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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 

gånger per år och tidningen skickas 

kostnadsfritt till alla studenter vid 

Juridiska fakulteten vid Stockholms 

universitet samt till alla anställda på 

Juridicum vid Stockholms universitet. 

Även utvalda advokatbyråer, 

myndigheter och bibliotek erhåller 

tidningen kostnadsfritt.

s.10

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET ■ MEDARBETARE I DETTA NR

ÅR 2018 är här. Årsskiftet 
innebär inte bara ett nytt 
år med ny styrelse för Ju-

ridiska Föreningen, utan även ett 
nytt kapitel för iusbäraren med 
tillökning i redaktionen. Ett nytt 
år medför ofta nya utmaningar 
eller nyårslöften, löften vi nästan 
aldrig håller. I vanliga fall skippar 
jag därför nyårslöftena, men i år 
har jag faktiskt ett: mobilanvän-
dandet. 

Säkert har du precis som jag 
bett din kompis att vänta några 
sekunder, ”bara” för att skicka 
iväg det där svaret på mobilen. 
Vad vi inte tänker på är att se-
kunderna blir till minuter som 
blir till timmar som blir till... ja, 
ni förstår poängen. Innan jul lad-
dade jag ner en app som mätte 
min mobilaktivitet. Resultatet 
var skrämmande. Tänk om jag 
lagt motsvarande tid på studierna 
eller på personen som i stunden 
sitter framför mig för den delen. 

För visst är det underligt? Jag 
kollar vädret i en app istället för 
att dra upp rullgardinen och en 
oförklarlig ångest kommer kry-
pandes när jag besöker föräld-

rarna på landet där internetupp-
kopplingen inte fungerar perfekt. 
”Men ligger inte telefonen med 
displayen upp på matbordet un-
der middagen kan jag ju missa 
något?” Ja, jag missar förmod-
ligen den trevliga middagen jag 
sitter på. Sagt och gjort. Vid års-
skiftet tog jag bort alla onödiga 
appar, inklusive Snapchat (!) och 
stängde av notiser från nyhets-
flashar jag klarar mig utan. 

På gott och ont är mobilen och 
internet en dörr till allt. Och ett 
problem - utöver att vi riskerar att 
missa våra egna liv mitt i scrol-
landet - är ju det att allt finns på 
nätet. I årets första nummer har 
vi försökt uppmärksamma just 
detta. Vi skriver om GDPR, den 
nya lagen som ersätter PuL, och 
om rätten att bli glömd på nätet. 
Hoppas ni finner numret intres-
sant. Låt 2018 ge oss 
mer av närva-
rande stunder.

Matilda Gustafsson, Chefredaktör
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som varje år sammanfogar juridiska fa-
kultetsföreningar från olika håll i landet 
för att bereda frågor rörande studier och 
studentlivet på respektive lärosäte.

Du som läser och tycker detta verkar 
intressant kan med fördel följa JF och 
Linjerådet på våra sociala medier där vi 
kommer återkoppla detta arbete under 
året. 

Likt varje år kommer vår gemen-
samma umgängesplats, Juristernas hus, 
fräschas upp ytterligare. Allt för att höja 
standarden och få medlemmarna att 
känna Juristernas hus är en trivsam plats 
att vistas på. Vi har bl.a. lagom till årets 
första sittning fått in nytt porslin, prytt 
med föreningens logga. I samband med 
detta vill vi också påminna om att Juris-
ternas hus har lunchöppet varje vardag 

kl. 12:00-13:00, och här finns gott om 
matplatser, mikrovågsugnar och trevligt 
sällskap!  

Som ordförandepar har vi möjlig-
heten att ge tillbaka till föreningen, på 
samma sätt som föreningen i sin tur har 
gett oss så mycket. Vi önskar introducera 
nya medlemmar till kommittéverksam-
heten, ämbetsmannaposter och styrel-
sekandidaturer. Detta för att dels öka 
sammanhållningen och därtill hörande 
sociala nyttoeffekter, men även dels för 
att trygga föreningens framtida utveck-
ling. Ur ett medlemsperspektiv kan det 
heller knappast understrykas nog att för-
eningsengagemanget har positiva följd-
verkningar i livet efter studierna!

Samtidigt som vi arbetar hårt med 
ovanstående, kommer vi självklart bidra 

till den redan goda stämning som hun-
nit infinna sig på Juristernas hus hittills 
2018. Vi har givetvis planerat att ha rejält 
skoj det här året!

Vi vill avsluta med att sträcka ut en 
hand till medlemmarna, nya som gam-
la, och välkomna frågor gällande fören-
ingens verksamhet, och i stor mån även 
studierelaterade frågor! Välkomna till 
Juridiska föreningen vid Stockholms 
universitet, och 2018. Nu kör vi!

ORDFÖRANDE  Oscar Krieg
VICE ORDF. Anton Selander
FOTO Matilda Gustafson

Välkomna till JF 2018!

JURIDISKA föreningen vid 
Stockholms universitets 111:e 
verksamhetsår inleds, och i sed-

vanlig ordning har ett nytt ordföran-
depar infunnit sig på sina poster. Våra 
namn är Oscar Krieg och Anton Selan-
der. 

Det är med stolthet och gott mod vi 
tagit över rodret för denna anrika för-
ening som representerar så mycket po-
sitivt, men vi inser också att vi inte kan 
leva enbart på gamla meriter. Vi måste 
arbeta hårt för att tillgodose alla med-
lemmars intressen och förväntningar i 
studentlivet vid sidan av utbildningen. 
Detta behöver delvis, på ett övergripan-
de plan, göras genom ett breddande av 
spektrat av föreningens erbjudna aktivi-
teter - det skall finnas något som tillta-
lar alla. Ett led i detta är aktiviteter som 
ligger mer i linje med utbildningen och 
som underlättar juriststudenternas stu-

dier. Vi planerar exempelvis en tydliga-
re kommunikation avseende Juristernas 
hus eventuella extra öppettider för att 
möjliggöra för studenterna att förlägga 
studiesessioner på Juristernas hus. 

Vidare har idrottskommittén börjat 
fokusera ännu mer på hälsa, som ett 
komplement till de renodlade idrotts-
aktiviteterna, med teman som kost, 
stress och psykisk ohälsa. I samma spår 
kommer underhållningsmästeriet att 
utvidgas under 2018, med en alltjämt 
växande spexgrupp och med en ny scen-
föreställning i horisonten ser vi entusias-
tiskt fram emot vad föreningens lite mer 
kreativa medlemmar kan åstadkomma 
under våren.

Utöver detta behöver vi arbeta för att 
få vår redan välfungerande verksamhet 
att bli ännu mer inkluderande. I skrivan-
de stund är insparken redan igång och 
två temafester har genomförts med god 

förstärkning av sammanhållning som 
resultat, och stundar gör de två traditio-
nella insparkssittningarna; Proppensitt-
ningen och Reccentiorsittningen. 

Klubbmästeriet, kommittén för dig 
som gillar riktigt studentikosa traditio-
ner och vill hjälpa till med servering av 
mat och dryck, välkomnar alla ansök-
ningar! Kom förbi en torsdagspub eller 
valfri fest och prata med barpersonalen 
så hjälper de dig att hitta in i den gemen-
skapen! 

Vidare skall vår arbetsmarknadsan-
knytning fördjupas och ambitionen är 
att medlemmarna skall tydligare se kon-
kreta förtjänster av sitt deltagande. Vi 
utvärderar även alternativa sätt för våra 
samarbetspartners att bidra till verksam-
heten.

Vår förhoppning, och målsättningen 
med flera av våra planerade verksam-
hetsutvecklande åtgärder, är att få med-
lemmar att engagera sig i föreningens 
verksamhet och drift även efter inspar-
ken är över. Med det sagt uppmanar vi 
samtliga medlemmar som orkat läsa så 
här långt att undersöka föreningen lite 
mer djupgående och kanske finna något 
som passar just ens egna intressen. 

För den som tror sig sakna möjlighe-
ten att engagera sig i föreningen med mer 
studierelaterade aktiviteter vill vi erinra 
om att föreningen har ett gott samarbete 
med dels Linjerådet och dels JURO som 
arbetar med studiebevakning och andra 
studierelaterade frågor. Men vad JURO 
och Linjerådet faktiskt är kanske inte är 
självklart för alla medlemmar, något som 
vi önskar ändra på under året. För tillfäl-
let så nöjer vi oss med att kort samman-
fatta Juridiska Linjerådet som det studie-
bevakande organet lokalt på campus och 
JURO, som står för Juris studerandes 
riksorganisation, det rikstäckande organ 

 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ordförande Oscar Kreig och vice ordföranden Anton Selander.
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 ■ JURIDISKA FÖRENINGEN  ■ JURIDISKA FÖRENINGEN

Andreas  
Wennerberg
Idrotts
sekreterare

 
Ålder: 21 år   Termin: 2

Vilka ambitioner har du som  
idrottssekreterare?
Att upprätthålla den föregående 
idrottssekreterarens arbete och upp
märksamma studenter om vikten av 
ett psykiskt välmående. Planen är att 
bjuda in föreläsare som kan prata om 
psykiskt välmående, stress och verktyg 
för att må bättre. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag är respektfull, lyhörd och samar
betsvillig. 

Vilken var din första sociala media?
MSN, Playahead och Myspace. 

Arman Bassari
Informations
sekreterare

Ålder: 21 år
Termin: 2

Vilka ambitioner har du som  
informationssekreterare? 
Jag vill visa att vi finns här och att 
styrelsen inte är något frånvarande 
och läskigt.

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag tar alltid ansvar  påbörjar jag ett 
jobb måste jag slutföra det. 

Vilken var din första sociala media?
Det var nog MSN, det har man nästan 
förträngt!

Nelly Corneteg
Internationell 
Sekreterare

Ålder: 20 år
Termin: 4

Vilka ambitioner har du som interna-
tionell sekreterare? 
Jag vill öka intresset för den internatio
nella kommittén genom att informera 
om våra olika underkommittéer som 
resegruppen, internationella fadderiet 
och nordiska samarbetet. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag har ett stort intresse för min kom
mitté och tar min post på största allvar. 

Vilken var din första sociala media?
Jag tror det var MSN, om det räknas.

Simon Rydberg
Klubbmästare

Ålder: 21 år
Termin: 5

Vad vill du göra som klubbmästare?
Försöka dra fler folk till våra pubar och 
fester och få folk att vilja engagera sig 
i studentlivet.

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag är bra på att organisera och ta 
det ansvar som krävs och är bra på att 
hantera konfliktsituationer. 

Vilken var din första sociala media?
MSN, där man skickade vibbar till 
varandra.

 
Tony Loord
Marknads
sekreterare

Ålder: 21 år
Termin: 6

Vilka ambitioner har du som  
marknadssekreterare?
Jag har utgått från tre egna punkter, 
som är min TES: transparens, engage
mang och solidaritet,

Varför är du en bra styrelsemedlem?
I korthet är ansvar och rollen som en 
rättvis ledare egenskaper jag gärna 
skulle vilja tillskriva mig. 

Vilken var din första sociala media?
Jag skulle beskriva mig som lite tekniskt 
eftersatt, så min första sociala media 
måste nästan varit Facebook. 

Daniel Larsson
Underhållnings
mästare

Ålder: 27 år   Termin: 7

Vilka ambitioner har du som  
underhållningsmästare?
Jag vill visa upp de delar som vi har, 
spex, kör, husband och DJgruppen 
som är på uppstart. Ambitionen är att 
även få ut oss mer utanför föreningen. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag är en sympatisk person som gärna 
tar mig tid och lyssnar till folk och ger 
en hjälpande hand när det behövs.

Vilken var din första sociala media?
Kamrat, det var ju wayback och  
Lunarstorm också. 

Ville Myllyaho
Borgmästare

Ålder: 22 år
Termin: 3

Vilka ambitioner har du som  
borgmästare?
Det finns ganska mycket utveckling 
här, huset är inte i så bra skick som det 
kunde varit. Jag vill utveckla kommu
nikation mot Stiftelsen Juristernas Hus, 
till exempei i min roll som inadjungerad 
medlem i stiftelsens styrelse!

Vilken var din första sociala media?
Jag växte upp i Finland så jag vet inte 
om det fanns samma sociala medier, 
men det var nog MSN. 

TEXT Sara Passandideh
FOTO Juridiska föreningen Stockholm 

MÖT NYA STYRELSEN!
Oscar Krieg  
Ordförande  

Ålder: 24 år 
Termin: 8

Dina ambitioner som ordförande?
Dels jobba med verksamhetsutveck
ling, men även bevara de saker som vi 
gör bra. Vi har bra traditioner och ruti
ner, men vi måste även titta på andra 
områden och försöka utveckla dem. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag har ett rationellt tankesätt och en 
förmåga att fatta beslut i svåra och 
pressade situationer.

Vilken var din första sociala media? 
MSN, men jag hade även Playahead. 

Anton Selander 
Vice Ordförande 

Ålder: 23 år 
Termin: 4

Vilka ambitioner har du som vice 
ordförande?
Jag vill förvalta den goda kultur som 
finns här och samtidigt försöka förbätt
ra den. Som vice ordförande vill jag 
upprätthålla goda relationer mellan 
kommittéerna.

Varför är du en bra styrelsemedlem? 
Jag är väldigt lugn och lyssnar hell
re än pratar. Jag har en riktigt dålig 
humor som med hyfsat bra resultat gör 
folk i min närhet glada.

Vilken var din första sociala media?
Jag tror att det var Lunarstorm, jag 
var dock väldigt ung när jag var på 
Lunarstorm.

Johanna 
Thedéen
Sekreterare

Ålder: 22 år
Termin: 5

Vad vill du göra som sekreterare?
Förra året blev det lite ostrukturerat 
med sekreterartjänsten på grund av 
ett byte halvvägs, därför hoppas jag 
kunna stanna ett bra tag för att hålla 
rutinerna. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag är tydlig, positiv och gillar att ta 
ansvar i situationer när det krävs. 

Vilken var din första sociala media?
MSN, sen kom nog Playahead. 

Sam Bidi
Skattmästare

Ålder: 20 år
Termin: 3

Vilka ambitioner har du som  
skattmästare?
Se till att föreningens ekonomi förvaltas 
ordentligt och att vi får ett bra år rent 
ekonomiskt. 

Varför är du en bra styrelsemedlem? 
Jag är systematisk och gör saker i tid. 
Vill även framhäva att jag är tillgänglig 
praktiskt taget alla timmar på dygnet 
och spenderar mer tid på huset än jag 
gör hemma. 

Vilken var din första sociala media?
MSN, måste det varit, runt 2005. 

Elias 
Olsson
Vice skatt 
mästare

Ålder: 21     Termin: 4

Vilka ambitioner har du som vice 
skattmästare? 
Mitt främsta mål är att se till föreningens 
ekonomi, men utöver det vill jag ingjuta 
förtroende hos våra medlemmar. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag bryr mig mycket om vårt kollektiv 
glada, charmiga och smarta juriststu
denter. Jag tror det är viktigast.

Vilken var din första sociala media? 
Playahead. Under nollnolltalets andra 
hälft var det navet för alla fjortisar.

Julia Huldén
Överfadder

Ålder: 23 år 
Termin: 4

Vilka ambitioner har 
du som  

överfadder?
Fortsätta bedriva en så välkomnande 
och öppen fadderi och insparksverk
samhet som möjligt. Bryta ner de för
domar som finns om juristprogrammet, 
fördomar jag själv var rädd för. 

Varför är du en bra styrelsemedlem?
Jag är otrolig ihärdig som person vilket 
jag tror gynnar mig och hjälper mig i 
det arbetet som vi gör.

Vilken var din första sociala media?
Det måste nog varit Kamrat.

HAR DU KOLL PÅ VILKA SOM SITTER MED I JURIDISKA FÖRENINGENS STYRELSE? IUSBÄRAREN HAR TRÄFFAT DEN NYA STYRELSEN FÖR 2018!
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 ■  TEMA: IT

Your career.
Our passion.

You have a goal: a career step that takes you further. 

We have a promise: to reward your commitment by 

investing in your skills and development. Here at 

Roschier we are advisors with a strong purpose. 

Determined and ambitious people who rise to the 

challenge and never stop learning. Who get deeply 

involved, dig in, and don’t give up until we succeed. 

Who ensure advice that reaches beyond the obvious 

by working closely with our clients, making their

reality our own. Does that sound like you?

Look no further. Take a look at www.roschier.com

Har du koll på  
EU:s kommande  
dataskyddsregler?
DEN 25 MAJ I ÅR TRÄDER EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING 
GDPR, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, I KRAFT. 
Förordningen reglerar behandling av information med 
anknytning till personer, vilket skapar förändringar för 
både myndigheter och företag. iusbäraren har listat de 
viktigaste förändringarna! 

 ■ Personuppgiftslagen och personupp-
giftsförordningen upphävs.

 ■ Kompletterande nationella bestäm-
melser av generell karaktär samlas i La-
gen med kompletterande bestämmelser 
till dataskyddsförordningen och Förord-
ningen med kompletterande bestämmel-
ser till dataskyddsförordningen.

 ■ Integritetsskyddet ökas genom att den 
registrerade ges ökad kontroll över sina 
personuppgifter. Det ska även bli enkla-
re att byta onlinetjänster genom att flytta 
uppgifterna. 

 ■ Genom incidentrapportering ökas 
integritetsskyddet. Säkerhetsincidenter 
angående personuppgifter måste doku-
menteras och anmälas till datainspek-
tionen. Problem med personuppgifter 
hanteras av Datainspektionen även om 
klagomålet rör ett ärende i annat euro-
peiskt land. 

 ■ Sanktionsmöjligheterna förtydligas. 
Datainspektionen kan utfärda sanktions-
avgifter upp till 20 000 000 euro eller 4 
procent av organisationens omsättning 

om denne missköter hanteringen 
av personuppgifter. 

 ■ Rätten att ta bort sökträffar 
och webbplatsinformation som 
påverkar den personliga integri-
teten negativt möjliggörs under 
vissa omständigheter. 

TEXT Matilda Gustafsson

ILLUSTRATION Fredrika 
Lageryd
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 ■ TEMA: IT  ■ TEMA: IT

”Gör det lönsamt  
att ha ett bra  
integritetsskydd”
I FEBRUARI 2016 FÖRORDNADES INGA-LILL ASKERSJÖ TILL 
SÄRSKILD UTREDARE FÖR DATASKYDDSUTREDNINGEN. Utred
ningen fick i uppdrag att föreslå nationella bestämmelser 
som ska komplettera den nya dataskyddsförordningen 
GDPR. Hur är det att vara särskild utredare och vilka ut
maningar möttes på vägen?  

I NGA-LILL ASKERSJÖ   har un-
der sina snart fyra år som justitieråd 
i Högsta förvaltningsdomstolen, sina 

dryga tio år i domstol samt sin tid som 
rättschef vid Skatteverket arbetat med 
integritetsfrågor och sekretessfrågor vid 
ett flertal tillfällen. Detta tillsammans 
med en kortare period på Datainspek-
tionen bidrog till att regeringen ansåg att 
hon var lämplig som särskild utredare i 
Dataskyddsutredningen. 

Utmaningar
En av de stora utmaningarna med utred-
ningen upplevde Inga-Lill vara det pres-
sade tidsschemat. Utredningen kom inte 
igång på allvar förrän i april-maj 2016 
och redan i maj 2017 skulle betänkan-
det lämnas över till regeringen. För att 
det skulle kunna ske var det nödvändigt 
att alla sakfrågorna var färdigbehandla-
de redan före julen 2016. Därutöver var 
utmaningen med utredningen vem som 
ska skyddas. Inga-Lill menar att fokus 
vid integritetsutredningar ofta ligger 
på den som registrerar. Det är företrä-
dare för dessa som hör av sig, som har 
synpunkter och som känner oro för hur 
svårt det kan komma att bli att uppfylla 
kraven. 

– Den som lagstiftningen är till för att 

skydda, nämligen den registrerade, finns 
inte i rummet. 

Utredningen hade även andra utma-
ningar. En av dessa beskriver Inga-Lill 
vara förordningen som sådan. Normalt 
får inte en medlemsstat lagstifta om 
det som föreskrivs i direktverkande EU 
förordningar, men när det gäller data-
skyddsförordningen så har medlems-
staterna uttryckligt stöd att göra lagstift-
ningen mer begriplig genom att ta in 
bestämmelser i nationell lag. Utredning-
en ägnade därför mycket tid åt att analy-
sera i vilken utsträckning förordningen 
måste, får eller inte får fyllas ut med na-
tionella bestämmelser. 

– Förordningen är såklart direkt till-
lämplig men eftersom den ger stort ut-
rymme för kompletteringar har delar av 
den en direktivliknande karaktär. 

Särregleringar
En fråga där medlemsstaterna getts ut-
rymme att avvika från förordningen 
är den om vid vilken ålder ett barn ska 
kunna samtycka till behandling av per-
sonuppgifter, dvs. utan att föräldrarna 
samtycker. Åldersgränsen gäller när 
ett barn vill utnyttja, som det uttrycks, 
informationssamhällets tjänster vilket 
bl.a. avser sociala medier. Förordningen 

anger att en person vid 16 års ålder ska 
kunna samtycka, men medlemsstaterna 
ges möjlighet att sänka åldern ned till 13. 
Av flera skäl som redovisas i betänkan-
det föreslog utredningen en sänkning till 
13 år.  

Samtyckesfrågan är nära förknippad 
med frågan om information. Det stora 
problemet i dessa frågor anser Inga-Lill 
vara att det ofta är väldigt svårt att förstå 
vad man samtycker till, eftersom infor-
mationen är kryptisk och undangömd. 

– Vi började fundera på om ens för-
äldrarna förstår vad de samtycker till. 
Om föräldrarna inte förstår vad sam-
tycket innebär kan de ju inte heller de 
göra en väl avvägd bedömning av i vil-
ken utsträckning barnets personuppgif-
ter ska få användas.

Frågan om vid vilken ålder barnet 
själv ska få samtycka menar Inga-Lill 
framförallt handlar om en avvägning 
mellan å ena sidan barnets behov av 
att kommunicera utan föräldrarnas 
vetskap, å andra sidan ett skydd för att 
barnets uppgifter används otillbörligt i 
kommersiella syften. Konsekvensen av 
medlemsstaternas fria val i denna fråga 
anser Inga-Lill vara problematisk. 

– Personligen anser jag att det skapar 
problem när länder väljer olika åldrar. 
Det är svårt att se vad som är motiven 
bakom valfriheten i denna fråga. Är 
barn olika skyddsvärda beroende på i 
vilket land de bor? 

Det förekommer även frågor i förord-
ningen där Inga-Lill anser att nationel-
la särreglering är positivt. Framförallt i 
frågor gällande förvaltning, eftersom det 
fungerar olika i länderna. Ett exempel på 

en sådan fråga är sanktionsavgifterna för 
myndigheter. Genom kompletterande 
bestämmelser kommer myndigheter att 
kunna sanktioneras, vilket både skapar 
ett verktyg och ger ett bra signalvärde. 

– För mig var det viktiga inte belop-
pens storlek utan signalvärdet i lagstif-
tarens markering att myndigheters re-
gisterhantering måste ske med samma 
omsorg som de privata aktörerna. 

Frågan om de höga sanktionsavgif-

terna för företag har varit omdiskuterat. 
Inga-Lill har som åsikt att Datainspek-
tionen får en betydande roll genom väg-
ledning och råd.

– Eftersom förordningen är svår att 
tillämpa befarar företagen att de ska få 
höga avgifter som beror på ren okun-
skap. Jag utgår dock från att datainspek-
tionen kommer att vara en serviceinrik-
tad och hjälpsam tillsynsmyndighet som 
kommer att ge goda råd både generellt 

och till den som vän-
der sig till dem. 

Framtiden 
Inga-Lill anser att 
förordningen är ett 
steg i rätt riktning. 
Hon betonar dock 

att mycket av regleringen i förordningen 
redan gäller, men i och med att den an-
tagits har frågorna nu uppmärksammats 
och kommer upp på bordet. Vid sidan 
av förordningen menar hon att det finns 
steg kvar att ta och att teknikerna har en 
viktig roll i detta.

– Ta in integritetsfrågorna i tekniken 
redan från början då nya program för 
exempelvis kund- och ärendehantering 
utvecklas. Utveckla särskilda program 
som tar hand om personuppgifter vid 
säkerhetskopiering, arkivering och då 
uppgifter sparas i molnet. Gör det lön-
samt att ha ett bra integritetsskydd i fö-
retaget. 

I skrivande stund diskuterar lagrådet 
utredningens förslag. Trots bristen på 
tid är Inga-Lill nöjd med arbetet, myck-
et tack vare ett gott samarbete med de 
mycket skickliga och ambitiösa sekrete-
rarna och de kunniga experterna.

– Vi har från start haft ett gemensamt 
fokus på genomförbara förslag som re-
geringen kan använda sig av och hållit 
oss strikt till våra direktiv. Det fanns 
ingen tid för annat. 

Inga-Lill ser fram emot att se hur 
myndigheter och företag, Datainspek-
tionen och förvaltningsdomstolarna 
hanterar de utmaningar som ställs. Hon 
hoppas även på bra EU-domstolsavgö-
randen, så att medlemsstaterna i så stor 
utsträckning som möjligt får en gemen-
sam praxis att utgå från. 

TEXT & FOTO Matilda Gustafsson
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Det är svårt
HAR MAN RÄTT ATT FÅ SINA 
DIGITALA AVTRYCK RADE-
RADE? Kan spridandet av 
lögner på nätet hejdas? 
Vem har mandat att av
göra vad som är sant eller 
vad som bör förlåtas?  
David Munck hittar inga 
enkla svar men uppmuntrar 
till reflekterande.

EN SPANJOR ville att den som googlar 
honom inte ska få upp att hans hus sål-
des på exekutiv auktion 1998. Han var 
skuldsatt då, men måste det torgföras 
nu? I Google Spain (C-131/12) fick han 
rätt; en sökmotor kan åläggas ta bort vis-
sa träffar på en person. En av EU-dom-
stolens sämsta domar, tycker brittiske 
journalistprofessorn George Brock i 
boken The Right to be Forgotten. Brock 
menar inte att denna rätt aldrig kan fin-
nas, men anser att kriterierna blev lud-
diga och elastiska. Han vidgår att det 
är svårt för juridiken att hålla takt med 
tekniken.

Man kan ”med en enkel googlesök-
ning få fram artiklar om hur jag smittats 
med hiv och nu är döende i aids och att 
min man är pedofil och köper småbarn”, 
skriver Jonas Gardell (Expressen 30/11-
16) i öppet brev till Facebook. Han be-
gär ansvarstagande av IT-jättar som ger 
”lögnaren en megafon”.

I en rysk video med engelsk text ta-
lar räddningsarbetaren Abdulhadi Ka-
mel sedan han kidnappats av Syriens 
Teheran -stödda stormtrupper i decem-
ber 2016. Filmen utmålar Vita Hjäl-
marnas civilförsvar som täckmantel för 

terrorism och Kamel ”er-
känner”, troligen efter tortyr 
och sömnbrist, att de lajvat 
massakrer som inte ägt rum. 
Videon spreds för att sab-
ba omvärldens givarvilja åt 
dem som försökt lindra och 
dokumentera den huma-
nitära katastrof Assad och 
Putin bombat fram. Kanske 
fanns sådant i åtanke när 
franske presidenten Macron 
föreslog lagstiftning mot 
fejknyheter.

Den integritetsvänliga 
operatören Bahnhof jublade 
när EU:s datalagringsdirek-
tiv sågades i Digital Rights 
Ireland (C-293/12) men 
inte när Förvaltningsrätten i 
Stockholm (29/1-18) godtog 
att Post- och telestyrelsen 
vid vite krävt utlämning av 
bland annat IP-adresser som 
polisen begärt. Rätten, som ansåg att 
EU-domstolen inte uttalat sig specifikt 
om tillgång till abonnemangsuppgifter, 
hänvisade till K.U. mot Finland där Eu-
ropadomstolen (2008) berör en annan 
sorts integritet: att kunna spåra vem som 
utsatt ett barn för övergrepp på nätet. 
Bahnhof fruktar att dörren öppnas för 
”elektronisk husrannsakan” utan den 
särskilda prövning som krävs innan po-
lisen stövlar in i lägenheten.

Exemplen torde räcka för att visa 
behovet av delikata avvägningar. ”Med 
tiden kommer det informationskaos 
som utgör dagens internet att regleras. 
Frågan är bara hur mycket skada vi hin-
ner ställa till med innan dess” skriver 
Lisa Magnusson påpassligt (DN 4/2-18). 
Morgondagens jurister har en del att 
göra.

Det finns icke-juridiska aspekter ock-
så. Gällande fel och brister som vi alla 
har, varnar Lara Prendergast (The Spec-
tator 13/1-18) att utan mer tolerans och 
förlåtelse får vi ett inkvisitoriskt och slu-
tet samhälle där nätets långa minne häm-
mar oss att agera och tala. Därtill, och då 
inget ”sanningsministerium” (George 
Orwell) kan vara legitimt, önskar jag en 
nyärlig kultur. Annars kan manipulatö-
rer som saknar mänskliga spärrar vinna 
allt. Jag ger Gardell sista ordet: i samhäll-
en som ska bestå och fungera måste det 
finnas en grundläggande överenskom-
melse om sanningens värde.

TEXT David Munck

FOTO Thinkstock  
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Juridik och dataspel
HUR ÄR DET ATT ARBETA MED 
JURIDIK INOM DATASPELS-
BRANSCHEN? David Munck 
har intervjuat Andreas 
Ruthberg Sällquist, före 
detta bolagsjurist på ett 
spelföretag.

NÄR JAG SJÄLV SATT TING för elva år 
sen pågick Postal 2-rättegången, som var 
den första i Sverige om yttrandefrihet i 
dataspel. ”Det var ett virtuellt blodbad i 
sal 13 i Helsingborgs tingsrätt i dag. Po-
liser halshöggs, hundar sparkades och 
människor sköts ihjäl på löpande band”, 
rapporterade Kvällsposten (12/12-06) 
om visualiseringen inför juryn. Tings-
rätten fann att han som importerat och 
distribuerat spelet var rätt person att 
åtala, men han friades för olaga vålds-
skildring vilket visar hur liberalt YGL 
tillämpas.

Många fenomen får mest medial upp-
märksamhet för sina avarter. Jag förstod 
att dataspelens juridik handlar om väl-
digt mycket mer. Men jag hade inte hört 
om det förrän jag lärde känna Andreas 
Ruthberg Sällquist, nu notarie på För-
valtningsrätten i Stockholm.

- Närmast innan var jag två och ett 
halvt år på Paradox Interactive AB, som 
framför allt publicerar strategispel. Mo-
derbolaget är förläggare och har även ett 
dotterbolag med egen utvecklingsstu-
dio för spel. Jag jobbade för båda, men 
kontakterna med andra parter sker ju i 
förläggarverksamheten. Koncernen är 
svensk. Sverige är stort i branschen sett i 
relation till vår folkmängd, berättar An-
dreas.

– En del av jobbet handlade om spe-

lens titlar. Innan dessa väljs måste man 
”utslagssöka” för att inte riskera göra in-
trång i annans varumärke. I branschen 
vidtas ofta långtgående immaterialrätts-
liga skyddsåtgärder. Spelen sprids via 
globala plattformar.  Roligast var att hos 
EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO, 
med säte i Alicante, opponera sig on-line 
om någon ville registrera ett namn som 
liknade något av våra.

– För att sätta varumärken i USA 
anlitade vi en byrå där. Jag hade en del 
kontakt med den. Vi släppte också spel 
i Kina, Hongkong, Japan och Sydkorea 
men där jobbade juristerna som vi an-
litat mera på egen hand. Man måste an-
passa sig till lagen i landet. I Tyskland får 
t ex inte finnas något som kan associe-
ras till en svastika och 
där finns mer aktiva 
konsumentorganisa-
tioner.

Inom avtalsbiten 
träffade Andreas på 
globala jättar som 
Steam och Microsoft. 
Strävan är givetvis att 
det inte ska bli nå-
gon domstolsprocess 
och Andreas lyckades 
undvika det.

Andreas gillar själv 
att spela och beskri-
ver sig som ”gamer”. 
I USA uppmärksam-
mades 2014 ”Gamer-
gate” där tjejer som 
ville göra spelkulturen 
mer jämställd utsattes 
för sexistiska trakas-
serier på nätet. Ny-
ligen kom #vispelar-
intemed som svensk 
branschutlöpare till 

#metoo. Jag frågar Andreas om spelvärl-
den är grabbig.

– Det är betydligt fler män än kvinnor 
som utvecklar dataspel och visst märks 
det, fast det är mer könsbalans på förläg-
garsidan. I den internationella gamer-
kulturen på nätet möter man ofta yngre 
män som har en taskig kvinnosyn.

Han tycker sig dock se en förbättring 
som avspeglas i spelens innehåll.

– Nu finns det oftare en kvinnlig figur 
som är aktiv och agerande. Till exempel 
i Horizon Zero Dawn där karaktären är 
en kvinna som kämpar mot dinosaurie-
robotar.

TEXT & FOTO  David Munck

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

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

Hör du 
till dem 
som 
lyssnar?

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Testamentesformalia
– Föråldrad eller av godo?
I Sverige ligger vi efter med tekniken och formalian kring 
testamenten, delvis gällande förvaring men även själva 
utförandet av testamentet i sig. Är det verkligen den sista 
viljan som kommer fram till slut?

VI alla känner till formkraven 
gällande hur man skriver ett tes-
tamente: två vittnen och krav på 

skriftlighet samt signatur. Är inte dessa 
krav föråldrade år 2018? De nu gällande 
formföreskrifterna skrevs 1930 och det 
har minst sagt hänt en del sedan dess.

Ett av flera problem med dagens “tes-
tamentesteknik” är hur den förvaras och 
registreras. Historiskt sett har testamen-
ten förvarats, testator lät testamenten re-
gistreras i protokoll i häraldsrätt. Under 
sent 1600-tal ansågs formkravet svårt att 
uppehålla och det försvann.

Modern teknik som bland annat an-
vänds dagligen för att legitimera oss 
digitalt borde kunna användas även för 
att legitimera oss när vi skriver ett tes-
tamente samt signerar det. Problemet är 
vem som ska förvara testamentet? För-
slagsvis bankerna då de redan sköter en 
stor del av de ekonomiska åtagandena 
vi har med lön och lån. Att förvara sitt 
testamente digitalt skulle kunna vara en 
modern tilläggstjänst såsom bankvalv 
har varit tidigare. Tekniken finns i dags-
läget. 

Om man jämför med övriga nordis-
ka länder är kraven för upprättande av 
ett testamente liknande. Krav på skrift-
lighet och att testator signerar med två 
vittnen som även de signerar. Danmark 
har till skillnad från övriga inte kravet på 

att testator ska skriva under testamentet. 
Vidare finns möjligheten i Danmark att 
ett testamente utformas av en notarie. 
Notarien går igenom att testamentet är 
korrekt utfört och att testatorn har rätt 
att utfärda och speglar dennes ytters-
ta vilja. Notarien är den som 
attesterar att testamentet är 
korrekt och äkta. En kopia på 
originaltestamentet (som har 
samma juridiska giltighet som 
originalet) kan förvaras på 
lokala domarkontoret, vilket 
stärker att testators testamente 
inte försvinner utan kommer 
att hittas på dennes dödsdag. 
Danmark har alltså förenkla-
de formkrav via notarie, bätt-
re “förvaringsmöjligheter” än 
resterande Norden. Detta för-
farande bör tas efter och kom-
bineras med digital teknik.

En digitalisering skulle 
också underlätta återkallelse 
av testamenten, ändringar och 
även möjligheten att skriva 
nödtestamente vid brådskan-
de sjukdom. Förvaring digitalt 
borde även kunna underlätta 
att testamentet hittas och nytt-
jas. Förvaras det hos din bank, 
som garanterat får kännedom 
om din död, eller hos domstol 

som även de får kännedom ökar chansen 
att testamentet nyttjas markant.

Juridiken och tekniken kring testa-
mente är föråldrad i Sverige. Det finns 
ny teknik och praxis i Danmark att ta 
lärdom av för att lösa vissa av problemen 
och säkerställa att människors sista vil-
ja slutförs. Detta för att förebygga bittra 
släktfejder som lätt kunde undvikas.

TEXT Harri Korhonen
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Hedersvåld och förtryck 
ett hot mot det svenska 
rättssystemet
Att som första land i världen införa särskild lagstiftning 
om hedersbrott vore ett viktigt uttryck för att Sverige inte 
accepterar hedersrelaterat våld och förtryck. Domstolen 
skulle ges bättre verktyg för att bedöma denna typ av 
brott och det skulle vara ett incitament för ökad kunskap 
hos polis, åklagare, jurister och domare.

I  EN namnlös grav i  norra  Irak 
ligger  19-åriga Pela  Atroshi  be-
gravd. Pela är en av flera kvinnor som 

blivit utsatt för hedersmord. Sommaren 
1999 sköts hon till döds i familjens hus i 
irakiska Kurdistan under en semesterre-
sa till hemlandet. 

Anledningen till att  Pela mördades 
är för att hon rymde hemifrån och inte 
levde efter kulturens och familjens reg-
ler och traditioner.  Hon  mördades  för 
att hon ville utnyttja sina grundläggan-
de mänskliga rättigheter, bestämma över 
sitt eget liv, sin egen kropp och leva i 
frihet bort  ifrån förtryck. Sedan dess 
har  även  Fadime, Abbas, Maria och 
många andra blivit offer för hedersmord, 
just för att de ville utnyttja sina grund-
läggande fri- och rättigheter. 

Det svenska rättsystemet tar ställning 
mot våld och övergrepp. Sverige har rati-
ficerat flera internationella konventioner 

för att motverka hedersrelaterad våld 
och förtryck; FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konvention om avskaffande av all diskri-
minering av kvinnor och FN:s konven-
tion om barnets rättigheter. Sverige har 
inkorporerat den europeiska konventio-
nen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna och grundläggande friheterna, Eu-
roparådets konvention om förbyggande 
bekämpning av våld mot  kvinnor och 
våld i hemmet samt EU:s brottsofferdi-
rektivet.  

Att ha internationella förbindelser 
innebär också  förpliktelser för med-
lemsstaterna att följa dem. Svenska 
myndigheter och domstolar är skyldiga 
att respektera  de antagna  förpliktelser-
na såsom annan svensk lagstiftning. FN:s 
generalförsamling uppmanade regering-
ar att utveckla och implementera lagar 
för att utrota problematiken med heder-

svåld och förtryck. I Sverige har reger-
ingen tagit initiativ till insatser för att 
motverka problematiken.  

Trots att lagstiftning tar ställning mot 
våld och övergrepp så är det många offer 
som lever i skuggan av det. Det saknas år-
ligt återkommande undersökningar om 
omfattningen av  problematiken.  Det 
finns dock några underlag som ger en 
bild av problematikens omfattning. I 
en utredning från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor visar sig 
att det  är  70.000 ungdomar 
upplever  problematiken 
med hedersvåld.  He-
dersvåld och för-
tryck  i nära rela-
tioner drabbar alla 
oavsett  ålder men 
främst drabbar 

unga och kvinnor. Resultatet visar dess-
utom att även de vuxnas frihet är mycket 
begränsad.  Våldet  förekommer också  i 
samkönade relationer och utgör hot för 
HBTQ-personer.  

Hedersbrott  begås för att  återupprät-
ta och skydda familj, släktingar och när-
ståendes heder. Brotten sker med tyd-
ligt  uppsåt och motiv, de planeras och 
utförs av en familj, släkt eller  närstå-
ende till offret. Brottet  begås med sär-
skild  hänsynslöshet och slutar oftast 
med att offret mördas. Gärningarna  är 
helt oförenliga  med det svenska rätts-
systemet, liksom med demokrati och 
mänskliga rättigheter.  
Enligt en rapport som BRÅ  tagit fram 
med hjälp av Polisen är kunskaperna 
om hedersvåld inom poliskåren mycket 
ojämna och det saknas rutiner och rikt-
linjer för hur sådan utredning ska bedri-
vas.  Problematiken orsakar också  pro-
blem för svenska domstolar att bedöma 

de subjektiva omständigheterna som 
föreligger i målet. 

Att som första land i världen infö-
ra särskild lagstiftning om hedersvåld 
och förtryck vore ett viktigt steg för det 

svenska rättssystemet. Lagstiftningen 
skulle ge  de svenska domstolarna  stör-
re möjlighet att ta hänsyn till de subjek-
tiva omständigheterna som föreligger 
i målet  och bidra till mer kunskap och 
kompetens hos polis,  åklagare, jurister 
och domare. Lagstiftning behövs  även 
för att domstolarna ska kunna bestraffa 
alla inblandade, inte bara personer som 
utgår brottet i hederns namn.  

Det  är många som förknippar de-
batten om hedersvåld med rasism, men 
som Fadime Sahindal sa i sitt tal till 
riksdagen ”Jag ville sätta upp mina egna 
villkor för mitt liv, göra mina egna miss-
tag och lära mig av dem. Och jag ville 
stå på mina egna två ben och ta ansvar 
för mina egna handlingar. Inte låta nå-

gon annan bestämma över hur jag skulle 
tycka, tänka och handla. För mig var det 
dessutom oerhört viktigt att få  utbilda 
och utveckla mig som person. För er är 
detta säkert inget konstigt, eftersom 
det är en del av det svenska levnadssät-
tet, men för min familj var det något oer-
hört skrämmande.” 

Det  är mänskliga rättigheter man 
kämpar för och inte särrättigheter!  

För Pela,  Fadime, Abbas,  Maria  och 
många andra är det tyvärr för sent. Men 
det finns  fortfarande  tusentals  offer 
runtom världen som drabbas av heder-
svåld. Ingen ska behöva vara rädd att 
bestämma över sitt eget liv och Sverige 
ska inte vänta tusen  år till för att detta 
ska tas på allvar. Arbetet för att förbygga 
och bekämpa hederskulturen måste tas 
på  fullaste allvar. Det  är viktigt att ge-
nomföra flera konkreta  undersökning-
ar och därefter åtgärder  som förbygger, 
skyddar och straffar. Det  är viktigt att 
alla ska utnyttja sina mänskliga rättighe-
ter i ett demokratiskt samhälle.

 

TEXT Firel Danho 

FOTO NalRecords  

 ■ DEBATT ■ DEBATT

 “ Att som första land i världen införa 
särskild lagstiftning om hedersvåld och 
förtryck vore ett viktigt steg för det 
svenska rättssystemet.

Firel Danho
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 ■ BOKTIPS

Ny bok ska väcka  
frågor om frihet och  
likabehandling
Vilka kompetenser avgör om en person ska anses behörig 
att agera i rättsliga sammanhang? I Homo juridicus disku
terar Therése Fridström Montoya frågan om hur människor 
förväntas vara som aktörer i rätten.

THERÉSE Fridström Montoya 
är jur. dr och socionom och har 
under sitt yrkesliv på olika sätt in-

tresserat sig för frågor som rör människ-
ans ställning och roll i rätten. När hon 
år 2015 disputerade med sin avhandling 
om möjligheterna för personer med ut-
vecklingsstörning att ”leva som andra” 
genom ställföreträdare hade idén om 
homo juridicus redan fått fäste. Hon var 
nyfiken på vilken norm människor jäm-
förs med när de bedöms vara oförmögna 
att agera i rättsliga sammanhang.

I bokens inledning skriver Therése att 
det får antas att våra rättsregler är utfor-
made med en viss människosyn som ut-
gångspunkt. Annars hade vi inte haft be-
stämmelser som undantar personer med 
avvikande kompetenser från de vanliga 

rättsföljderna, menar hon.  Genom att 
undersöka när och på vilka grunder 
människors ansvarsförmåga eller behö-
righet att agera i rättsliga sammanhang 
begränsas, försöker hon finna de karak-
tärsdrag som kan betecknas som ideala.    

– Jag ville extrahera en bild av en 
rättslig idealmänniska, säger hon.    

Den person som tar form är rationell, 
konsekvenstänkande och omdömesgill. 
Hen kan i en given situation tillgodogö-
ra sig information och överblicka konse-
kvenserna av ett beslut. Om människor 
innehar egenskaper och förmågor som 
inte stämmer överens med det här ide-
alet ifrågasätts deras rättsliga aktörsför-
måga, menar Therése. När hon började 
skissa på boken hade hon aningar om 
vilka egenskaper som skulle framträda, 

men blev ändå 
förvånad över 
resultatet.    

– Trots att 
konturerna är 
suddiga går det 
att urskilja en 
tydlig ideal-
människa som 
är gemensam 
för alla rätts-
områden jag 
undersökt. Jag 
trodde inte att den här personen skul-
le vara så tydlig som den faktiskt är. Att 
människor förväntas vara på ett visst sätt 
i rätten är inte uttalat, utan snarare en 
slags underförstådd självklarhet. 

De grupper som hamnar längst ifrån 
detta ideal är barn, psykiskt sjuka och 
personer med intellektuella eller kogni-
tiva funktionsnedsättningar. 

– Vi har krav på likhet inför lagen för 
alla. Samtidigt är det tydligt att samma 
grupper av människor ständigt särbe-
handlas rättsligt, både historiskt och i 
nutid, säger Therése.

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

Vi är stolta över att landets juriststudenter 15 år i rad har 
 utnämnt  Mannheimer Swartling till den mest attraktiva 
 advokatbyrån.

Besök oss på Facebook och LinkedIn.

mannheimerswartling.se



2120

En människosyn som  
förhindrar lika behandling?

Therése beskriver Homo juridicus 
som en inledande diskussion till ett 

ämne det sällan pratas om inom juridi-
ken. Vad som främst intresserar henne 
i sammanhanget är principer om frihet 
och likabehandling och den människo-
syn hon anser präglar vårt rättssystem. I 
boken diskuteras detta bland annat uti-
från Foucaults teori om normaliserings-
makten. Therése menar att när vi för-
väntas vara på ett visst sätt för att kunna 
göra oss gällande i rätten, kommer vi att 
göra allt vi kan för att leva upp till de för-
väntningarna.  

– Vi vill helt enkelt leva upp till rådan-
de normer för att kunna vara delaktiga i 
samhället på lika villkor som andra.    

Nu vill hon sätta homo juridicus i 
relation till principerna om frihet och 
likabehandling.  

– Å ena sidan vill vi ju inte klampa 
in i människors liv, vi anser med hänvis-
ning till frihetsvärdet att de måste få lov 
att reda sig själva. Å andra sidan måste 
vi kunna skydda människor från att fara 

illa på olika sätt eller bli utnyttjade eller 
lurade. Hur kan vi på bästa sätt hitta lös-
ningar så att vi kan tillgodose båda in-
tressena?

Efterfrågar ny praxis
Att den ideala människan i rätten för-
väntas vara rationell och suverän är i sig 
inget världsomvälvande, men i ett rätts-
system med principer om allas lika värde 
och likabehandling krävs en diskussion 
om konsekvenserna för de människor 
som avviker från idealet, menar Therése. 
Hon tror att det behövs fler perspektiv 
i situationer där vi funderar över vad 
människor kan och inte kan.    

Therése efterlyser ny praxis och mer 
forskning på området. Den praxis som 
idag finns inom exempelvis förmyndar-
skapsrätten är relativt gammal. Anled-
ningarna kan vara flera, men hon tror att 
svaret delvis ligger i prejudikatsintresset 
samt det faktum att få ärenden drivs till 
högsta instans.

– Att fråntas sin rättsliga aktörsför-
måga upplevs nog ofta som förned-
rande, och personer som har bedömts 

oförmögna att agera i rättsliga samman-
hang kanske inte är så benägna eller ens 
har förmåga att driva processer. Om en 
överförmyndare föreslagit att rätten ska 
besluta om förvaltarskap blir det nog of-
tast så, säger hon.

”Mycket kvar att undersöka”
I ett pågående bokprojekt ska Therése 
behandla olika slag av rättsligt reglerade 
stödpersoner, ställföreträdare och före-
trädare. Hon hoppas samtidigt kunna 
fortsätta arbeta med frågan om homo 
juridicus.

– Det finns så mycket kvar att under-
söka, både vad gäller de frågor jag skri-
ver om i Homo juridicus och helt andra, 
exempelvis inom diskrimineringsområ-
det. Jag kommer nog kunna fortsätta att 
arbeta med de här frågorna under resten 
av mitt yrkesliv.

TEXT & FOTO Ingrid Öhrn

Therése Fridström Mon
toya är jur. dr i offentlig 
rätt och socionom. Hon 
undervisar på jurist och 
socionomprogrammen vid 
Uppsala universitet och 
forskar inom socialrätt och 
förmyndarskapsrätt. I de
cember gav hon ut boken 
Homo juridicus, Den ka
pabla människan i rätten, 
där hon diskuterar frågan 
hur människor förväntas 
vara som aktörer i rätten.    

 ■ BOKTIPS  ■ SAMTYCKE

”Allt annat än ett ja är 
ett nej – därför behövs 
samtyckeslagen.”
EFTER ATT LAGRÅDET PRESENTERADE SITT YTTRANDE OM 
SAMTYCKESLAGEN VÄCKTES REAKTIONER FRÅN FLERA HÅLL. 
iusbäraren träffade Olivia Björklund Dahlgren som är sty
relseledamot för organisationen FATTA för att prata sam
tycke i lag och praktik. 

FATTA är en ideell organisation 
som verkar för samtycke i praktik 
och i lagstiftning. Organisationen 

startades som en reaktion på den friande 
domen i sexualbrottsmålet i Umeå 2013. 
Olivia har varit engagerad i drygt ett år 
och läser just nu termin sex på Juristpro-
grammet. Den gällande lagstiftningen är 
inte tillräcklig, berättar Olivia.  

– Vi vill gå från en våldtäktskultur till 
en samtyckeskultur. En samtyckeslag-
stiftning behövs då gällande lagstiftning 
inte omfattar vad ett övergrepp är. 

Ett av förslagen i den nya samtyck-
eslagen är införandet av ett oaktsam-
hetsrekvist. Oaktsamhetsansvaret kom-
mer innebära att det går att döma en 
gärningsman som saknar uppsåt men 
som borde insett att samtycke inte fö-
relåg, s.k. medveten oaktsamhet. 

– Samtyckeslagen behövs för att kri-
minalisera oaktsamhet. Denna bedöm-
ning finns inom andra brott, varför ska 
sexualbrotten vara ett undantag?

Idag krävs det tvång genom våld eller 
hot, eller en särskilt utsatt situation för 
att en våldtäkt ska föreligga.  

– Sjuttio procent av offren drabbas 
av så kallad frozen fright, dvs. att det 

är omöjligt att göra motstånd. En sam-
tyckeslag krävs för att kriminalisera rätt 
område. 
Förlegade normer
Med en ny samtyckeslag skulle fokus 
flyttas från huruvida det föreligger tvång 
eller utnyttjande till fokus på den sex-
uella självbestämmanderätten, menar 
Olivia.  

– Fokus ligger idag på huruvida det 
förelegat våld, hot eller särskilt utsatt si-
tuation vilket förutsätter att den utsatte 
gjort motstånd. Istället måste fokus flyt-
tas till ifall förövaren inhämtat samtycke.

Synen på sex idag baseras på förlega-
de normer. En lagändring krävs enligt 
Olivia för att en förändring ska ske. 

– Det är vanligt att folk raljerar om att 
det ska vara krav på ett ”kontrakt”. Men 
det är ju självklart att viljan måste ut-
ryckas! Ett klart samtycke måste finnas, 
det kan aldrig bygga på att ett antagan-
de. Gränsen mellan sex och övergrepp 
går vid frivillighet och det måste regleras 
i lag

Ett vanligt argument mot en samtyck-
eslag är att det skulle innebära en om-
flyttad bevisbörda i brottmål. 

– Nej, åklagaren kommer alltid ha 

bevisbördan i brottmål. Istället för att 
bevisa att det funnits tvång, ska det nu 
bevisas att inget samtycke fanns. 

Lagrådets kritik 
Lagrådet, en myndighet som består av 
sex justitieråd eller före detta justitieråd 
och har till uppgift att granska reger-
ingens lagförslag, har uttalat kritik mot 
samtyckeslagen. Exempel på kritik som 
lagrådet tog upp var bristen på förut-
sebarhet och bristande rättsligt behov. 
FATTA håller med Lagrådet gällande 
förutsebarheten. I förslaget som Sexu-
albrottskommittén lade fram finns det 

Olivia Björklund Dahlgren, styrelse
ledamot för organisationen FATTA
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ett krav på att frivillighet ska ut-
tryckas genom ord eller handling. 

I Regeringens förslag så finns inte det 
med, istället används endast begreppet 
frivillighet. 

– Där riktar vi kritik mot Regeringen. 
FATTA vill gå på sexualbrottskommit-
téns förslag då Regeringens förslag är 
otillräckligt.

Att det skulle saknas behov av en 
samtyckeslag håller FATTA däremot 
inte alls med om. 

– Det är en helt felaktig analys då 
gällande lagstiftning inte kriminaliserar 
alla handlingar.  Det faktum att lagrådet 
inte ens nämner oaktsamhetskriteriet 
är konstigt, trots att statistik över t.ex. 
frozen fright starkt visar att ett oaktsam-
hetsrekvisit behövs.

Samtycke- så självklart men trots 
det kontroversiellt
Att sexuella relationer ska bygga på sam-
tycke är så grundläggande att det inte 
för någon bör vara kontroversiellt. En 
samtyckeslagstiftning finns redan i vissa 
länder, exempelvis Norge. Ändå har lag-
stiftningen dröjt i Sverige.

– Det beror på konservativa tanke-
gångar. Jag möts ofta av personer som 
hävdar att den utsatte ljuger. Det finns 
ett utbrett misstroende mot kvinnor 
som blivit utsatta. 

Idag får bara 10% av målsägandena 
ett biträde, trots att de är berättigade till 
det enligt lagen. 

– Bättre stöd till målsäganden måste 
införas. Det är en förutsättning för en 
rättssäker rättsprocess.

För att ändra synen på självbestäm-
mande och sexuell integritet krävs det 
mer än lagstiftning. FATTA arbetar där-
för för samtycke på flera plan.

– Utbildning i skolan är viktigt. Det 
måste börjas i tid för att skapa medveten-
het gällande samtycke. Inte bara gällan-
de sexuella relationer, utan i alla typer av 
kontakt. Även utbildning av rättsväsen-
det krävs i frågor om sexualbrott. 

Huruvida samtyckeslagen röstas ige-
nom eller inte är ovisst idag. Att det finns 
en politisk vilja och många initiativ för 
att en förändring ska ske går det dock 
inte att bortse från. Enligt Olivia är det 
självklart att både lagen och synen på 
samtycke kommer att förändras framö-
ver. 

– Samtycke är det som krävs i alla 
mellanmänskliga relationer. Allt annat 
än ett ja är ett nej, det är inte mer kom-
plicerat än så. 

TEXT Cornelia Frank

FOTO Privat

 ■ SAMTYCKE

Vägen mot en samtyckeslag 
började i augusti 2014 då reger
ingen beslutade att tillsätta en 
särskild utredare med uppgift 
att utreda våldtäktsbrottet. Sex
ualbrottskommittén skapades 
därefter. Lagförslaget var efter 
det ute för remiss där berörda 
myndigheter och organisationer 
gav sin synpunkt. I december 
förra året presenterades det 
färdiga lagförslaget. Föresprå
karna jublade, medan kritikerna 
uttalade sig om att förslaget 
inte är rätt väg att gå.
Efter att Lagrådet haft försla
get på sitt bord presenterades 
nyligen deras slutgiltiga be
dömning. Resultatet? Lagrådet 
går emot regeringens förslag 
och säger därför nej till en ny 
samtyckeslag. Lagrådet menar 
att det saknas rättsligt behov 
av en ny lag. Den andra delen 
av kritiken gäller bristen på 
förutsägbarhet med hänsyn 
till legalitetsprincipen. Det går 
enligt lagrådet inte att förutse i 
vilka fall ett straffrättsligt ansvar 
aktualiseras.

Vad innebär lagförslaget 
egentligen? Här sammanfat-
tas de viktigaste ändringarna:

 ■ Kravet på att gärningsman
nen använt sig av hot, våld eller 
offrets särskilda utsatta situation 
för att dömas till t.ex. våldtäkt 
avskaffas. Fokus läggs istället på 
huruvida deltagandet är frivilligt. 

 ■ Ett oaktsamhetsrekvisit för 
vissa allvarliga sexualbrott införs. 

 ■ Fängelsestraffet för grov våld
täkt och grov våldtäkt mot barn 
höjs från fyra till fem år. 

 ■ Särskilt beaktande ska tas till 
offrets ålder eller särskild hän
synslöshet vid bedömningen av 
brottets grovhet.

 ■ Oaktsamhet införs i fråga om 
barnets ålder. 

 ■ Anmälan av målsägandebi
träde ska göras omedelbart när 
en förundersökning inleds. 

Vad händer nu?  En proposition 
kommer att lämnas till riksda
gen där röstning kommer att 
ske. Frågan är nu om riksdagen 
kommer gå emot lagrådets slut
sats eller inte. Om förslaget går 
igenom kommer lagändringen 
träda i kraft den 1 juli i år.

JURISTERNAS BOKHANDEL
JURISTERNAS HUS, FRESCATIVÄGEN 18 • TELEFON 08-612 47 40  •  ÖPPET MÅN–TORS 10.30–17.00, FRE 10.30–15.00  •  JURISTERNASBOKHANDEL.SE
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 9 Ordböcker
 9 Kompendier
 9 Andrahandslitteratur

 9 Tentakompendier
 9 Pocketböcker 
 9 Lagboksflikar
 9 Kontorsmaterial

HOS OSS FINNER DU BL AND ANNAT

SPARA TID – VI PRINTAR 
DINA KOMPENDIER!
Som ni säkert märkt blir det mindre och 
mindre kompendier som ni kan köpa i 
butiken. Ni måste själv ladda ner från 
hemsidan och trycka ut det material ni 
vill ha på papper via bibliotekets kopia-
torer eller era egna hemma. Besvärligt 
eller hur?

Nu kan du maila till printservice.sjf@
gmail.com, se även info på vår hemsida, 
beställ det material du vill ha och hämta 
färdigtryckt i butiken. Enkelt eller hur?

TJÄNA PENGAR 
 P Å  D I N  G A M L A  K U R S L I T T E R A T U R

Juristernas Bokhandel bedriver även andrahandsförsäljning 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 hämtar du ut dina pengar – enkelt och smidigt!
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Kom igen SU,  
ni kan bättre!
FLEXIBILITET och framförhåll-

ning. Det är två ord som jag tyvärr 
inte förknippar med juristpro-

grammet på Stockholms universitet. För 
på vår utbildning publiceras schemat för 
nästkommande kurs bara några få da-
gar innan kursen faktiskt startar vilket 
försvårar för oss som har extrajobb. Det 
är snudd på omöjligt att byta semina-
riegrupp och när man behöver plugga i 
mellandagarna så har biblioteket knappt 
öppet.

Min uppfattning är att om man ska 
kunna studera i Stockholm så måste man 
ha extrajobb vid sidan av studierna för 
att ekonomin ska gå ihop. Ett extrajobb 
eller ett ideellt engagemang är dessutom 
ett utmärkt sätt att ”få in en fot” hos en 
framtida arbetsgivare. Argumentet ”ni 
studerar 100 procent och då ska all tid 
läggas på studier” som man möts av om 
man behöver dispens från ett obligato-
rium på grund av jobb, håller inte. Det 
vore toppen att både få ekonomin att gå 
ihop och samtidigt få arbetslivserfaren-
het och knyta kontakter med framtida 
arbetsgivare utan att jobba, men jag ser 
inte hur det skulle gå till. 

Syftet med utbildningen är väl att vi 
ska börja arbeta med juridik? Det borde 
därför vara en självklarhet att underlätta 
för studenter att jobba vid sidan av stu-
dierna. Detta kan göras genom att 1. låta 
studenterna göra sina gruppval i god tid, 

helst en månad i förväg eller mer, för att 
vi på så sätt ska få våra scheman i god 
tid. Då blir det betydligt lättare för oss att 
planera vår vardag med arbetspass och 
dylikt. 2. Ge studenter-
na bättre möjligheter att 
göra tillfälliga gruppby-
ten eller öka möjlighe-
terna att få dispens även 
för jobb. I dagsläget 
möts man i regel av ett 
blankt nej om man ber 
att få byta seminarietill-
fälle på grund av jobb. Vid det senaste 
gruppvalet gavs dock småbarnsföräldrar 
särskilda möjligheter till gruppbyten, 
vilket är bra. Anmärkningsvärt är dock 
att även elitidrottare gavs samma för-
mån. Det är såklart bra att det finns elit-
idrottare som studerar vid sidan av sin 
träning, men vad har elitidrott med vår 
utbildning att göra?

Ett annat stort flexibilitetsproblem 
är möjligheterna till självstudier vid SU. 
I dagsläget har man som student strik-
ta och inte särskilt generösa öppettider 
att förhålla sig till om man vill plugga i 
Frescati. Öppettiderna är generösare i 
södra husens ekande korridorer, men 
det är inte optimalt att sitta där och veva 
med armarna för att den rörelsekänsliga 
belysningen inte ska släckas. I mellanda-
garna var öppettiderna under all kritik, 
flera dagar var biblioteket helt stängt och 

andra dagar hölls det öppet men med 
begränsade öppettider. Var ska vi som 
inte kan sitta hemma och plugga ta vä-
gen? 

Om SU insisterar på att lägga en tenta 
strax efter nyår så måste studenterna ha 
möjlighet att plugga, även under mel-
landagarna. Här tycker jag att SU kan ta 
efter exempelvis Högskolan i Jönköping. 
Där har alla studenter ett personligt pas-
serkort med en kod som ger tillgång till 
högskolans lokaler dygnet runt. Smidigt! 
För egen del är jag tacksam över att ha 
ett extrajobb hos en generös och flexibel 
arbetsgivare som lät mig använda deras 
lokaler när biblioteket var stängt. Ännu 
en fördel med att arbeta vid sidan av stu-
dierna! 

TEXT Oscar Gustafsson
ILLUSTRATION Fredrika Lageryd
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 “ Var ska vi som inte 
kan sitta hemma och 
plugga ta vägen? 
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”Vi har fått hjälp av #metoo att  
sätta diskriminering på kartan.”
IUSBÄRAREN har intervjuat 
Diskrimineringsombuds
mannen Agneta Broberg 
om hennes karriär, #metoo 
och diskrimineringslagens 
aktiva åtgärder.

ÅR 2017 var det år som skulle 
komma att präglas av #me-
too-kampanjen. Kvinnor från 

alla möjliga arbetsplatser satte ned foten 
och i sociala medier delade de sina his-
torier om män som utsatt dem för sex-
uella trakasserier, övergrepp och makt-
missbruk. Exempelvis juristbranschens 
upprop #medvilkenrätt fick 5965 under-
skrifter.

– Metoo har öppnat upp ögonen för 
det stora behovet, inte bara att det finns 
en lagstiftning, utan också behovet av att 
jobba med diskrimineringsfrågorna på 
arbetsplatsen.

Agneta Broberg har varit DO sedan 
år 2011, men någon tanke på att jobba 
för en myndighet hade hon inte när hon 
fastnade för juridiken under en kvälls-
kurs på JIK:en.

– När jag läste i Lund så diskutera-
des ensidigt några givna framtida yrken 
bland oss studenter. Advokat, åklagare 
eller domstol var de vägarna man gick. 
Så mitt första mål var bara att sitta ting. 
Väl där tyckte jag att det var ett spännan-
de och utvecklande arbete och valde do-
marbanan som nästa steg. Jag har aldrig 
haft någon långsiktig karriärplanering 
utan snarare varit öppen för nytt då och 
då genom livet.

Agneta började arbeta som fiskalsas-
pirant på Hovrätten för Västra Sverige, 

men på grund av den konservativa ar-
betsmiljön fortsatte hon inte på domar-
banan. Efter en godkänd fiskaltjänstgö-
ring började hon istället arbeta på en 
affärsjuridisk byrå. Efter tre år på byrån 
fick hon sitt första barn, samtidigt som 
hennes man fick arbete utomlands i Du-
bai.

– Då åkte jag med och tänkte ”det är 
ju perfekt ett år under mammaledighe-
ten”, men det blev nio år och tre barn 
istället.

Efter mammaledigheten arbetade 
Agneta först som agent för klädproduk-
tion i 3 år. Sedan läste hon in sig på IP 
rätten hemma i Sverige och startade en 
egen verksamhet i Dubai på området. 
När Agneta kom hem fortsatte hon på 
domarbanan och blev till slut domare. 
Men i samband med att Konsumentver-
ket skulle flyttas till Karlstad blev hon 
tillfrågad om att börja arbeta där. 

– Jag blev avdelningschef för den ju-
ridiska verksamheten och ställföreträ-
dande konsumentombudsman. Jag hade 
inte tänkt tanken, men efter möte med 
Konsumentverket insåg jag att erbjudan-
det innehöll utmaningar och utveckling 
som lät jättespännande. Ett arbete på 
statlig myndighet ger en dimension du 
inte har på en domstol, nämligen den att 
arbeta med frågor proaktivt. 

Sex år senare dök det upp en annons 
för diskrimineringsombudsman. Då 
Agneta alltid, på olika sätt, jobbat med 
rättigheter i sitt liv sökte hon och seder-
mera fick jobbet. 

– Rätten att inte bli diskriminerad är 
en av de mest grundläggande rättighe-
terna, en förutsättning för att överhu-
vudtaget kunna ta till vara andra rättig-
heter, så jag kunde inte tacka nej när jag 
fick erbjudandet!

2017 började några intressanta änd-
ringar i diskrimineringslagen att gälla 
avseende arbetsgivares skyldigheter att 
arbeta förebyggande och främjande för 
att motverka diskriminering - så kallade 
aktiva åtgärder. Numera omfattas alla sju 
diskrimineringsgrunderna. De nya reg-
lerna innebär att arbetsgivaren har att 
undersöka om det finns risker för dis-
kriminering, inklusive trakasserier och 
sexuella trakasserier, eller repressalier. 
Därefter ska arbetsgivare analysera or-
sakerna till de risker som har upptäckts, 
genomföra åtgärder för att förebygga 
diskriminering och möjligheter följa 
upp och utvärdera arbetet.

En ny undersökning från DO visar 
att det är få arbetsgivare som, ett år efter 
lagen började gälla, känner till ändring-
arna. 60 % av de tillfrågade kunde inte 
nämna något av de nya kraven. Endast 
var fjärde arbetsgivare ansåg att ändring-
en lett till ett förändrat arbetssätt. Fram-
förallt ansåg bara en av sex arbetsgivare 
att diskrimineringslagen kräver att de 
behöver arbeta med aktiva åtgärder.

– Ja, det är klart att det är oroväckande 
att så många inte har koll på de nya reg-
lerna. Sen ska vi veta att det inte är nytt i 
sig, man ska ha arbetat med aktiva åtgär-
der i flera år. Men det nya regelverket ger 
arbetsgivaren helt andra verktyg och möj-
ligheter. Samtidigt är jag väldigt positiv 
framåt, då jag tror att vi har fått hjälp av 
#metoo att sätta diskriminering på kartan.

Utöver att aktualisera frågan om dis-
kriminering på arbetsplatsen har #me-
too även lett till förändrad attityd bland 
arbetsgivarna.

– När vi nu kommer att tillsyna lag-
stiftningen så tänker jag att det inte finns 
en arbetsgivare som kan ställa sig upp 
och säga ”vi har ingen anledning att un-

dersöka riskerna hos oss”. 
Alla ser dock inte positivt på lag-

ändringen. Till exempel skrev Svenskt 
Näringsliv i sitt remissvar att det inte 
finns behov av ändring och att en alltför 
stor börda nu läggs på företagen, medan 
LO-facket vill se en semidispositiv vari-
ant av lagändringen.

– Det tror jag mer handlar om parter-
nas mandat. I Sverige är det arbetsmark-
nadens parter som äger frågorna och vill 
helst göra det utan inblandning. Men nu 
ser nog även de att situationen är mycket 
sämre än de kunde föreställa sig. Kraf-
ten i #metoo har lett till att arbetsgivarna 
nu tagit frågorna på allvar, startat utred-
ningar och är redo att vidta åtgärder och 
jobba med de strukturella frågor som det 
här egentligen handlar om. Det ska sägas 
att det finns många därute som gör ett 
fantastiskt arbete och som jobbat med 
det här i många år vilket har lett till nå-

got positivt som i sin tur lett till goda re-
sultat i för den verksamhet man jobbar i. 

Arbetslivet och aktiva åtgärder är ett 
av tre större inriktningsområden som 
DO kommer att fokusera på särskilt de 
kommande tre åren. Hos DO har man 
redan innan #metoo sett problematiken 
inom området, den okunskapen och hur 
lite man arbeta med det. Att ändra lagen 
var bara ett första steg och Agneta menar 
på att de jobbar hårt och kommer fort-
sätta jobba på.

– Först måste man sprida kunskap 
om vad arbetsgivare måste göra, om 
lagens innebörd. Då arbetar vi med in-
formationskampanjer. Vi har exempelvis 
gjort ett utskick till Sveriges samtliga 
arbetsgivare. Vi har även mycket kon-
takt med andra myndigheter, fackliga 
organisationer och arbetsgivarorgani-
sationer där vi genom möten och semi-
narier trycker på deras ansvar i det här. 

Sedan i höstas utövar vi även tillsyn över 
samtliga kommuner och landsting. Mot 
bakgrund av #metoo har vi utökat den 
med branscherna juridik, media och 
kultur. Därutöver utvecklar vi även kun-
skap inom området genom att beställa 
och uppmuntra studier där det behövs. 
Vi arbetar helt enkelt med ett brett per-
spektiv.

Agneta ser, enkätundersökningen till 
trots, ljust på framtiden och tror på en 
positiv utveckling. 

– Jag tror att med ett intensivt arbete 
och fortsatt stöd av #metoo så har vi en 
öppenhet vi inte haft tidigare. Det kom-
mer att kunna leda till förändring på 
våra arbetsplatser och i samhället i stort.

TEXT Omid Moallemi

FOTO Tomas Gunnarsson
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Företrädesrätt till återanställnig 
Fråga: Hej, Jag har jobbat extra 4 år 
på ett företag och nu går företaget 
inte så bra och därför kommer min 
tjänst och några andra tjänster att för
svinna. Utifrån den här situationen har 
jag funderat lite på företrädesrätten. 1. 
Vad innebär egentligen företrädesrät
ten och kommer jag att omfattas av 
den? 2. Om jag hittar ett annat jobb 
och slutar under min uppsägningstid, 
försvinner företrädesrätten då? 3. Finns 
det något annat som är bra att känna 
till? Vänliga hälsningar/Hanna 

Svar: Hej Hanna och tack för dina frå-
gor om företrädesrätt till återanställning! 

1. Företrädesrätt till återanställning 
regleras i lagen om anställningsskydd 
(LAS). Företrädesrätten till återanställ-
ning innebär att en person som blivit 
uppsagd på grund av arbetsbrist, ifrån 
uppsägningsbeskedet och till och med 
nio månader från det att anställningen 
upphört, har företrädesrätt till återan-
ställning inom den verksamhet och i det 
kollektivavtalsområde där den anställ-
de tidigare varit sysselsatt. Det innebär 
med andra ord att om en ny tjänst ska 
tillsättas och utlysas så ska personer med 
företrädesrätt få erbjudande om tjäns-
ten. Det gäller självklart endast under 
förutsättning att den före detta anställa 
har tillräckliga kvalifikationer för de nya 
arbetsuppgifterna. Interna tillsättningar 
genom exempelvis omplaceringar, för-
flyttningar eller organisationsföränd-
ringar aktualiserar inte företrädesrätten. 
Notera att för att en person ska ha före-
trädesrätt till återanställning krävs det 
att personen har mer än tolv månaders 
sammanlagd anställningstid under de 

senaste tre åren när anställningen upp-
hör.

Utifrån din fråga så låter som det som 
att du just blivit uppsagd pga. organisa-
toriska och ekonomiska skäl, vilket typ-
iskt sätt är att betrakta som uppsägning 
pga. arbetsbrist. Under förutsättning att 
du varit anställd minst tolv månader 
så har du därför företrädesrätt till åter-
anställning om arbetsgivaren under de 
kommande nio månaderna ska tillsätta 
en ny tjänst som du har tillräckliga kva-
lifikationer för inom verksamheten där 
du varit tidigare och i det kollektivavtal-
sområde du tidigare omfattats av (under 
förutsättning att företaget har kollektiv-
avtal). Utgångspunkten avseende ”till-
räckliga kvalifikationer” är att du har de 
allmänna kvalifikationer som normalt 
krävs för tjänsten eller kan uppnå såda-
na kvalifikationer efter en kortare upp-
lärningstid.

Hanna glöm inte bort att för att före-
trädesrätten ska bli aktuell krävs det att 
du anmält till arbetsgivaren att du öns-
kar nyttja sin rätt. Gör gärna det skrift-
ligt. Det är vanligt att arbetsgivare själva 
informerar den anställde om såväl möj-
ligheten till företrädesrätt som att den 
måste anmäla anspråk. Skulle din ar-
betsgivare inte informera, så se till att du 
själv anmäler att du har företrädesrätt. 

2. Du frågar även vad som händer om du 
säger upp dig själv under uppsägningsti-
den och tar ett annat arbete. Denna spe-
cifika situation där en anställd sagts upp 
på grund av arbetsbrist men som under 
uppsägningstiden väljer att säga upp sig 
själv påverkar inte företrädesrätten. Du 
skulle därför i denna station behålla fö-
reträdesrätt trots sin egen uppsägning. 

Det motiveras av att det var arbetsgiva-
ren som tog initiativet till uppsägningen 
ursprungligen. Skulle situationen vara 
den omvända och du skulle sagt upp dig 
själv innan det uppstod en arbetsbrist i 
organisationen så skulle du inte ha nå-
gon företrädesrätt.  

3. Det kan vara bra att känna till att om 
en person med företrädesrätt tackar nej 
till ett erbjudande om återanställning 
som är skäligt så förfaller företrädesrät-
ten. Utifrån att du skrev att det är flera 
som blir uppsagda pga. arbetsbrist så 
gäller avseende företrädesrätten att om 
det finns flera personer som gör gällan-
de företrädesrätt till samma tjänst gäller 
i första hand självklart att endast de som 
har tillräckliga kvalifikationer kan kom-
ma i fråga för tjänsten. Därefter kommer 
anställningstid följt av ålder. 

Avslutningsvis så gäller inte företrä-
desrätten för en person som sagts upp på 
grund av personliga skäl eller som själv 
valt att avsluta sin anställning (innan ar-
betsgivaren säger upp pga. arbetsbrist). 

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

REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist 
och förhandlare hos Transportföretagen som är 

en samarbetsorganisation för arbetsgivar–  
och branschförbund inom transport näringen. 
Rebecca har juridikexamen och en fil. kand. i 
personal– och arbetslivsfrågor. Hon ansvarar 
även för den årliga sammanställningen av 
Karnovs författningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA  
arbetsrättaren  
REBECCA

FOTO Niklas Bolin Djanaieff
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FLYGFÄRDIG?

Under våra vingar hittar du många av Sveriges mest fullfjädrade exper-
ter inom affärsjuridik. Kanske ser du din framtid här när du ska landa 
på ditt första jobb? 
 På Vinge får du utrymme att växa. Både som människa och i din 
yrkesroll. Hos oss gäller verkligen att the sky is the limit.
 Varje klient och uppdrag är mer eller mindre unikt. Därför behöver 
vi mångsidiga jurister. Hos oss är det du som är skillnaden. Vi trivs bäst 
när vi får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är 
att lösa upp affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm  Göteborg  Malmö  Helsingborg  Brysselvinge.se/karriar
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