillfälligt 
behov av vikarier i princip kan utgöra 
”objektiv” grund för förnyelse av 
visstidsanställning. Den omständighet-
en att en arbetsgivare återkommande, 
eller till och med konstant, måste 
anställa tillfälliga vikarier och att detta 
behov av vikarier även skulle kunna 
tillgodoses genom tillsvidareanställning 
av arbetstagare innebär inte att det 
saknas ”objektiva” grunder för förnyelser.

IUSbäraren i samarbete med
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STRYK OSS MEDHÅRS, MÅRTEN
Terminen för de nya studenterna på 
juristprogrammet på Stockholms univer-
sitet inleds med två introduktionsdagar. 
Den andra introduktionsdagen avslutas 
med en välkomstfest, men dessförinnan 
lyssnar studenterna till en paneldebatt. I 
min egenskap av amanuens för Juridisk
introduktionskurs (2009-2011) hade jag 

förmånen att agera moderator under 
denna debatt. 

Panelen består av åtta deltagare från olika 
hörn i juristvärlden. Representanter för 
följande yrken finns representerade.
Affärsadvokat 
Domare
Åklagare
VD
Entreprenör
Bolagsjurist
Försvarare
Forskare

Efter debatten höstterminen 2010 hade 
forskarrepresentanten (professor Mårten 
Schultz) skrivit en artikel i Affärsvärlden 
med titeln ”Min tid kommer – kanske”. 
I artikeln beklagar han sig över att 
studenterna bara intresserar sig för 
pengar: “Jag prövar med att frammana en 
romantisk bild av den belästa akademikern

 som sitter i ett bibliotek med chesterfield-
soffor och läser gamla rättsfall i 
skinninbundna volymer. Studenterna 
gäspar än mer. Studenterna är nämligen 
mest intresserade av en enda sak: hur 
man tjänar pengar”, skriver Schultz. 
Det är istället affärsadvokaten, menar 
Schultz, som får all uppmärksamhet 
under paneldebatten. Han avslutar med: 
”Bredvid sådana jurister är det svårt att 
förmedla forskningens tjusning för unga 
rosiga juridikstudenter. Men jag bidar min 
tid. Förr eller senare segrar kunskapen 
över plånboken. Eller kanske inte.”

Det lät deppigt. Att det finns bättre 
pengar på Vinge än på plan 8 i C-huset, 
(juridiska institutionen) visste jag sen 
förr, men Schultz resonemang stämmer 
inte fullt ut. Det stämmer nämligen 
inte att studenterna bara drömmer om 
pengar. Studenterna drömmer, som alla 
andra människor, om att förverkliga sig 

själva. Problemet är att de (som alla andra 
människor) inte vet hur de ska göra.

På just självförverkligandepunkten, 
skiljer sig juridikstudenter från en del 
andra människor. Juridikstudenter är 
nämligen, nästintill undantagslöst, s k 
insecure over-achievers, (begreppet är 
inte vedertaget inom psykologin, men 
får likväl 40 000 träffar på Google). För 
den följande framställningen måste detta 
påstående tas för sant och begreppet ska 
därför förklaras närmare.

Fo
to

: O
ra

si
s f

ot
o



TOVE
LINDGREN

11

Mårten Schultz 
är professor i Civilrätt 
och arbetar som 
forskare och lärare 
vid Stockholms 
Universitet. Han är 
även krönikör på 
Dagens Nyheter och 
aktiv i den juridiska 
debatten genom att 
blogga och twittra.

Hur ska Forskaren på paneldebatten då 
göra för att vinna över studenterna till 
den ljusa akademikersidan? Trehundra 
nykläckta jurister hinner knappast mass-
terapias till självkärlek på ett par timmar. 
Jag föreslår därför att Forskaren istället 
talar ett språk som studenterna förstår. 
Prestationsspråket. Och det är här 
narcissismen kommer in. För juridikstud-
enten kämpar inte alltid precis ovanför 
vattenytan, utan det finns ett mått av 
narcissism i beteendet beskrivet ovan. En 
övertygelse om att man är ämnad för stora 
saker (eller i vart fall allmän framgång) 
om man bara presterar lite till. Och 
eftersom det ständiga överpresterandet 
leder till bekräftelse och ökad status kan 
det i perioder kännas bra som tusan. 
Den något narcissistiska insecurea over-
achievern är on top of  the world ett litet 
tag efter en fet prestation, innan nya 
prestationskrav åter stramar åt tyglarna. 
Det är ett sorts evigt pendlande mellan 
självförakt (BA) och högmod (AB).

Det är det senare tillståndet Forskaren 
ska sikta in sig på. Den som spelar på 
de strängarna tror jag kan få studenterna 
att dansa med. Forskaren säger: ”Visst, 
klart ni kan bli affärsjurister hela 
högen. Översätta avtal och klippa och 
klistra styrelseprotokoll klarar väl vem 
som helst. Klassisk malljuridik! Men 

forskning, där krävs det ta mig fan 
intelligens på riktigt”. Nu har han deras 
uppmärksamhet. ”Tänk dig” fortsätter 
han, ”Människor lyssnar vördnadsfullt 
på vad du har att säga. Dina åsikter är 
ovärderliga.” Och så avslutningsvis: ”Du 
kan dansa i intellektuella cirklar runt 
affärsjuristerna”. Det ni, det kommer 
stryka de unga narcissisterna medhårs så 
de spinner. 

Fast Mårten, du kanske skruvar på dig 
nu? Du kanske inte är säker på att det 
är helt sant det där med alla forskares 
ovärderliga åsikter och intellektuella 
dansande? Men jag tror att du kan vara 
lugn. Ditt karmakonto kommer inte att 
tömmas mer än den affärsjurist som 
hävdar sin due diligence-glädje eller den 
försvarsadvokat som påstår sig älska 
häktet. 

Fokus måste skifta. Kampen är inte 
den mellan kunskapen och plånboken. 
Kampen är mellan tom 
prestation och menings-
full prestation.

Vad är en insecure over-achiever? En 
insecure over-achiever är en person som 
a) har dålig självkänsla och b) definierar sig 
själv genom sitt presterande. Observera 
att det visserligen är möjligt att ha dålig 
självkänsla utan att definiera sig genom 
sitt presterande, men det omvända – 
att definiera sig genom sitt presterande 
men inte ha dålig självkänsla – är, enligt 
undertecknad, inte möjligt.

Den insecurea over-achievern är övertygad 
om att hon inte duger som människa om 
hon inte hela tiden presterar; att hennes 
värde som människa är en funktion av 
mängd prestation. Tyvärr botar inte 
medicinen (överprestation) sjukdomen 
(dålig självkänsla), för i samma sekund 
som den insecurea over-achievern klarat 
något är hon övertygad om att hon 
klarade det därför att det var enkelt. Som 
en hamster i ett springhjul fortsätter hon 
överpresterandet i hopp om att nå målet: 
att känna sig nöjd med sig själv. Hon 
kommer att nå det målet ungefär samtidigt 
som hamstern når slutet på springhjulet. 
Inte nog med det. Felmedicineringen 
förvärrar i själva verket sjukdomen, för 
ju mer hon presterar desto sannare blir 
hennes självbild att det enda hon duger 
för är prestation. Jag presterar, alltså finns 
jag. Typ. 

Destruktivt? Ja. Beskrivning av 99 av 100 
juridikstudenter? Ja. 
Lämplig (kortsiktig) inställning till 
prestation för 99 av 100 affärsjuridiska 
byråer? Ja. (En kompis till mig på byrå 
jobbade både midsommarafton och 
midsommardagen. Stackars dig, tyckte jag. 
Inte alls, tyckte han. Det rörde sig givetvis 
om arbete som borde ha presterats redan 
innan semestern drog igång och han var 
därför tacksam att han kunde komma in 
under helgen och slutföra). 

Om jag har belägg för denna dystopi? 
Nej det har jag inte, men tänk efter: 
utbildningen tar så pass mycket tid och 
energi i anspråk att jag har svårt att tro 
att det enda som driver juridikstudenten 
är ”samhällsintresse” (=vanligaste 
förklaringen till att man börjar läsa på 
juristprogrammet. Källa: min intuition). 
Juridikstudenter är alltså inte pengakåta, 
de är prestationskåta. Problemet är att 
det enklaste sättet att mäta prestation är 
genom pengaräknande. 
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EUROKRISEN
Eurokrisen präglade 2011 i allra högsta 
grad, och än idag står den högst upp på 
agendan. Och svaret alla letar efter är hur 
vi ska ta oss ur denna ekonomiska svacka. 
Den ekonomiska situationen stavas 
finanskris, medierna skriver spaltmeter 
och rapporterna om arbetslösheten 
haglar. Ny vecka följs utav ännu värre 
rapporter. Och så rullar det på.

Media målar upp krisen likt en förbannelse 
eller en epidemi och att haveriet sprider sig 
som en naturlig del av den globaliserade 
värld vi lever i. Kreditbetygen sänks, 
börserna rasar. Det är samma visa, 
oavsett om du pratar grekiska, italienska, 
spanska eller portugisiska. I verkligheten 
är problemet mer djupt rotat än till 
effekter av globaliseringen. Det går inte 
att bortse ifrån att problemet till en stor 
del bottnar i människors värdegrunder. 
För Europas ledande politiker är detta 
ett dilemma, och eurokrisen bör ses som 
den största utmaningen någonsin för EU. 
Med tiden blir det än mer tydligt att det 
är Euron som är sprickan i den allians 
bestående av 27 medlemsländer.

Den nya europakten är enbart konstgjord 
andning. I det långa loppet är det inte 
den som sätter fart på den europeiska 
ekonomin, men det är en nödvändig 
åtgärd. Någonstans måste man börja, 
men det finns inga länder som lyckats 
genomföra ”åtstramande tillväxt”, enligt 
nobelpristagaren Paul Krugman. Så vad 
är oddsen för att EU ska lyckas? När 
Sverige under 90-talet befann sig i vad 
som bör kännetecknas som en av våra 
största kriser, var det inte de åtstramade 
åtgärderna som fick tillväxten att öka. Det 
var en fråga om ökad extern efterfrågan. 

Vägen ur den pågående krisen är inte bara 
en fråga om ekonomiska nödlösningar. 
Det är politik och juridik som blir helt 
avgörande. Det är inom dessa ramar 
besluten fattas. Men för att komma till 
rätta med problemen räcker det inte 
med ytterligare räddningspaket eller 
åtstramningar. Problemen är mer djupt 
rotade än så. Som unionsmedborgare 

följer både rättigheter och skyldigheter, 
och när skyldigheterna inte fullgörs 
uppstår en ohållbar situation både för 
hemvistlandet och EU. Det handlar 
exempelvis om att betala skatt.

Genom medlemskapet i EU förlorar 
medlemsländerna delar av sin 
egen suveränitet, helt i linje med 
bestämmelserna. Utan dessa restriktioner 
hade EU fallit platt. Som en naturlig 
följd av acceptansen av en annan stat, 
oavsett om det är en del av unionen eller 
om det tillhör en annan världsdel, följer 
att vi måste respektera andra länders 
suveränitet och jurisdiktion. När det i 
stormens öga rapporterades om den låga 
pensionsåldern för offentligt anställda i 
Grekland, rann bägaren över för de flesta. 
De indirekta påtryckningarna ändrade 
slutligen pensionsåldern, till minst 65 år 
oavsett om du arbetar inom privat- eller 
offentlig sektor eller om du är kvinna 
eller man. 

Grekerna var allt annat än nöjda med 
alla de åtgärder som åtogs för att rädda 
landets ekonomi, men någonstans måste 
man börja. Problemet för EU är att 
problemen egentligen ligger utanför deras 
kontroll. Det är människors värderingar 
och samhällets normer som starkt har 
bidragit till att forma situationerna 
i de krisdrabbade länderna. Det är 
medborgare, tillika unionsmedborgare, 
utan tilltro för staten. Vem ska då tro på 
EU, om medborgarna inte ens vågar lita 
på sin egen stat?

Euro-samarbetet riskerar att urholka 
trovärdigheten för den europeiska 
unionen. Och det här är lika mycket 
en fråga om värderingar som om 
räddningspaket. 
Om inte mer.

EN FRÅGA LIKA MYCKET OM VÄRDERINGAR SOM OM RÄDDNINGSPAKET

MAGNUS
OLSSON
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som kommer lite senare under utbildningen. 
Det är den bästa kursen, tycker jag, den enda 
där man får träna retorik. Man kommer 
inte att plädera inför högre domare under 
resten av livet än vad man gör där, där 
finns bland annat justitieråd och domare 
från europadomstolen med. Jag kan varmt 
rekommendera alla att gå den, i alla fall om 
man vill bli advokat. Men numera behöver 
man ju kunna prata var man än hamnar, i 
stort sett, säger Thomas och tillägger att 
han fortfarande är engagerad i kursen.
Han jämför med juristutbildningen i USA, 
där han bodde under ett år med sin familj. 
- Jag var och föreläste på Harvard för 
juridikstudenter där, och då fick jag en 
inblick i hur det är där. Det är mycket mer 
praktiskt på så sätt att man ska utgå från ett 
fall och argumentera från båda sidorna, och 
så borde vi ha i Sverige också. Jag tror att 
det är lite bättre nu än när jag läste, men jag 
tycker att det kan bli ännu bättre. 

Thomas minns ändå tiden på universitetet 
som positiv.
- Med tiden glömmer man bort tentaånge-
sten, att gå och vänta på resultaten… Man 
kunde knappt äta, så nervös var man. Och 
så var det onsdagspubar, efter åkte alla in till 
stan så på torsdagsförmiddagarna var alla 
sena. Jag trivdes bra, jag umgås fortfarande 
med många kompisar som jag fick under 
studietiden, säger Thomas.

Vid sidan av studierna spelade Thomas 
fotboll i AIK:s allsvenska lag,  
- Det tog ju ganska mycket tid, jag tränade 
varje dag. Men jag tyckte det var skönt, jag 

Thomas Bodström hade bilden klar för sig 
redan från början.
- Jag ville inte bli jurist, jag ville bli advokat. 
Den där personen som folk säger att de 
inte förstår hur någon kan försvara, som 
kanske begått svåra brott, det är den jag 
vill försvara, det är väldigt viktigt, säger 
Thomas Bodström. 

Thomas tar emot i den nya delen av 
lokalerna där den expanderande byrån, som 
han driver tillsammans med advokaten och 
tidigare JämO Claes Borgström, håller till. 
Många år i offentlighetens ljus har gjort 
Thomas van vid att bli intervjuad, han har 
klara åsikter och talar obehindrat utan att 
behöva tänka efter. Det är just talet som han 
anser vara ett av juristens viktigaste verktyg, 
och något han saknade under sina studieår 
på Stockholms universitet.
- Jag tyckte att utbildningen var alldeles för 
träig på så sätt att det var att banka in olika 
kunskaper. Jag tycker att det mera borde 
vara de lege ferenda, att skapa lag eller 
att argumentera sig fram till vilket lagrum 
det ska gälla, mer problemlösning, säger 
Thomas. 

En sak som enligt Thomas alltså saknas i den 
svenska juristutbildningen är den muntliga 
framställningen, som inte finns som någon 
obligatorisk kurs på programmet, något han 
tycker borde vara tvärtom.
- Språket är juristens verktyg. Under utbild-
ningen var det bara genom en specialkurs 
som kallas Praktisk europaprocess som vi 
fick lite muntlig framställning. Det är en 
tävling i retorik som man ansöker till, och 

kunde plugga några timmar på dagen och så 
åkte jag och tränade på eftermiddagen, och 
sen så pluggade jag på kvällarna. Det var en 
bra kombination, säger Thomas.

Efter att ha tagit ut sin examen 1990 hade 
Thomas planer på att sitta ting. Men istället 
fick han möjlighet att börja arbeta med 
Claes Borgström.
- Jag ville inte missa den chansen, så då 
tänkte jag att om jag sitter ting så kommer 
de att ta någon annan, och sen kommer 
den där platsen att vara upptagen, säger 
Thomas.

Så det var direkt från juristprogrammet till 
hetluften på en advokatbyrå för Thomas, 
med egna uppdrag direkt.
- Det var ju helt annorlunda, tidigare hade 
man ju bara sig själv och sina studieresultat 

THOMAS 
BODSTRÖM 
Mångsysslaren Thomas Bodström är ständigt aktuell. Med sin 
juridik, politik och sina romaner har han blivit ett känt ansikte hos 
det svenska folket. Och han har massor av råd till blivande jurister.
- Språket är juristens verktyg, säger Thomas Bodström.

PROFILEN
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att ta ansvar för, nu gällde det en helt annan 
person. I mitt första fall företrädde jag en 
bilförare. En häst hade hoppat upp på taket 
på hans bil, det var en försäkringsfråga. 
Jag kommer ihåg att klienten frågade om 
jag hade haft många sådana fall förut. Jag 
kunde ju inte säga att jag aldrig hade haft 
några fall överhuvudtaget, utan jag fick säga 
att ”nja, inte just så här, alla fall är ju unika”. 
Och det var ju sant, säger Thomas.

Thomas blev kvar i sex år, för att sedan 
starta Stockholms Advokatbyrå där han 
arbetade tillsammans med tre kompisar. 
Han hade bestämt sig för att i fortsättningen 
vara sin egen.
- Jag tänkte att jag jobbar väl i trettio år till, 
och jag ska aldrig mer ha en chef. Men jag 
räknade fel på tjugosex år, för efter fyra år 
så fick jag en chef  igen.

I början var det svårt att kombinera jobbet 
som statsråd med ett familjeliv, men 
Thomas fick hitta på sätt att försöka hinna 
med båda.
- Jag försökte låta bli att jobba helger och 
kvällar så långt det gick. Jag skrev in EU i 
almanackan ibland, och det betydde ”egna 
ungar”, men alla trodde att det betydde 
”europeiska unionen”. Det var mitt egna 
tricks, säger Thomas.

Som justitieminister hade Thomas så klart 
stor nytta av sin juridiska utbildning, något 
han anser vara en viktig sak för en sådan 
post. 
- Så fort det blev diskussion med regeringen 
om lagförslag så åberopade jag juridiken. 

Den chefen hette Göran Persson och var 
statsminister. Trots att Thomas Bodström 
inte haft en tanke på att bli politiker, eller ens 
var medlem i det socialdemokratiska partiet, 
fick han tillträda som justitieminister.
- Jag hade varit advokat i rättegången efter 
diskoteksbranden i Göteborg, och varit 
med väldigt mycket i media. Då hade jag 
haft debatt med Leif  Silbersky, och Göran 
berättade att om jag klarade av debatter 
med Leif  Silbersky så skulle jag nog klara 
av att vara minister också, säger Thomas 
och beskriver det som overkligt att från en 
dag till en annan plötsligt bli representant 
för Sverige.
- På samma sätt som det var overkligt att 
gå från att vara utan klient till att ha en, så 
var det väldigt konstigt att gå från att säga 
”Pettersson tycker så här…” till att säga 
”Sverige tycker så här”. VÄND                BLAD!
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Thomas Bodström på sitt kontor på Västmannagatan i Stockholm, november 2011
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Det var ju nästan ingen annan som var jurist, 
framför allt var inte Göran Persson jurist. 
Jag tycker att Beatrice Ask är trevlig och 
säkert duktig, men hon är väldigt hänvisad 
till tjänstemännen, som ju är jurister nästan 
allihopa. De kommer med lagförslag, och 
så ska hon som inte är jurist avgöra dem. 
Jag tycker att hon är en kompetent politiker 
men det är en stor brist att hon inte är jurist, 
säger Thomas.

Under tiden som justitieminister drev 
Thomas gärna brottsofferfrågor, till exem-
pel kring människohandel och en ny sexual-
brottslag. Han blev kvar i politiken i tio år.
- Ärligt talat så passade det mig ganska bra 
att sluta efter tio år, just nu känns det ju 
väldigt skönt att stå utanför, säger Thomas.
Han har dock haft nytta av sitt tidigare 
arbete som statsråd även som advokat.
- Jag satt i en rättegång för ett par år sedan, i 
ett vårdnadsmål, och motparten åberopade 
förarbetena till vårdnadslagen. Det råkar 
vara jag som var ansvarig för den, så jag 
kunde med ganska gott samvete säga att 
”så där var det inte tänkt”. Och domstolen 
dömde rätt! Men det är klart, då har man 
ju ett visst övertag när man själv har skrivit 
förarbetena till lagen, säger Thomas och ler 
ett karaktäristiskt Thomas Bodströmleende.

Sedan drygt fyra år driver han Borgström 
& Bodström Advokatbyrå tillsammans med 
Claes Borgström, som ju var hans första 
arbetsgivare som jurist. Byrån, som håller till 
i lokaler i LO-borgen (”av en ren slump”), 
driver alla typer av mål, såsom brottmål, 
familjemål och tvistemål. Men vad krävs 
av den som vill arbeta för Borgström och 
Bodström, vad kännetecknar en bra jurist?
- Det krävs att man är duktig på att behärska 
språket både muntligt och skriftligt. Det 
krävs också – i alla fall om man jobbar med 
brottmål – att man har en stark empati och 
engagemang i målen. Sedan tror jag faktiskt 
också att man måste ha lite killerinstinkt, 
man måste vilja vinna. Det är det jag tittar 
efter hos de som söker jobb här, jag tittar 
på betyg men det är inte avgörande. Vi 
tittar också på vad människor har gjort 
mer, jag skulle aldrig anställa någon som 
gått direkt från gymnasiet till juristlinjen 
och sedan söker jobb därifrån. Jag vill att 
människor ska ut och jobba, gärna lite udda 
grejer, därför att ska de sedan jobba med 
människor så är det bra om de gjort lite 
olika saker, säger Thomas och tillägger att 
även om det inte är ett hundraprocentigt 
krav så har samtliga som arbetar hos dem 
nu suttit ting, men varken han själv eller 
Claes Borgström har gjort det.

Vid sidan av har Thomas en hel del andra 
åtaganden också.   
- Jag skriver böcker och håller föredrag 
också, vilket tar en hel del tid. Sedan måste 
jag ju ägna ganska mycket tid åt att försöka 
vara en god arbetsgivare åt de biträdande 
juristerna, coacha dem när de är på väg till 
rättegångar och klienter och sånt. Men jag 
jobbar inte ihjäl mig, jag har lärt mig att det 
är en väldigt dålig sak att jobba för mycket, 
säger Thomas.

Hittills har det blivit sex böcker från 
Thomas Bodström, varav tre stycken utgör 
en kriminaltrilogi.
- De är baserade på riktiga rättsfall många 
gånger, fast jag har förändrat dem lite för 
att de inte ska kännas igen. Jag har utgått 
från min egen erfarenhet som politiker 
och advokat, nästan allt är självupplevt fast 
jag har skruvat till det lite. Första boken, 
Rymmaren, handlade om ett mord där jag 
sedan var advokat i målet. Det kallades för 
Tidaholmsmordet, det skedde inne på ett 
fängelse, säger Thomas.

Förra våren kom också boken Inifrån, i 
vilken Thomas beskriver det politiska livet.
- Den uppfattas som att jag skriver om 
socialdemokraterna, men bara två kapitel 
av tjugo handlar om socialdemokraterna. 
Resten av boken handlar om hur det är att 

vara minister, hur det är att sitta i riksdagen, 
om vi ska ha monarki, arbetet i EU och 
hur man blir granskad av media. Mina olika 
misstag har jag också beskrivit, och en del 
av mina fiender, så att säga. Men tyvärr har 
det bara diskuterats socialdemokraterna, 
säger Thomas.

Thomas driver också en egen blogg, med 
namnet Bodströmsamhället. 
- Jag var med och införde tvångsmedel för att 
polisen skulle kunna bekämpa organiserad 
brottslighet, och då kallade mina kritiker 
det för Bodströmsamhället. Jag tyckte det 
var ett roligt namn så jag snodde det. Man 
kan ju säga att jag gjorde mig skyldig till ett 
upphovsrättsbrott vilket var ganska kul med 
tanke på att det var det som diskussionen 
handlade om. Men eftersom mina kritiker 
inte ansåg att det finns någon upphovsrätt 
kunde de ju inte säga något, säger Thomas.
Han har fått en del kritik där det bland 
annat påståtts att han censurerat Internet, 
något han inte alls håller med om själv.
- Däremot så har jag varit med om att 
genomföra så att även författare och 
musiker ska få betalt för sitt arbete. Hade vi 
inte fått den lagen så tror jag att vi inte hade 
fått möjlighet till Spotify och sådana saker. 
Varför skulle man använda Spotify med 
reklam eller betala en hundring i månaden 
för att lyssna på musik om det var helt 
gratis ändå? Datalagring har vi dessutom 
haft i Sverige sedan telefonen kom, det är 
ingenting nytt. Där är kritikerna helt ute 
och cyklar. Det handlar om reglering av det 
som tidigare var oreglerat. Polisen har alltid 
kollat telefonerna hos misstänkta personer, 
i alla tider, det har alltid sparats uppgifter, 
för annars har ju telefonbolagen inte kunnat 
fakturera, säger Thomas och tillägger att 
han nu tycker att vi befinner oss på en bra 
nivå i den frågan och inte behöver gå längre 
än så.

När Thomas inte jobbar försöker han 
resa med familjen, vilket kan anas i hans 
solbränna efter en resa. Även idrotten 
tar fortfarande en del av hans tid, både 
ishockey och fotboll. 
- Jag har inte lagt av, även om jag känner att 
jag passerat hälften av karriären. Men nu är 
det mest TV-laget som 
Patrik Ekwall har som 
gäller, haha.

HENRIK 
KOLBJÉR

Thomas Bodström

Ålder: 49 år
Bor: Nacka
Familj: Frun Helén och fyra barn

Karriär:
1990 Jur. kand
1990-1996 Biträdande jurist 
            på Sju Advokater 
1996-2000 Advokat på 
            Stockholms Advokatbyrå
2000-2006 Justitieminister
2006-2010 Ordförande i 
            justitieutskottet
2007- Advokat på Borgström & 
            Bodströms Advokatbyrå

Övrigt: 
Spelade allsvensk fotboll i AIK 
1987-1989. Medverkar i TV3:s 
Efterlyst under våren. 
Thomas blogg hittar du på: 
www.bodstromsamhallet.se
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HUR DU KÄNNER IGEN EN JUR.STUD.              - EN GUIDE I SOCIAL ÖVERLEVNAD
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Flockdjur
Termin: 1
Typ: Flockdjur
Var: Korridoren
Hur får ni kontakt? 
Det får ni inte, arten är okontaktbar för alla 
utanför jikengruppen.
Jur.stud. kommer hoppfullt bärandes på en 
axelväska med smala remmar, alternativt 
”påsar” från ettdera klädmärket. Med fräscha 
ögon talar de högt i klungor och dricker 
pressbyrånkaffe med en entusiasm som 
bara den initiala glädjen över dess relativa 
billighet kan föranleda. 
Om du smyger in blicken i föreläsningssalen 
kommer du att få se flertalet händer i luften 
och höra hur andra ”talar fritt”. (Oroa dig inte 
kära jikare, inte ens den mest hårdnackade 
besserwisser håller ut längre än termin tre.) 
Nöjda över studentlivets cocktailpartyn och 
maskerader går de hem efter lektionerna och 
tar sovmorgnar på helgerna.

Myslök
Termin: 2-3
Typ: Myslök
Var: Universitetsbiblioteket
Hur får ni kontakt? 
Ta med en Prego-kopp i mellanstorlek till 
SOU-hyllan; se förvirrad ut.
Jur.stud. njuter av de korta avstånden 
mellan föreläsningssalen och bänkplatsen 
i biblioteket, där den dunkla mysfaktorn, 
de dammiga förarbetena och möjligheten 
till socialt häng mellan bokhyllorna lockar. 
Jur.stud. tycker att Prego har både gott 
kaffe och trevlig personal, hen beställer 
helst en Moccachino eller en kopp brygg 
med Cederquistväskan hängandes stadigt 
över axeln. Hen går gärna utan skor på 
heltäckningsmattan i biblioteket när ingen 
ser, skriver filosofiska dikter på toadörren 
och täcker minst två bänkplatser med C2-
böckerna.

När du tar dina första skälvande steg in på juristutbildningen kommer du träffa (eller inte                         träffa) anda jur.studs från olika terminer. IUSbäraren ger dig en guide i social överlevnad.
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Koffeinstinn optimist
Termin: 4 – 6
Typ: Koffeinstinn optimist
Var: Studentpalatset
Hur får ni kontakt?  
Tipsa om ett bra rättsfall
Ryggsäck, fotriktiga skor och hurtiga steg, 
med en beslutsamhet i blicken som säger 
”Idag är en ny dag”.  Kan bäras tillsammans 
med loafers, skjorta och lagom tighta jeans, 
eller haremsbyxor och sjal. När jur.stud. 
har insett att det finns fler studenter på 
universitetet än jikengruppen kommer också 
mångfalden kunna intas till fullo. Plötsligt 
inser hen att jur.studs egentligen inte har 
mer gemensamt än påsar under ögonen och 
smått masochistiska drag.

Ninja
Termin: 7 – 9
Typ: Ninja.
Var: Utanför tentasalen.
Hur får ni kontakt: 
På ett event med något bubblande i handen, 
hälsa med en fras på latin. Du ser dem sällan, 
de går likt pantrar över universitetets ägor, 
likformigheten är slående.
Efter en sommar och två extrajobb på byrå 
har personligheten och looken övergått till 
något svart, smart och figursytt. Du kan inte 
längre se skillnad på brottmålstypen och 
affärsjuristtypen, de pratar, går och tänker 
som jurister – utan tvekan i blicken säger de 
med klar och självsäker röst ”det beror på…”.

ELIN LILIJENBLADH
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När du tar dina första skälvande steg in på juristutbildningen kommer du träffa (eller inte                         träffa) anda jur.studs från olika terminer. IUSbäraren ger dig en guide i social överlevnad.
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Vårt engagemang inriktar sig generellt 
på fyra områden. Utöver den militära 
insatsen vårdar vi våra diplomatiska 
relationer, bedriver biståndsarbete och 
deltar i civila samarbetsprojekt. Det 
diplomatiska arbetet tog sig konkret 
form år 2008 i och med invigningen av en 
svensk ambassad i huvudstaden Kabul. 
SIDA har de senaste åren spenderat 
cirka 650 miljoner kronor per år i landet. 
Sveriges civila insats har i sig också en 
rad olika sidor. En framstående sådan 

är stödet till det afghanska rättsväsendet 
och då i synnerhet polisen.

Den svenska polisen deltar i EUs 
polisinsats EUPOL (European Police Mission 
in Afghanistan). EUPOL etablerades 
2007 och har idag mandat att fortsätta 
sin verksamhet till slutet av maj 2013. 
EUPOL:s mål, såsom de formulerades i 
ministerrådets beslut 2007/369/GUSP 
om upprättandet av polisuppdraget, är 
att: ”…i väsentlig utsträckning bidra till 

inrättandet på afghanskt egenansvar av 
en hållbar och effektiv civil polis, som 
kommer att samverka på ett lämpligt 
sätt med det straffrättsliga systemet 
i vid bemärkelse i överensstämmelse 
med den politiska rådgivning och det 
institutionsbyggande som Europeiska 
gemenskapen, medlemsstaterna och 
andra internationella aktörer bidrar 
med. Uppdraget kommer dessutom 
att stödja reformprocessen i syfte 
att skapa en tillförlitlig och effektiv 

Årskiftet 2011/2012 markerade att tio år nu har gått sedan de första svenska militärerna landade i 
Afghanistan. Under dessa tio år har den svenska styrkan varierat i storlek och belagts med skiftande 
uppgifter och ansvarsområden. Sveriges bidrag till den internationella insatsen i Afghanistan inskränker 
sig dock inte bara till att ge militärt stöd. 

EUROPEISKT STÖD TILL DET AFGHANSKA RÄTTSVÄSENDET
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poliskår som arbetar i enlighet med 
internationella normer inom ramen för 
rättsstatsprincipen och med respekt för 
mänskliga rättigheter.” Inrättandet av 
en hållbar civil polis under afghanskt 
egenansvar är representativt för den 
internationella strategin för Afghanistan. 

behövt byggas från grunden i och med 
den utländska interventionen i slutet av 
2001 då talibanregimen störtades. Ett av 
de största problemen med att bygga en 
välfungerande afghansk stat, oavsett om 
det rör sig om infrastruktursatsningar, 
sjukvård eller rättsväsende, är landets 
decentraliserade natur. Statskassan är 
skral och myndigheternas möjlighet till 
insyn och reglering på lokal nivå ute i 
landet är begränsad. Detta har lett till 
att polisen i regel är underbetald och 
dåligt organiserad. Samtidigt har den till 
uppgift att upprätthålla lag och ordning 
i ett land med en överväldigande hög 
kriminalitet, vilket sätter de enskilda 
polismännen under en oerhörd press. 
För att hantera den mentala pressen 
missbrukar många poliser droger och för 
att dryga ut den bristfälliga lönen passar 
många på att ta mutor. Det berättas även 
ofta om hur poliser, i samband med 
husransakningar, passar på att plundra 
huset de genomsöker. 

Denna är alltså verkligheten som repres-
entanterna för EUPOL har att förhålla 
sig till. Deras närvaro återfinns på i stort 
sett alla nivåer i polisorganisationen, 
även om deras antal är relativt begränsat 
(325 internationella medarbetare, enligt 
EUPOL:s hemsida ). På hög nivå 
bedriver de bland annat träning och 
utbildning i ledarskap och management. 
Vidare arbetar de med att öka samarbetet 
mellan polisen och åklagarmyndigheten, 
ett projekt som efterfrågades av bland 
annat det afghanska inrikesministeriet. 
Detta samarbetsprojekt består i kurser 
som leds av afghanska instruktörer som 
EUPOL-personal har utbildat. Detta är 
ett exempel på en strategi som EUPOL 
själva kallar ”train-the-trainers”. Det är 
en strategi som går igen inom flera delar 
av EUPOL-insatsen och vars mål är att 
snabbare uppnå den hållbarhet som 
nämns i insatsens målformulering (se 
ovan). Genom att utbilda instruktörer 
på en högre nivå gör man det möjligt 
för dessa instruktörer att sprida sina 
kunskaper genom utbildning på lägre 
nivå. Därmed undviker man att göra den 
afghanska polisen beroende av utländsk 
assistans i hela sin organisation.

Ytterligare ett av de stora problemen 
som den afghanska staten har att 
brottas med är korruption. EUPOL har 
som målsättning att utbilda inhemska 
korruptionsbekämpningsresurser. År 

2010 hade sex ambulerande korruptions-
bekämpningsteam och 300 tjänstemän 
vid inrikesministeriet utbildats i anti-
korruptionsarbete, allt för att de 
afghanska myndigheterna själva skall 
kunna sköta sina uppgifter.

Det arbete som EUPOL utför och de mål 
som Europeiska Unionen har satt upp 
för insatsen är onekligen till Afghanistans 
nytta. Vägen till ett välfungerande 
afghanskt rättsväsende är dock mycket 
lång och inte helt lättframkomlig. 
EUPOL må utbilda personal inom 
vitala områden, och göra så föredömligt, 
men de mer grundläggande problemen 
kommer fortfarande att bestå. Merparten 
av dessa problem ligger dessutom 
utanför EUPOL:s ansvarsområden. 
EUPOL:s arbete mot korruptionen i 
landet kommer aldrig att kunna påverka 
de enskilda polismännens benägenhet att 
kräva mutor av civilbefolkningen. Detta 
kommer, med all sannolikhet att fortsätta 
så länge poliserna inte har en tillräcklig lön 
(officiellt kring USD 200). Någon högre 
lön blir det dock svårt för myndigheterna 
att erbjuda så länge som ekonomin är så 
svag som den är (Afghanistan är ännu ett 
av världens fattigaste länder). Ekonomin 
kommer heller inte kunna växa förrän 
säkerheten i landet blir bättre, vilket i sin 
tur förutsätter en välfungerande poliskår, 
och cirkeln är sluten.

Jag hade önskat att få avsluta denna 
artikel med en hoppfull blick in i 
framtiden, men med situationen såsom 
den ser ut idag är det svårt att sia om 
vad som kommer att ske framöver. 
Det faktum att omvärlden bidrar till att 
bygga upp det afghanska rättsväsendet 
får ses som ett steg i rätt riktning. Men 
även om poliskåren, åklagarmyndigheten 
och inrikesministeriet alla hade fungerat 
felfritt och drivits av enkom välutbildade, 
ärliga människor helt fria från korruption 
hade de fortfarande stått inför svåra 
problem. Den bistra sanningen är att 
Afghanistan är, och lär för en lång tid 
framöver förbli, ett land på gränsen till 
inbördeskrig, med en 
svag ekonomi, utbrett 
narkotikamissbruk och 
en decentraliserad 
samhällsstruktur.

Även på den militära sidan är målet att 
afghanerna själva skall kunna värna 
säkerheten i landet, så att det inte återgår 
i inbördeskrig den dag de utländska 
trupperna lämnar landet. Arbetet med 
att skapa en tillförlitlig och effektiv 
poliskår bör anses gå hand i hand 
med hållbarhetssträvan, men i båda 
avseendena har den afghanska polisen en 
lång väg att gå.

Dagens afghanska rättsväsende har i stort 
ANTON

LARSSON

EUROPEISKT STÖD TILL DET AFGHANSKA RÄTTSVÄSENDET

Polispostering i Afghanistan
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KRÖNIKA

Jag har alltid velat läsa något mer 
än ”bara” juridik. Särskilt ett tredje 
språk utöver detta och engelskan, då 
jag i livet efter studierna drömmer 
om att jobba utomlands. Valet föll på 
persiska och Försvarets Tolkskolas 
specialistofficersutbidning till militär-
tolk. Detta eftersom jag dels ville ha 
studierna avklarade så snart som möjligt 
och dels var allmänt nyfiken på vad 
mer Försvarsmakten hade att erbjuda 
mig i form av ledarskap, fysisk träning 
och internationellt säkerhetsarbete. 
Det verkade också mer spännande 
att bedriva studier ”vars omfattning 
och intensitet saknar motstycke i det 
svenska utbildningsväsendet”, för att 
citera informationsblanketten från 
mönstringen, än att stilla invänta den 
så kallade väggen på termin tre. Väl 
antagen i våras var det därför ett lätt 
fattat beslut att skjuta lite på både C2:an 
och på diverse måltavlor under det 
kommande två åren.
Den eventuella skoltrötthet jag då hade 
avhjälptes effektivt med ett halvårs 
”gröntjänst” (grundläggande och 
kompletterande militärutbildning) som 
hann få mig att böna och be för något 
mer teoretiskt än granar och gevär. Min 
nya skola har inte gjort mig besviken på 
den punkten: vi får omkring 300 nya ord 
i veckan att böja, översätta, skriva och 
uttala.
En stor skillnad mot universitetet är 
studietempot: här är det prov varje 
fredag. Till en början lät det lite 
avskräckande att ha inläsningsperiod 
fredag till söndag och tentaplugg 
måndag till torsdag, varje vecka. Den 
kanske största skillnaden är dock att 
allt det som tidigare kunde störa min 
studiero helt enkelt inte existerar här. 
I armén behöver man inte ödsla tid 
på sådant som matlagning, klädval 
eller socialt samspel. Matsalen är alltid 
öppen, uniform är det enda man bär 
och i korridoren trängs man bara med 
tio andra som sysslar med precis samma 
sak som en själv. Detta kan förstås ses 
som en nackdel för oss som föredrar 
att umgås med andra och ”ha ett liv” i 
vidare bemärkelse än en trave böcker, 

men i utbyte ges chansen att trycka i sig 
en stor mängd kunskap på kort tid. 
Även om det är mycket att läsa så är det 
aldrig några oklarheter kring just vad 
det är som ska läras. Det är allt. Men det 
är aldrig mer. Inga överraskningar à la 
examinatorns favoriträttsfall som råkat 
falla ur litteraturlistan.
Här hinner man också erfara var ens 
psykiska och fysiska gränser går. Jag 
har exempelvis den hårda vägen fått 
upptäcka att jag aldrig var ämnad för 
just närkamp. Alltid lika skönt att kunna 
stryka något från min Att göra-lista.
Just de fysiska aktiviteterna spelar 
en stor roll här. Även om milslånga 
marscher kanske inte är något jag annars 
skulle ha företagit mig så har jag märkt 
att det bästa sättet att låta hjärnan vila 
är att låta resten av kroppen jobba en 
stund.
Lite folkrätt har hunnits med mellan 
sittandet i skolbänken och striderna 
i skogen. Inga stora överraskningar 
för den som redan läst kursen på 
juristprogrammet, men väl ett intressant 
perspektiv på hur den faktiskt tillämpas 
– eller snarare inte gör det – i praktiken. 
På ett seminarium kring utfrågning av 

vittnen frågades vad som händer när 
någon korsar den folkrättsliga gränsen. 
Svaret, att det är ”lite vilda västern där 
nere” (i det här fallet i Afghanistan) 
kan få vilken jurist som helst att skälva 
av frustration. Men att faktiskt få raka 
och ärliga svar från folk som varit på 
plats utgör en uppfriskande kontrast 
till många juristföreläsares standardsvar 
”det beror på…” följt av en referens till 
någon dammig bok. 
Just praktiken är det som kanske mest 
skiljer Tolkskolan från Juridicum 
och andra mer renodlat teoretiska 
institutioner. Ett spännande perspektiv 
är det etiska. Medan en jur.stud förväntas 
plöja ett halvt bibliotek och hinna 
konsultera rader av diverse faddrar och 
stofiler i jakten på den gällande rätten, 
tillämpar soldaten en mer praktisk mall 
när denne ska besvara sina moraliska 
frågor. Mallen består av de tre frågorna 
- Är det lagligt? - Är det skäligt? - Kan 
jag leva med det?. Då juristen ofta 
stannar vid den första frågan, fortsätter 
soldaten i stridens hetta och i brist på 
tid och djupare rättskännedom snabbt 
vidare till den sista. Vilken kanske också 
är frågan som ligger närmast de flesta 
människors vardag.
Alla behöver vi ibland tolka saker 
omkring oss, särskilt som jurister. 
Diskrepansen som i rättssalen kan 
infinna sig mellan den vardagsnära 
käranden och den mer insnöade domaren 
har till exempel uppmärksammats i 
Förtroendeutredningen, som visade att 
det behövs begripligare och tydligare 
domar då folk faktiskt inte förstår hur 
prövningen av deras sak har utfallit. 
Problemet påminner om det som tolkar 
ställs inför. Tolkskolans lektor Magnus 
Dahnberg beskriver enkelt deras uppgift 
som att säga samma sak, fast på det 
andra språket, så att den andre förstår.
Frågan om budskapet har nått fram 
till den andre kommer alltid att vara 
aktuell, vare sig man tolkar paragrafer 
eller persiska. Du som fördjupar dig i 
något vid sidan av dina juridikstudier 
– militärt som civilt - har mycket 
att hämta till gagn för ditt fortsatta 
juridiska arbete. Skrivna med en bredare 
erfarenhet får dina rättsfallskoncentrat 
och promemorior ett tydligare språk, till 
stor glädje för den andre som sedan ska 
läsa och förstå dem.

FRÅN JURISTPROGRAMMET 
TILL FÖRSVARETS TOLKSKOLA

DAG NYSTRÖM

Dag Nyström



JURISTERNAS
BOKHANDEL

Samlar du din gamla
            kurslitteratur på hög?

Sälj den hos oss istället!
Juristernas Bokhandel bedriver andrahands-
försäljning av kurslitteratur.

Lämna in dina böcker till oss så säljer vi dem åt 
dig till ett i förväg överenskommet pris.

När din bok blivit såld ringer vi dig så att du kan 
hämta ut dina pengar - enkelt och smidigt!

• Lagböcker   • Kompendier   • Pocketböcker
• Kurslitteratur  • Andrahandslitteratur  • Lagboksflikar
• Ordböcker  • Tentakompendier  • Kontorsmateriel

Juristernas Hus
Frescativägen 18

Tel: 08-612 47 40

Hos oss finner du bland annat:

Bokhandelns öppettider

Mån - Tors 10.30-17.00
Fre  10.30-15.00

Iusbararannons.indd   2 2009-04-22   16:44:54

www.whitecase.se

White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP,  

a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, corporations and undertakings.

LON0909023

Worldwide. For Our Clients. 36 Offices. 25 Countries.

En global byrå ger dig
ett annat perspektiv

Det är skillnad på att arbeta på en lokal och en global byrå. White & Case är en av världens 
största affärsjuridiska advokatbyråer, med kontor över hela världen. Att vara en global 
advokatbyrå är en styrka, våra jurister arbetar ofta med ärenden du hör talas om i media.

Idag arbetar ungefär 40 jurister på Stockholmskontoret och vi söker kontinuerligt fler jurister.



24

Det faller sig naturligt för jurister att 
diskutera lagens effekt på samhället. 
Kampen mellan politiska raka och enkla 
styrningar och marknadens resursrika 
spel med tillgång och efterfrågan är något 
som de flesta har en åsikt om.  I arbetet 
mot klimatförändringarna och den 
globala uppvärmningen torde frågan om 
hur åtgärderna ska organiseras te sig som 
den mest kritiska. Trots att frågan redan 
är komplex i ett nationellt perspektiv 
så adderas ytterligare dimensioner då 
klimatfrågan ska diskuteras. Konsensus i 
det globala forumet har redan nåtts kring 
huruvida något måste göras, dock inte på 
vilket sätt detta ska ske. Att synsättet på 
klimatförändringar påverkas av kultur, 
samt av olika perspektiv på klimatet och 
dess sociala meningar är relevant. Dock 
kommer vi nu att fokusera på de rent 
politiska skillnaderna.
 
Inte bara en fråga
För att förstå komplexiteten i problemet 
och därmed hur en eventuell lösning 
eller kompromiss kan se ut, måste vi 
förstå hur väsensskild klimatfrågan 
är i relation till andra miljöproblem. 
Förutom klimatfrågans självklara fysiska 
påverkan på vår miljö har den egentligen 
mer gemensamt med andra, större 
utvecklings- och rättvisefrågor.
 
Klimatförändringarna drabbar utsatta 
sociala grupper hårdast. För att lösa 
klimatfrågan måste vi även ta ställning 
till huruvida vårt ekonomiska system, 
där tillväxtökning är ekvivalent med 
utveckling. Prioriteringar och lösnings-
metoder på våra sociala problem är 
det som definierar politik. Att klimat-
frågan därmed blir ett objekt för 
samma debatter är ingen slump. En 
oenighet kring ideologi påverkar ens 
åsikter om hur klimatförändringarna 
ska stoppas. Klimatfrågan kräver ett 
holoististiskt perspektiv, eftersom den 
har fler beröringspunkter än den rent 
naturvetenskapliga. En jämförelse som är 
relevant i sammanhanget är den tidigare 
problematiken med växande ozonhål. Då 
kemikalierna som förvärrade att ozon-
skiktet i atmosfären förtunnades förbjöds, 
var det relativt enkelt att korrigera.
 
Det är inte en slump att det finns starka 
idéer i det globala forumet om att det 
är marknadsbaserade lösningar som ska 

kostnaderna för klimatomställningen. 
Detta är ingen ny konflikt, men det kan 
hävdas att den får nytt syre på grund 
av klimatförändringarna. Återigen går 
det att se klimatfrågans komplexitet i 
hur den sammanvävs av olika politiska 
frågor. Detta bidrar naturligtvis till 
att det politiska systemet blir än mer 
trögstyrt och till och med omöjligt, i den 
mån behovet av radikala förändringar i 
klimatfrågan efterfrågas.
 
Poängen med samarbete baserat på 
politik är att det finns möjligheter att 

ingå avtal mellan stater. Förespråkarna 
hävdar att detta är vägen att gå för att 
verkligen lyckas med de mål som forskare 
hävdar är de absoluta gränsvärden för att 
klimatförändringarna inte ska bli farliga 
för oss. Den politiska styrningen måste 
då vara så radikal att den kan kombinera 
utvecklingspolitiken, fattigdomsbekämp-
ningen och klimatfrågan till en tillräckligt 
effektiv lösning för att klara det uppsatta 
2-gradersmålet, som innebär att den 
globala uppvärmningen inte får överstiga 
2 grader i jämförelse med förindustriell 
nivå (uppvärmningen ligger idag på cirka 
1,2 grader).
 

rädda oss från klimatförändringarna. Detta 
är endast ett tecken på hur sammanflätad 
klimatfrågan är med resten av den 
världspolitiska agendan. Miljöfrågor kan 
av sin natur vädja till en mer naturveten-
skaplig tilltro och frammana ett näst intill 
befallningsliknande tvång till anpassning. 
”Vi måste ändra på…, annars…” 
Klimatfrågans tröghet förstärker 
snarare de ideologiska utopierna än 
att ha lyckats frammana radikalitet i 
åtgärdsförhandlingarna, och därmed kan 
andra frågor prioriteras över klimatfrågan.

Klarar staterna verkligen av att 
kompromissa?
Nackdelarna hos en statscentrerad aktör 
är nästan desamma som fördelarna. 
Svårigheten att få till ett bindande avtal 
ligger i de olika ländernas politiska 
idétraditioner, men även i det rent 
administrativa. Stora globala politiska 
organ är trögstyrda. Ett exempel på en 
typ av konflikt som kan uppstå är nord-
syd-konflikten. Klimatförhandlingarna 
är ofta föremål för en mer generell 
diskussion om global rättvisa i form av 
vem som har ansvaret för att minska 
utsläppen och vem som ska bära 

LÖSNINGEN PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
– LAG ELLER MARKNAD?
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EU är en av de starkaste förespråkarna 
för en politisk styrning, med sina egna 
utsläppsminskningsmål har de, i de 
globala förhandlingarna, visat att de 
gärna ser hierarkiska lösningar. Ur ett 
analytiskt perspektiv är det lätt att förstå 
att EU gärna ser politiska lösningar 
istället för marknadsbaserade. Det finns 
en politisk tradition i EU av starka sociala 
reformer och inte minst EU-samarbetet i 
sig. EU-länderna har själva röstat fram en 
centralisering av sin egen politiska makt, 
till förmån för EU som samarbetsorgan 
som har många likheter med en federation. 
Därmed kan provokativa beslut från EU 
även urskönjas av en politisk och kulturell 
idétradition.
 
Förutom de uppenbara fördelarna 
av att ha ett bindande avtal mellan 
länderna ligger den relevanta aspekten av 
allmänhetens insyn i politiska organ som 
FN. Åtgärderna är där mer av ett föremål 
för debatt för allmänheten än vad en 
marknadsmekanism är i ett företag.
 
Kan marknaden prioritera klimat före 
vinst?
Idén om en marknadsbaserad lösning för 
att reducera utsläppen av växthusgaser 
är utvecklad för att fylla de luckor 
som uppstår i åtgärdsarbetet hos de 
statscentrerade aktörerna. Förespråkare 
för de privata aktörerna hävdar att 
stater är för begränsade i sitt arbete 
eftersom de hela tiden måste arbeta 
genom internationella avtal och traktat. 
En ”osynlig grön hand”, som pastisch 
på Adam Smiths klassiskt liberala teori 
om utbud och efterfrågan skulle, utan 
gränser, på ett effektivt sätt skapa en 
”koldioxidskapitalism”. Den största 
fördelen ska vara systemets effektivitet, 
eftersom det finns större ekonomiska 
resurser och inga diplomatiska 
hänsynstaganden Detta är något som 
synnerligen eftersträvas i klimatfrågan, då 
den är av kritisk karaktär.
 
Marknaden, oavsett ur klimatsynpunkt 
eller inte, anses ofta vara synonym med 
utveckling eftersom konkurrens anses 
frammana kreativitet och teknologiska 
framsteg på ett kostnadseffektivt sätt. 
Adam Smiths osynliga hand kommer 
att verka oavsett om den är grön eller 
inte och kunskap ska addera grönheten 
för att skapa en marknadsstyrning mot 
klimatvänlig teknik. Marknaden kommer 
alltid möta konsumenters efterfrågan. 
Fördelarna med marknadsbaserade lös-
ningar är att de ligger nära kärnan av det 
som är roten till problemet. Utsläppen av 
växthusgaserna kommer till stor del från 
de storskaliga industrierna i världen. Det 
är företagen som styr tillväxten i ett land 
och därmed dess välfärd. Det är en industri 
som utvecklas, finansierar och investerar i 

Lösningen som presenteras av kritikerna 
blir istället att minska konsumtionen av 
koldioxidintensiva varor. Detta skulle 
kunna regleras av en Co2-skatt.
 
Hur löser vi klimatförändringarna?
Skillnaden mellan de statliga och privata 
aktörernas argument är ideologiska. De 
har sprungit ur staters politiska historia 
och blir nu applicerade på global nivå. 
Trots att handeln med utsläppsrätter 
nu har kommit att få en självklar roll i 
det globala samarbetet med utsläpp av 
växthusgaser anser jag det fortfarande 
vara relevant att ifrågasätta dess 
utformning och systemets existens 
med tanke på den kritik som framförts. 
Fördelarna som förespråkarna ser 
är av ideologisk karaktär och ser ett 
frihetsbaserat samhälle där långsiktig 
utveckling alltid måste byggas på 
frivillighet. Denna opportunistiska 
inställning anses av kritikerna vara något 
naiv och även blind för strukturer och 
olika maktställningar och maktpositioner 
i världen. Det är legitimt att hävda 
det som omoraliskt mot länder i Syd 
att anse att vi alla spelar med samma 
förutsättningar. Dock är det svårt att 
möta kritik som liberaler framför mot 
det statscentrerade systemet eftersom 
det är lätt att applicera modellen om 
hierarkisk samhällsstyrning på nationell 
nivå, men på global nivå försvåras 
styrningen av kompromisser som gör 
arbetet ineffektivt.
 
Både marknaden och politiken är 
kortsiktig. Kvartalsrapporter och 
mandatperioder måste alltid producera 
vinnande resultat för att legitimera sin 
fortsatta position. Klimatskatter kräver 
därmed enorm lobbying för att kunna 
övertyga en opinion om att anpassa 
sig till en klimatomställning. Det blir 
naturligtvis lättare ju mindre arbetarklass 
och färre resursfattiga grupper ett 
samhälle har, eftersom de blir de enda 
som verkligen kommer att anpassa sig 
till klimatförändringarna, eftersom de 
inte har råd till att göra annat.
 
Frågan återstår. Hur löser vi klimatför-
ändringarna? Med lag eller marknad? 
Som jurist svarar jag gärna att jag tror 
på juridiska samhällsstyrningar. De är 
politiska och behöver aldrig ta hänsyn 
till vinstkrav. Men frågan är tyvärr mer 
komplex än så.

t.ex. förnyelsebar energi och det är därför 
genom industrin som regeringarnas 
policys måste implementeras.
 
Kritiken mot en marknadsbaserad 
lösning har ofta bestått i att det blir en 
osäkerhet i att låta privata aktörer styra 
omställningen, eftersom företagen 
alltid kommer att prioritera sin egen 
överlevnad framför att klimatomställa 
verksamheten. De stora resurserna och 
effektiviseringen kanske därmed aldrig 
kommer ”klimatet till gagn” ändå, trots 
att detta är de uppenbara fördelarna 
med att utnyttja marknadens styrka – de 
ekonomiska resurserna. Trots kritiken 
har vissa marknadsinitiativ, såsom frivillig 
utsläppsrättshandel, dykt upp från några 
av världens största företag. Detta kan visa 
på att det politiska och mediala tryck som 
finns och kräver att en omställning sker, 
trots allt har påverkat företagen.
 
Systemet med handel med utsläppsrätter 
kan hävdas varit ett alternativ till en Co2-
skatt. Något som EU förespråkade i 
förhandlingarna vid Kyotoprotokollets 
födelse. Detta var något som USA starkt 
motsatte sig och istället föreslog systemet 
med handel med utsläppsrätter. Det kan 
nu förefalla som ironiskt att USA aldrig 
ratificerade Kyotoprotokollet, trots att 
detta blivit signifikant för handeln med 
utsläppsrätter, och EU är den största 
aktören på utsläppsrättsmarknaden. Trots 
att försöket med handel av utsläppsrätter 
har bidragit till minskningar av utsläpp kan 
ingen säga hur stora dessa minskningar 
faktiskt är.
 
Ett argument för handeln med utsläpps-
minskningar är att det inte spelar 
någon roll var ett ton koldioxid släpps 
ut. Och att det därmed ska vara mer 
kostnadseffektivt att minska utsläppen 
i u-länderna. Kritiken som framförts 
till detta påstående formuleras kring att 
argumentet ytterligare driver på en nord-
sydkonflikt som försvårar en industriali-
sering i Syd och därmed är del av det 
moraliska rättviseargumentet som en stor 
del av hela klimatdebatten består av.
 
Skulle en fortsatt handel med 
utsläppsrätter snarare stjälpa än 
hjälpa?
Riskerar debatten om rättvisa mellan 
nord-syd i termer av ”rätt till utveckling” 
samt ”vilka ska betala/vilka har smutsat 
ned” att dominera klimatförhandlingarna 
så att det inte går att komma framåt?
 
Ett annat argument är det rent 
ekonomiska. Att det verkligen skulle 
vara mer kostnadseffektivt att minska 
utsläppen i Syd. Men rika länder framstår 
som mer koldioxideffektiva enbart för 
att prisnivån är högre, hävdar kritikerna. 

ALEXANDRA 
PALM POLITIDIS



Andreas Stadler 
skattmästare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Ärlig, ansvarstagande och generös.
Varför juridik?
Varför ödsla tid på att plugga någonting annat?
Favoritkurs hittills:
Skatterätt
Vad är din ambition som JF:s Skattmästare?
Min ambition är att ge föreningen de bästa möjliga 
förutsättningarna för verksamhetsåret.
Förebild:
Bl.a. Jan Eliasson
Var befinner du dig om tio år? 
Söder om Frescati

Fredrik Hansson 
vice ordförande

Beskriv dig själv med tre ord: 
Rolig, engagerad och arbetsam.
Varför juridik? Det är en allmänbildande utbildning 
som ständigt erbjuder nya utmaningar. 
Favoritkurs hittills: Associationsrätt
Vad är din ambition som JF:s Vice ordförande?
Min ambition är Juristernas Hus ska vara en 
samlingspunkt för samtliga juriststudenter oavsett 
engagemang i Juridiska föreningen och att vi ska 
kunna erbjuda evenemang som lockar alla oavsett 
om de är intresserade av studiefrämjande aktiviteter 
eller fest.
Förebild: Machiavelli; redan på 1500-talet skrev han 
handboken i ledarskap.
Var befinner du dig om tio år? 
I ett skede av mitt liv då jag ständigt kommer på mig 
själv med att längta tillbaka till min tid i JF.

Dino Susic 
överfadder

Beskriv dig själv med tre ord: Glad, glödande, kämpe.
Varför juridik?
För att man säger att kunskap är makt och eftersom 
kunskap om juridik är mycket användbart i det 
vardagliga livet. Ingen kan mucka med dig!
Favoritkurs hittills: C2:an och Folkrätten
Vad är din ambition som JF:s Öfverfadder?
Utveckla föreningen och fadderiet i en fortsatt positiv 
riktning där öppenhet, glädje och samhörighet 
står i fokus. Föreningen och fadderiet ska vara en 
samlingsplats för alla juriststudenter oavsett intressen 
eller var i livet man befinner sig.  
Förebild: McGyver – alltid i knipa men löser det alltid. 
Mitt liv i ett nötskal ;)
Var befinner du dig om tio år?
Är på semesterresa på månen.
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Jonas Sjöberg 
idrottssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Stabil, glad och seriös.
Varför juridik? 
Det är en bred och allmänbildande utbildning.
Favoritkurs hittills: C3
Vad är din ambition som JF:s Idrottssekreterare? 
Är att få ännu fler medlemmar att släppa böckerna 
och vara med på våra aktiviteter som inkluderar allt 
från dans och fotboll till bergsbestigningar.
Förebild:
Bode Miller
Var befinner du dig om tio år?
Då befinner jag mig på en intressant och 
utmanande arbetsplats där jag arbetar med juridik, 
kanske i Ryssland

Anna Larsson 
borgmästare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Liten, stark och party.
Varför juridik? 
Min låtsasmamma trodde det skulle passa mig, 
vilket stämde till 100%.
Favoritkurs hittills: 
Straffrätten
Vad är din ambition som JF:s Borgmästare?
Ett städat och levande Juristernas hus med mycket 
aktiviteter och där alla känner sig som hemma.
Förebild:
Elle Woods
Var befinner du dig om tio år? 
I min enorma herrgård.

Hrafn Steiner 
ordförande

Beskriv dig själv med tre ord: Lugn, glad, utåtriktad.
Varför juridik? Jag gled in på juridiken via 
internationella relationer och statsvetenskap, sedan 
fastnade jag här.
Favoritkurs hittills: Straffrätt eller Processen
Vad är din ambition som JF:s Ordförande?
Jag kommer fokusera på att försöka närma mig 
institutionen och de övriga föreningarna på 
Campus. Vi kommer under året att starta upp en 
studiefrämjandegrupp med uppdrag att verka som en 
länk mellan institutionen och föreningen för att skapa 
en så bra miljö för juriststudenterna som möjligt 
utanför lektionerna.
Förebild: Harald Edelstam
Var befinner du dig om tio år?
Förhoppningsvis utomlands jobbandes med något 
spännande.

24 år
Termin 6

25 år
Termin 7

30 år
Termin 7

97 i örnår
Termin 5

21 år
Termin 5

20 år
Termin 4

S T Y R E L S E P R E S E N T A T I O N



Anna da Silva Börjesson 
sekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Förhoppningar och regnbågar.
Varför juridik? För att jag älskar att ha rätt.
Favoritkurs hittills: C3 Immaterialrätt
Vad är din ambition som JF:s Sekreterare?
Min ambition som JF:s sekreterare är att JF:s årsbal 
ska bli en alldeles magisk upplevelse. Jag vill även 
med nytänkande vara med och driva föreningen 
framåt och bidra till att våra medlemmar får ett 
oförglömligt studentliv.
Förebild: Ally McBeal
Var befinner du dig om tio år? 
Om tio år befinner jag mig exakt där jag vill vara 
just då.

Josefin Rundström 
marknadssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: Energisk, innovativ, ambitiös.
Varför juridik? Därför att det är så intressant och 
allmänbildande. Juridiken slutar aldrig fascinera.
Favoritkurs hittills: Processrätt
Vad är din ambition som JF:s Marknadssekreterare? 
I ett inledande skede få fram en kompetent projekt-
ledning för Juristdagarna 2012 som ska bli de största 
och bästa någonsin. Men självklart även förvalta och 
vidareutveckla det viktiga samarbete vi har med våra 
partners och sponsorer. Fler studenter ska komma 
i kontakt med fler representanter från arbetslivet 
genom ännu fler aktiviteter och evenemang.
Förebild: Min farfar. Alla gånger.
Var befinner du dig om tio år? Då är jag sedan 8 år 
tillbaka bosatt utanför Sveriges gränser. Visionen är 
att åka över Atlanten och ta en LL.M för att kunna 
avlägga en bar exam, förhoppningsvis i Kalifornien 
där jag tidigare varit bosatt.

Gustav Mellin 
informationssekreterare

Beskriv dig själv med tre ord:
Hjälpsam, glad och tålmodig. 
Varför juridik? Har alltid tyckt om att jobba med och för 
människor, inom juridiken finns möjligheterna till detta. 
Favoritkurs hittills: C3 och familjerätt
Vad är din ambition som JF:s 
informationssekreterare? Mitt främsta mål är att 
få Juridiska Föreningens hemsida mer attraktiv och 
levande. Sedan är det självklart att nå ut med den 
information vi har i JF till studenterna på ett så 
smidigt och bra sätt som möjligt. 
Förebild: Elisabeth Fritz 
Var befinner du dig om tio år?
Som det ser ut nu skulle jag antingen jobba med 
vårdnadstvister eller granska varumärkesintrång. 
Var jag befinner mig i landet spelar mindre roll. 

Salina Elmi 
internationell sekreterare

Beskriv dig själv med tre ord: 
Glad, öppen och ambitiös.
Varför juridik? 
Eftersom jag vill kunna påverka
Favoritkurs hittills:
Immaterialrätt
Vad är din ambition som JF:s Internationella 
Sekreterare? 
Kunna engagera studenter att vara mer aktiva i 
föreningen.
Förebild:
Min mamma
Var befinner du dig om tio år? 
Förhoppningsvis är jag färdigutbildad och arbetar.

Harri Korhonen 
klubbmästare

Beskriv dig själv med tre ord: Nyfiken, passionerad, noggrann.
Varför juridik? Har problemlösartänk från min 
gymnasietid/värnpliktstid, gillar att lösa problem och 
framförallt finna lösningar.
Favoritkurs hittills: Folkrätt
Vad är din ambition som JF:s Klubbmästare?
Min vision är att få mer aktiviteter och teman på 
torsdagspubarna, inte bara pub utan något speciellt 
utöver vanlig pubkväll. Juristernas hus ska bli en 
naturlig knytpunkt för studenterna, framförallt 
efter JIK-tiden. Självklart även att samarbetet med 
övriga kommittéer ska fortsätta utvecklas och att vi i 
föreningen ska fortsätta ha det magiskt!
Förebild: Alan Shore (Boston Legal), för hans 
pläderingsteknik och arbetsdynamik.
Var befinner du dig om tio år? I en europeisk storstad 
jobbandes på en internationell byrå.

Lisa Boman
underhållningsmästare

Beskriv dig själv med tre ord: 
No Mozart but…
Varför juridik?
För att det är mer välbetalt än att vara en okänd 
musiker.
Favoritkurs hittills: C2
Vad är din ambition som JF:s 
Underhållningsmästare? 
Jag vill ha ett bubblande mästeri inom alla estetiska 
områden och se duktiga och engagerade människor 
både på och bakom scen 
Förebild:
Clara Lindström och Nalle Puh
Var befinner du dig om tio år? 
I min 1700-tals villa tillsammans med min familj.

24 år
Termin 4

24 år
Master of European Law

23 år
Termin 8

29 år
Termin 3

22 år
Termin 4

32 år
Termin 4
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Den allmänna insynen som direkt går att 
hänföras till principer som öppenhetsprin-
cipen och offentlighetsprincipen är principer 
som Sverige gärna stoltserar med. I 
moderna demokratier bör transparens 
nästintill kunna ses som ett kriterium för 
att uppfylla demokratiska värderingar i 
samhället. Kärnan i en demokrati blir, hur 
man än vänder och vrider på det, folket. 
Principerna om insyn i allmänheten är ett 
verktyg för att effektivisera förvaltningen 
och att främja folkstyret. Frågan är 
om vi fyller ut orden i dessa principer, 
när granskningen avseende vår egen 
statschef  delvis undantas?

Sverige bör i många fall ses som en 
föregångare i frågor om demokrati, och 
i synnerhet frågan om den allmänna 
insynen. Inom detta rättsområde är vi ett 
föregångsland, vilket har resulterat i att 
ett flertal länder samt EU har adopterat 
dessa principer i viss mån. Samtidigt som 
vi slår oss för bröstet som en kämpe för 
demokratiska värderingar, undantar vi 
vår egen statschef. Det ställer demokratin 
på högkant och bör ge alla en funderare. 
Förvisso finns det knappast ingen regel 
utan undantag. Men i ett demokratiskt 
samhälle som vi mer än gärna stoltserar 
som bör moralen vara högre än undan-
tagen. Dubbelmoral är inte dubbelt så 
bra.

1996 träffade regeringen och Riksmars-
kalksämbetet en överenskommelse om 
redovisningen för anslagen till Kungl. 
hovstaterna. Medelsanvändningen ska 
redovisas i en årlig verksamhetsberättelse. 
51 procent av anslaget tillfördes Hovstat-
en medan Slottsstaten tilldelades 49 
procent. Hovstatens andel undantas 
Riksrevisionens granskning enligt lagen 
(2002:1022) om revision av statlig 
verksamhet m.m. Hovstatens verksamhet 
omfattar representation och statsbesök, 
resor, transporter och personal samt 
levnadskostnader som är direkt kopplade 
till statschefens funktion och således inte 
av ren privat karaktär. 

Efter alla turer kring vår statschef  
som på sistone blivit en följetång hos 
svenska skvallerpressen har denna 

fråga aktualiserats. Och det finns 
vissa som vill ta det längre. Sven Erik 
Österberg har tillsammans med ett 
antal andra Socialdemokrater lagt fram 
en motion för en ökad insyn i Kungl. 
hovstaterna, Motion 2011/12:K328. 
Men riksdagen är långt ifrån enig - även 
om riksdagen körde över den sittande 
regeringen var det med en knapp 
majoritet. Två röster skiljde blocken, 
och därmed beslutades att regeringen 
ska se över den överenskommelse med 
riksmarskalksämbetet som träffades 
1996. Den här frågan handlar inte 
om partitillhörighet, det handlar om 
demokratiska värderingar, och att 
främja den allmänna insynen. Juridik är 
föränderligt, och nu är tiden mogen för 
nya regleringar.

I sin motion anger Sven-Erik Österberg 
att avtalsvillkoren för statschefen tjänat 
vårt land, men samtidigt inte passar in 
i det moderna samhället. Faktum är 
att gällande principer hotar systemets 
legitimitet som bygger på allmänhetens 
förtroende. Det är ett förtroende som 
i takt med tidningarnas rubriker börjar 
se en nedgång. Ett minskat förtroende 
riskerar att hota systemets legitimitet, 
och därmed faller det sig helt naturligt att 
rättsväsendet vidtar åtgärder. 

Insynen omfattar inte det som anses vara 
av ren privat karaktär, men det uppstår 
en gråzon mellan utgifter av privat och 
offentlig karaktär, som kan vara väl värd 
en granskning när förtroendet svajar.

Vilken särställning man än har, kan man 
inte enbart vända blad, åtminstone inte 
som lagstiftare.

ÖKAD INSYN I HOVETS EKONOMI - EN FRÅGA OM DEMOKRATI

KRÖNIKA

MAGNUS
OLSSON



INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Under vårterminen är det mycket som har hänt inom den Internationella 
kommittén. Vi har haft en mängd olika aktiviteter så som lekar och 
temafester på Juristerna Hus för de internationella studenterna. Vi har även 
arrangerat en sittning tillsammans med masterprogrammet International 
Arbitration Law för de som har deltagit på Moot Court.
Det nordiska samarbetet har rullat på som vanligt med stark 
stockholmsrepresentation under flertalet veckor runtom i norden. 
 I slutet av mars kommer årets Europaresa ta ett gäng resesugna 
juriststudenter till Haag där de bland annat kommer att besöka svenska 
advokatbyråer och träffa representanter för Sverige i International 
Criminal Court m.fl.

Salina Elmi , Internationell sekreterare 2012

KLUBBMÄSTERIET
Föreningen har verkligen haft en magisk inledning 
på terminen! Huset sprudlar av aktivitet och jag ser 
personligen fram emot Reccentiorsfesten för alla 
JIK:are och puben där vi firar de Svenska Juridiska 
Mästerskapens avslut. Sen när JIK:en är över betyder 
inte det att aktiviteterna på juristernas hus slutar, vi har 
massor av mer inplanerat med temapubar m.m.!

Harri Korhonen, Klubbmästare 2012

MARKNADSKOMMITTÉN
Vårterminen har äntligen dragit igång ordentligt. Dagsljuset gör åter entré, sommaren är snart här och marknadskommittén fortsätter att 
utvecklas för att tillgodose studenternas önskemål. Tidigt under terminen fick vi fram bästa tänkbara projektledare för Juristdagarna 2012, Carl-
Philip Scherling, och arbetet har fortsatt med att hitta ambitiösa och engagerade studenter till projektledningen.

Vårterminen bjuder på byråluncher, caseseminarium 
och kvällsevents på Juristernas hus, bland mycket 
annat. Information om aktuella aktiviteter hittar ni alltid 
på anslagstavlan i C-huset, uppe på Juristernas hus och 
på vår FB-sida. Efterfrågan på platserna är stor och som 
vanligt är det först till kvarn som gäller - så håll utkik! 
Och hör gärna av er om ni är intresserade av att vara 
med och utveckla vår verksamhet.

 Josefin Rundström, Marknadssekreterare 2012

FADDERIET
I år inleddes insparken med två fantastiska introduktionsdagar 
på Juristernas hus med välkomstmottagning och 
Uppstartsdagen. Den underbara stämningen, nyfikenheten 
och respekten inför varandra har präglat hela Fadderiets 
verksamhet i vår. Som Överfadder är jag oerhört nöjd med alla 
hundratals fiskaler, faddrar och fadderbarn som har gjort den 
här vårterminen helt underbar. Jag vill tacka Klubbmästeriet 
inom föreningen som vi aldrig skulle klara oss utan. I skrivande 
stund är det höljt i dunkel just hur bra faddergrupperna har 
presterat på Proppen men om du är nyfiken så titta förbi www.
fadderiet.wordpress.com så får du svar!

Dino Susic, Överfadder 2012

hänt på huset

IDROTTSKOMMITTÉN
Närmare 100 skidåkande juridikstudenter rivstartade 
ter-minen med en härlig resa till Åre. Vädret var för 
det mesta på vår sida och Åre bjöd på strålande sol, 
snö (och regn), några minusgrader och underbar 
skidåkning. Kvällarna var helt okej de med. JF kommer 
givetvis åka till Åre även nästa år. För andra året i rad 
har vi genomfört Jurkandkuppen. En prestigefylld 
innebandyturnering för jurister som lockar deltagare 
från alla arbetsplatser där en jurist kan tänkas arbeta.
Utöver detta fortsätter idrottsverksamheten i högt 
tempo med fotboll, innebandy, badminton och dans. Är 
du intresserad av att vara med är du varmt välkommen! 
Det är viktigt att vinna men ännu viktigare att ha roligt. 
Alla är välkomna. Jag vill också passa på och rikta ett 
stort tack till alla som har deltagit i och arrangerat 
vinterns aktiviteter!

Jonas Sjöberg, Idrottssekreterare 2012
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UNDERHÅLLNINGSMÄSTERIET
Impro-onsdagarna fortsätter som vanligt hela terminen kl.16.00-17.30 på huset 
med inriktningarna “tal”, “kroppsspråk” och “kvicktänkthet”. Se facebookevents 
för att veta vad som händer vilken onsdag (Gilla: Underhållningsmästeriet JF 
Stockholm). Alla är välkomna att dyka upp! Gyckleriet repar för närvarande som 
bäst inför JIK:arnas Recentiorssittning. Har du någon idé så skicka ett mail till 
um@jurstud.com.

Lisa Boman, Underhållningsmästare 2012
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RUSZ JOACHIM
RZEWUSKA ANNA
SALLNÅS MAGNUS
SAVAR POOR HELEN
SCHRÖDER TONY
SCHUMANN DENISE
SELLBERG FREDRIK
SHOAIE NIA YASSAMAN
SIMONSSON LOVE
SJÖBLOM HAMPUS
SJÖHOLM SARA
SJÖLUND JOHAN
STANGE FRIDA
STAVLING HELENA
STEA MAXIMILIAN
STENLUND TOBIAS
STRIDSBERG CECILIA
STRÖMBÄCK MARIELLE 
STÅLNACKE NADJA
SVAHN RICHARD
SVALFORS EVA
SVÉD RAFAELA
SVEDENSTRÖM MARIA
SÄLSTEN CHRISTINE
THIDEVALL NIKLAS
THUNELL ANNELI
UNNEBÄCK ANDERS
VASBERG EMMA
VEIDEMANN SARA
VESTERLIN TOMAS
VIDAL MOLINA VALENKA
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WEJKNER JOHAN
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ÖHMAN FRIDA

NYUTEXAMINERADE

30

 
 



31

www.linklaters.com/JoinUs
       wwww.facebook.com/LinklatersSweden

Vill du göra karriär på den ledande globala advokatbyrån i Norden? Såväl globalt som på 
den nordiska marknaden är vi regelbundet involverade i de största och mest komplexa 
affärsjuridiska uppdragen. En förutsättning för detta är vårt sätt att arbeta integrerat i 
gränsöverskridande team.

Linklaters stockholmskontor rekryterar just nu biträdande jurister till vårt Junior Associate 
Program med start i September 2012. Inom ramen för programmet får du prova på 
verksamheten i tre olika arbetsgrupper under det första året. Vi söker dig som är 
nyutexaminerad från juristutbildningen och som har ett genuint intresse för affärsjuridik 
tillsammans med ett utpräglat kommersiellt tänkande och klientfokus. Du har även 
mycket goda akademiska meriter.

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell och utmanande 
arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och engagerade kollegor.  
ista ansökningsdag är den 18 mars, läs mer om tjänsterna på vår hemsida 
www.linklaters.com/joinus

Linklaters lämnar juridisk rådgivning till världens ledande företag, finansiella institutioner 
och statliga organisationer i deras mest komplexa transaktioner och ärenden. Med 27 
kontor i de främsta affärs- och finanscentra, levererar Linklaters en unik service till 
klienter över hela världen. Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med 
lokal närvaro i Norden. 
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Vinge är en av de största och mest 
framgångsrika affärsjuridiska advokat-
byråerna i Norden. Att arbeta för 
Vinge är utmanande och tillsammans 
med erfarna kollegor kommer du att 
hjälpa våra klienter till framgångsrika 
affärer.

Nyckeln till vår framgång är skickliga 
jurister och vi arbetar målmedvetet 
med att vara ett självklart val för duk-
tiga medarbetare som vill utvecklas 
och göra en framgångsrik karriär 
som affärsjurist. 

Välkommen till Vinge!

     Följ Vinge på facebook och håll dig 
uppdaterad om allt ifrån lediga tjänster 
och praktikplatser till eventinbjudningar 
och aktiviteter.  
www.facebook.com/vinge.se

 En bra start på 
karriären  


