— PRESS —
JUDICATA

G

RENINGEN
FÖ
ALA
PPS
IU

NUMMER 2019/1

JURIDISK
A

Tidning för Juridiska Föreningen i Uppsala

RU

N D A D 18

44

presenterar

www.dromjobbet-linklaters.se

I detta nummer
s. 5

Ledare
Aws Al-kohaili hälsar in våren.

s. 6

Presidiet
Ordförande och vice ordförande kommer med vänliga hälsningar.

s. 8

Ta det lugnt!
En uppmaning till lugn i all stress.

s. 12

Sex säljer fortfarande
Kan könsdiskriminerande reklam förbjudas?

s. 16

Hur noggran måste en köpare vara?
Undersökningspliktens vara eller icke vara.

s. 20

Spellistorna för plugget
De 6 bästa spellistorna för att förgylla pluggandet.

s. 23

Lediga poster
Lediga poster inom Juridiska föreningen!

OM PRESS JUDICATA
Redaktionen

”Vilken app kan du inte leva utan?”

Frida Falck
Bitr. chefredaktör

Aws Al-kohaili
Chefredaktör

Erik Berglund
Layoutansvarig

”Kameran - för jag kan inte gå
10 sek. utan att titta på mig
själv.”

”Spotify-appen, allt annat är
förgängligt.”

”Reddit. Hur ska jag annars
prokrastinera?”

Besöksadress
Övre Slottsgatan 3
753 11 Uppsala

G

RENINGEN
FÖ

ALA
PPS
IU

Kontor
Övre Slottsgatan 6
753 11 Uppsala

JURIDISK
A

Huvudsamarbetspartner

RU

Kontakt:
redaktion@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se
Ansvarig utgivare:
Matilda Lindgren
kommunikation@jf-uppsala.se
Tryck & bokbinderi: Bording AB

4
N D A D 18

4

Samarbetspartners

Ledare.
Dagarna blir ljusare och längre. Fåglarnas kvitter kan höras under eftermiddagen. Fönstertermometern visar blygsamma värmegrader. Vissa
har lämnat in sina första promemorior, antingen för den innevarande terminen eller sin första
punkt. Reccelagens hesa ramsor, avdankade öl
och tillfälliga Instagramkonton har bytts ut mot
ringar under ögonen, solbrillor och permanenta
memekonton. Våren har många tecken. En av
mina absoluta favoritårstider.
Jag intar min andra termin – och min första och
sista – som chefredaktör för denna tidning. Ett
stort tack för min käre företrädare, Alexander
Zanton, som nu ställer sig chefredaktör emeritius. Ett stort tack ska också ges till vår käre vice
ordförande Magnus Jansson, vars kunskaper
och råd vi inte klarat oss förutan. Heja Mange!
Till detta nummer har min käre biträdande, Frida Falck, tagit upp musiktips för den som behöver uppdatera spellistan, för vem gör inte det?
I samma anda kommer ni även kunna läsa ett
stycke text med ledorden ”Ta det lugnt!”. Mer än
så ska inte avslöjas.
Även vår käre layoutansvarige, Erik Berglund,
har förutom att ha utformat tidningens omslag
även riktat sina ögon mot reklam. Många av oss
tänker inte en extra tanke kring vilka moraliska
– och stundtals juridiska – frågor som aktualiseras. Till detta nummer har undertecknad riktat
intresset mot köparens undersökningsplikt av
lös respektive fast egendom. Vad innebär denna
”plikt” egentligen?
Du som läst så långt: koka upp en kopp (eller
kanna) med kaffe, sätt dig vid fönstret och unna
dig en lite annorlunda läsning. Ett tips – som numera förlorat sitt värde men som är värdefull – är
att våga ta pauser och njuta av din omgivning.
Titta upp, lyssna, betrakta. Din framtid avgörs
inte av de där sidorna du inte läste men som du
ville hinna med eller det där PM:et som kanske
inte var ditt bästa. Med några terminer på nacken är det mitt främsta tips för dig, såväl ny som
gammal jur.stud.

Aws Al-kohaili
Chefredaktör

Presidiet.
Kära medstudenter!

I skrivande stund har vintern just
gjort en högst oönskad återkomst
efter att våren doppat sin stortå i
Uppsalas atmosfär och tänkte “vi
tar det nästa gång”. Något som
däremot gjort en mer önskad
återkomst, efter årsskiftet, är Juridiska föreningens verksamhet.
Ja, vi vet att ni förmodligen redan
sett julnumret landa i er brevlåda
- oh, ah, tekniskt fel - men det är
aldrig för sent att fira in det nya
året. Och vilket år det kommer bli!
Efter en reccevecka som kommer
gå till historien för dess orimligt
taggade reccar och funktionärer
har Juridiska föreningen stärkt sin
ämbetsmannakår med hela 36 (!)
laddade juriststudenter, och över
100 av alla 1800 juriststudenter i
Uppsala medverkar nu i föreningens verksamhet på ett eller annat
sätt. Som en ros på tårtan så är
det nu också officiellt att JF har
status som studentkår för Juridiska fakulteten även 2020-2022!
Med de förutsättningarna är vi
övertygade om att detta kommer
bli ett stort år för föreningen!
Ett stort år passar ju också osedvanligt bra just år 2019, då JF fyller 175 år. Det kommer såklart att
firas med pompa och ståt under
året. Framför allt kommer det

märkas i höst, i samband med
den monumentala jubileumsbalen där vi hoppas få se just dig
uppklädd och redo för århundradets fest. Men håll utkik redan
under våren för lite jubileum! För
oss i kårens presidium blir det
närmast ett orimligt jubileumstungt år eftersom vi båda fyller
25 - och då är det ju i vart fall en
liten lättnad att vi leder en förening som är sju gånger så gammal
som vi är. (Kort sammanfattning
av våra respektive personligheter: Anna ska fira genom att kicka
fest, medan Magnus tänker fira
genom att skriva arbetsordning
för JF:s stipendienämnd.)
Samtidigt som det kommer bli
ett festligt år kommer det också
bli ett år med många spännande
utmaningar. Så som människor
åldras, åldras ock byggnader, och
i höst hoppas vi därför att Jontes
fått sig ett välbehövligt ansiktslyft. I höst börjar också en ny era i
föreningen då vi inte längre är kår
enbart för juristprogrammet utan
också för det nystartade Lantmätarprogrammet med juridisk inriktning, vars 25 nytillkomna pionjärer förhoppningsvis kommer
ge oss en riktig energiinjektion men också en chans att utmana
våra egna tankesätt och strukturer.

Kort sagt: Den här hösten kommer bli något utöver det vanliga.
Och det finaste av allt är att just
du har alla möjligheter i världen
att hänga på tåget. Kanske är
du redan engagerad och söker
nya utmaningar. Kanske har du
inte ens tänkt tanken, eller till
och med tänkt “nej varför skulle
jag?” Men oavsett vem du är eller
vart du är i livet tycker vi (heeelt
opartiskt) att nu om någonsin är
det dags att ta chansen att göra
din studietid lite, lite bättre. Den
6 april öppnar ansökan till att engagera sig som ledamot i Studierådet, arbetsmarknadsutskottet,
klubbverkare, reccekommitté för
VT20 och mycket mer. Kanske
framför allt: då har du chansen
att gå i Ivar Stahls och Anna Liliebäcks fotspår och bli nästa ordförande för Juridiska föreningen.
Men oavsett om du är engagerad
eller inte vill vi hälsa dig varmt
välkommen till denna nya vårtermin. Vi som studentkår kommer
fortsätta att ta tillvara dina rättigheter och göra din studietid lite
bättre. Och du är alltid välkommen till Jontes stuga för lite kaffe!

Anna Liliebäck
Ordförande
Magnus Jansson
Vice ordförande

Together we
make a mark
Vill du bli en del av vårt team? Har du ett genuint intresse för
affärsjuridik tillsammans med ett naturligt kommersiellt tänkande?
Vill du arbeta i ett högpresterande team med stark framåtanda
där ingen dag är den andra lik? Registrera din ansökan på vår
hemsida www.whitecase.com/careers/locations/sweden
med CV och personligt brev på engelska, betyg från din juridiska
utbildning, gymnasiebetyg samt eventuella övriga meriter.

Följ oss gärna på

Ta det lugnt!
”Tre ord som känns främmande för en högpresterande juriststuderande
Uppsalabo som aldrig missar en Stockentorsdag.”
Förbereda inför seminariet, äta middag med en
kompis, läsa det där extra rättsfallet som föreläsaren sa att man typ måste, utgång till snerikes (förmodligen stocken också), läsa kurslitteratur, läsa
rättsfall, läsa lagtext, cykla till föreläsningen, laga
mat, diska, hålla kontakten med familjen, kanske
träna lite, träffa några till kompisar och ännu mera
läsande.
Så ser de flesta veckorna ut för oss juriststudenter
men ibland händer det. En kväll utan några måsten. Eller till och med en hel dag då seminarieuppgiften är färdig, PM-inlämningen påbörjad och det
högst upp på den mentala to-do-listan är avbockad. Det är då oron sjunker över mig som ett tjockt
täcke. När jag ligger i sängen och egentligen borde ta det lugnt skuttar rastlösheten över mig med
fjäderlätta steg. Borde jag inte läsa några sidor till i
kurslitteraturen? Fila på mitt PM? Träffa en kompis?
Träna? Läsa nyheterna? Skriva en bok? Lösa Palmemordet? Uppfinna ett ord för när man är
mätt på vatten (smatt förslagsvis)? Avsätta Trump? Klippa mina naglar? Du
fattar - något produktivt.
Med tanke på hur juristprogrammet är utformat går det aldrig att
vara färdig. Du kan alltid göra
mer, vara lite bättre, springa lite
snabbare och få några fler poäng. Jag tror detta främst beror
på att juristprogrammet är en
av de få utbildningar som har en
betygsskala utöver bara godkänt.
Det beror även på att arbetsbördan som läggs på oss elever sätter
orealistiska och ohälsosamma standarder. Vi ska hinna läsa hundratals sidor
kurslitteratur och rättsfall
samt förbereda sig och

gå på föreläsningar och seminarium. Utöver det är
Uppsala Sveriges bästa studentstad. Det finns alltid
evenemang att gå på. Utöver allt pluggande går det
att fylla den resterande tiden på dygnet med olika
sociala aktiviteter. Och det är svårt att inte göra det.
Svårt att inte delta när man hela tiden blir påmind
genom sociala medier att man missar något. Men
det är tyvärr inte fysiskt eller psykiskt, det helt enkelt inte mänskligt, att hinna med allt.
Och det är okej.
Jag uppmanar alla att ta det lugnt.
Ta det lugnt!
Tre ord som känns främmande för en högpresterande juriststuderande Uppsalabo som aldrig missar en Stockentorsdag. Se inte att göra ingenting
som bortkastad tid. Känn inte att du varje vaken minut borde göra någonting lärorikt, svårt, roligt
eller socialt. Låt dig bara ta det lugnt. Låt
dig själv ha ha tråkigt. Att ta det lugnt
är lätt men svårt att kombinera med
ett fullspäckat schema med tiotals
böcker att hinna läsa utan sidhänvisningar och anteckningar man numera måste skriva för hand.
Jag säger inte att ta det lugnt hela
tiden. Jag säger bara att ta tiden att
ta det lugnt utan att känna
dåligt samvete över att inte göra någonting.
Men jag generaliserar, för du kanske
inte känner dig stressad över att
du inte gör tillräckligt.
Men jag vill ändå säga till er
alla - du är tillräckligt.

Frida Falck
Bitr. chefredaktör

Axel Wernlund och Emma Eklind kom båda i kontakt med Gernandt & Danielsson genom att delta i den Talangdag som byrån varje
år arrangerar på sitt kontor. Därefter har de arbetat som både Research Trainees och Summer Trainees och är nu anställda som
Associates på byrån.

Välkommen till en stor byrå i mindre format
Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk
byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson.
Men det är också oerhört roligt och utvecklande.
På Gernandt & Danielsson får du den stora
byråns alla fördelar. Du får jobba med stora
och komplexa uppdrag, i nära samarbete med
några av Sveriges högst ansedda affärsjurister.
Samtidigt är byrån inte större än att alla lär
känna varandra. Du blir sedd som individ och
får ta ansvar från dag ett.

Sedan starten för drygt 25 år sedan har vi
byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap,
granskning och ifrågasättande värderas högt.
Hos oss arbetar du nära delägare och andra
seniora jurister. Och vår erfarenhet är att
du vinner på att jobba med flera rättsområden,
inte bara ett. Allt detta gör att du växer
snabbare in i advokat- och rådgivarrollen.
Är du rätt för oss, och vi rätt för dig? Kom då och
komplettera vårt redan framgångsrika team.

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson på
www.gda.se eller följ oss på facebook och instagram

Hamngatan 2, Box 5747 · SE-114 87 Stockholm

Sätt kurs
mot en
långsiktig
karriär.

Här var det tomt!

Det här uppslaget kan du göra lite vad du vill med. Fylla med anteckningar från de intressanta artiklarna, rita något fint eller till och med
spela hänga-gubbe på.
Du kanske frågar dig varför vi lämnar två sidor i vår tidning tomma?
Det är för att vi vill uppmärksamma möjligheten för dig (ja, just dig!) att
höra av dig till oss om du har idéer du vill framföra till oss. Det kan vara
feedback avseende vad vi har gjort hittills eller tips om framtida artiklar.
Du kan till och med höra av dig om du vill bidra med en egen artikel i
tidningen!
Hör av dig till oss på vår mail om du vill veta mer!
redaktionen@jf-uppsala.se

På Cederquist är hållbarhet ett självklart fokus.
För oss som advokatbyrå innebär det tre saker. Dels att vi bygger långsiktiga
relationer med våra kunder, något som bidrar till att vi själva utvecklar våra
kunskaper. Dels att vi tänker på våra medarbetare, vilket innebär att vi arbetar
hårt, men respekterar ditt behov av fritid och avkoppling. Och slutligen,
förstås, att vi alltid agerar med miljön i åtanke.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

”Våra medarbetare är
vår viktigaste tillgång”
Cederquist drivs sedan en tid tillbaka som ett True Partnership.
Och för att hitta nya vägar att vandra i en traditionellt sett konservativ bransch
har de bland annat hämtat inspiration från Google och Apple.
Nyckeln till att driva en modern advokatbyrå är att
ha passionerade medarbetare som vill vara med och utveckla sig själva, kunden – och Cederquist, säger Angelica
Ljung, HR – och Employer Branding specialist på Cederquist.

Cederquist grundades 1953 och har gått från att vara
en traditionell advokatbyrå till en modern affärspartner.
Men deras mål har alltid varit att hinna först in i framtiden genom att utvecklas tillsammans med marknaden
som är under ständig förändring. Idag drivs byrån som
ett modernt bolag med en gemensam kultur och ett
tydligt kunderbjudande.
Vi har flera spännande digitala lösningar på
ingång och en modern approach till hur man ska attrahera
och behålla jurister, säger Angelica Ljung, HR- och
Employer Branding specialist och förklarar att deras fokus
framöver bland annat ligger att bibehålla en modern och
värderingsstyrd kultur. Vi har arbetat med våra värdeord;
kvalitet, lyhördhet, passion och hållbarhet i över tio år,
vilket gör att vi står ut bland andra byråer, säger hon.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång Hos
oss finns det en tydlig entreprenöriell anda och alla förutsättningar för att göra ett personligt avtryck och påverka de
beslut som fattas. Vi är en stor organisation, men samtidigt
tillräckligt små för att vara personliga, säger Angelica Ljung.

De tar även emot juriststudenter genom sommarnotarietjänster, deras student- och talangpool samt
via deras årliga rekryteringsevent ”CQ Recruitment
Days”. Det är många som är intresserade av att arbeta
extra på Cederquist, bland annat tack vare att de får
en unik inblick i det vardagliga arbetet på topprankad
affärsjuridisk advokatbyrå.
För oss är det en självklarhet att erbjuda juriststudenter en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om
oss som arbetsgivare. Vi vet att det finns många spännande
arbetsplatser att välja mellan som färdig jurist och det är
därför viktigt för oss att redan tidigt etablera en relation till
de studenter som är nyfikna på just affärsjuridik.

Dina tips till studenter som
vill lära känna Cederquist?
Följ oss på våra sociala medier, där lär ni känna oss
som organisation och våra medarbetare. Håll även koll
på vår hemsida och kärriärsida för att läsa intervjuer i
vår karriärblogg och andra nyheter. Kom fram till oss
på mässor och andra event, bästa sättet att lära känna
Cederquist är att prata med någon som redan är en
CQare!
#Denmodernabyrån #CQ

Sex säljer fortfarande!
Bahnhofs kontroversiella meme
Under hösten förra året fick ett visst beslut från Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON), en
del av Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) viss
medial uppmärksamhet. Beslutet rörde marknadsföring från företaget Bahnhof, en vad man närmast
kan kalla ”hipp” (om man får vara så icke-cool) internetleverantör som gjort sig ett namn genom att
gång på gång överklaga beslut kring utlämning av
användares uppgifter och att blockera förlags hemsidor efter att dessa förlag krävt att bolaget blockerar fildelningssidor. När det kommer till debatten
kring ett fritt och anonymt internet kontra ett kontrollerat och mer bevakat sådant har Bahnhof tydligt profilerat sig som en förespråkare av det första.
Marknadsföringen som lyftes i RON rörde dock ett
lite annat område än frihet och anonymitet på internet – nämligen könsdiskriminering. Närmare
bestämt, könsdiskriminering i form av en meme.
Den publicerades både på Bahnhofs Facebook och
Instagram, och bygger på den kända ”Distracted
Boyfriend”-memen, där pojkvännen i den aktuella
bilden tittar på Bahnhof istället för sin nuvarande
arbetsplats. En lite finurlig rekryteringsannons som
visar att arbetsplatsen faktiskt har koll på vad som
är inne på internet.
Bilden uppskattades dock inte av de 15 privatpersoner som anmälde bilden till RON, där den fälldes
för att dels framställa kvinnan märkt ”Bahnhof”
som ett sexobjekt, samt att mannen märkt ”Du” var
stereotypisk och därför diskriminerande mot män.
Som grund för detta åberopades ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, särskilt artikel
4 första stycket, som stadgar att ”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet.
Marknadskommunikation får inte uppamma eller
överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning
eller sexuell läggning.”.
Beslutet från RON aktualiserade återigen en debatt
som pågått under en lång tid, nämligen den om
riksdagen genom ny lagstiftning borde förbjuda
könsdiskriminerande marknadsföring i Sverige.
Vad säger lagen?
För de av er som ännu inte nått immaterialrätten
på T3 eller helt enkelt förträngt den ska jag försöka
summera det viktigaste avseende marknadsföring.
Marknadsföring i Sverige regleras genom marknadsföringslagen (MFL), där viss marknadsföring är
otillåten. Är den otillåten kan den förbjudas enligt
23 §.
Syftet med lagen är, enligt 1 §, att främja konsumenters och näringslivets intressen vid marknadsföring.
Den tar sikte på att motverka marknadsföring som
är otillbörlig mot någon av dessa parter. Det ansågs

enligt förarbetena inte vara ett inskränkande av
tryck- eller yttrandefriheten, eftersom man antagit
att marknadsföring av rent kommersiell natur faller
utanför tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde. Vid tveksamhet kring om det rör sig om marknadsföring av
rent kommersiell natur och exempelvis opinionsbildande material ska tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen ges företräde.
Grundlagarna är därför inte ett hinder för att begränsa marknadsföring. Har vi då något stöd i MFL
för att förbjuda marknadsföring för att den är könsdiskriminerande? De paragraferna som verkar passa in är 5 och 6 §§, som stadgar att marknadsföring
ska stämma överens med god marknadsföringssed. Om den inte gör det och påverkar (eller sannolikt påverkar) mottagarens förmåga att fatta ett
välgrundat affärsbeslut är den otillbörlig och kan
förbjudas.

Bilden på kvinnan är inte någon reklam som diskuteras i artikeln.

Vi har alltså att göra med en generalklausul med en
till synes oklar bredd (något alla vi juriststudenter
förstås älskar!). För att få reda på vad god marknadsföringssed måste vi självklart dyka ner i förarbetena
till lagen. Lyckligtvis är förarbetena från 70-talet och
är därför fortfarande läsbara. Där anges det att god
marknadsföringssed är ett dynamiskt begrepp som
kan förändras med tiden, och att ledning bland annat kan sökas i ICC:s regler. Vänta nu, ICC:s regler?
Det är ju de reglerna som RON grundade sitt avgörande på! Men, frågar du, den kritiske läsaren,
dig själv, om ICC:s regler ger ledning till vad som är
otillåtet, och könsdiskriminerande marknadsföring
går emot ICC:s regler, varför har vi då inte förbjudit
könsdiskriminerande marknadsföring med hjälp av
MFL?
Marknadsdomstolens praxis
Svaret på denna fråga får vi från marknadsdomstolens beslut i MD 1976:8. Konsumentombudsmannen (KO) förde i målet talan mot CRC-Lafo AB för
en annons där bolaget i annonseringen för rengörings-/smörjmedlet CRC 5.56 sprayat ”CRC” på en
kvinnas nakna rygg, med rubriken ”mekanikerns
bästa hjälp”. KO menade att bilden använde en naken kvinna enbart som ”blickfång för annonsen”
och som en affisch för produktnamnet. De hävdade

även att bilden dels jämställde kvinnor med hushållsmaskiner samt att sättet som produktnamnet
sprayades på kvinnans rygg påminde om brännmärkning. Detta stred mot rådande sociala värderingar kring människors lika värde samt ICC:s regler
för reklam, och skulle därför förbjudas.
Bolaget i sin tur höll med om att annonsen var
olämplig och stoppade den självmant efter dess
första publicering, men invände (för att ”tillmötesgå krav från näringslivet”) att marknadsdomstolen
inte var behörig domstol eftersom de könsdiskriminerande inslagen var skyddade enligt tryckfrihetsförordningens regler. Bolaget menade också att
MFL enbart tog sikte på att skydda konsumenter i
deras egenskap som just konsumenter, vilket inte
skulle innefatta exempelvis deras integritet som
kvinnor.
Vad blev då domstolens beslut? Jo, domstolen
menade till att börja med att de könsdiskriminerande inslagen inte var att bedöma som opinionsbildning som skyddas enligt tryckfrihetsförordningen. Detta var därför inte ett hinder för att
förbjuda marknadsföringen. Domstolen menade
även att marknadsföringen utnyttjat kvinnan på
ett sätt som förringade hennes mänskliga värdighet, vilket ansågs vara könsdiskriminerande, och
detta var förbjudet enligt ICC:s regler. Däremot
ansåg domstolen att MFL:s regler inte utan vidare
kunde anses ha samma räckvidd som ICC:s regler,
och hänvisade till departementschefens uttalande
om att utnyttjandet av en persons namn och bild i
marknadsföring inte kunde angripas med hjälp av
MFL om den enbart var ett klandervärt angrepp på
personens integritet. Marknadsdomstolen menade
att det i detta fallet handlar enbart om att skydda
kvinnans integritet, inte i egenskap av konsument
eller näringsidkare, och lämnade därför talan utan
bifall.
Tre ledamöter hade avvikande meningar och menade att användandet av kvinnor som blickfång
kunde likställas med marknadsföring som gav
intrycket av att vara information från samhällsorgan (och sådan marknadsföring är otillbörlig!). På
grund av det ”oacceptabla” sätt marknadsföringen
uppmärksammar säljbudskapet skulle den både
anses otillbörlig gentemot konsumenter och näringsidkare.
Rättsläget kan verka rätt självklart – MD 1976:8 innebär att MFL inte kan tillämpas på annat än skydd
för konsumenter eller näringsidkare. Det finns
dock ännu ett intressant rättsfall, från 20 år senare, MD 1996:7. I fallet fälldes marknadsföring där en
bild av en svart sko trampade på ett ansikte som
hade ett plågat uttryck. Marknadsföringen riktade
sig mot barn och ungdomar. Domstolen pekade
på att ICC:s regler säger att marknadsföring inte får
”innehålla något som kan befaras leda till eller uppmuntra till våldshandlingar” och att ”[marknadsföring] till barn får inte framstå som överseende med
bruk av våld”. Domstolen menade att ICC:s regler

var en normkälla som skulle beaktas särskilt när
man fastställde vad som var god affärssed, och att
marknadsföringen i detta fall kunde anses ha uppmanat till våld och bidragit till en uppfattning att
våld fick förekomma, varför den förbjöds.
Det kan väl knappast röra sig om barn i egenskap
av konsumenter på så sätt som krävs enligt MD
1976:8 i det yngre rättsfallet? Det senare rättsfallet
verkar öppna upp för mer ideella förhållanden, inte
enbart ekonomiska, och kan kanske (om man vågar sträcka rättsfallet kanske obekvämt långt) öppna upp för ett förbud mot könsdiskriminerande
marknadsföring. Rättsläget är förmodligen alltjämt
oklart.
Vi kanske kan, men bör vi?*
Avslutningsvis kan man fråga sig om man verkligen bör förbjuda sådan marknadsföring – åtminstone om man bör göra det genom att domstolarna sträcker ut lagtexten på så sätt som förespråkas
ovan. När RO tog kontakt med Bahnhof för att etablera ett djupare samarbete med dem efter att de
blev fällda av RON var Bahnhofs svar mycket kritiskt. Deras kommunikationschef menade att stiftelsen tappat verklighetsförankring hos de yngre
generationer och snarast agerade som en stiftelse för puritaner. Kommunikationschefen menade
även att organisationen saknade en modern och
jämställd syn på kön, samt att deras moraliserande sedlighetslära gick ut på att ”kvinnor är ständiga
objekt och ständiga offer utan möjlighet till förändring”. RO har inte kommenterat uttalandet.
Å ena sidan kan man, oavsett om man håller med
kommunikationschefen i dennes kritik, finna en intressant ståndpunkt dennes argumentation. Kan vi
verkligen förvänta oss att lagstiftare och domstolar
förstår sig på de yngre generationerna? Det räcker med att se till sina egna äldre släktingar när en
yngre släkting försöker förklara konceptet av en
meme (”Va? Är det bara samma bild, fast med olika
texter? Jag förstår inte?”). Självreglering, och konsumenternas kritik mot företag som inte sköter sig,
får kanske duga.
Å andra sidan har självregleringen och kritiken från
konsumenter uppenbarligen inte räckt – det visar
RO:s övriga praxis. Om en förändring inte har skett
hittills, kan vi verkligen förvänta oss att den kommer att komma inom kort? Sex kommer alltid att
fungera som ett säljande medel. Det är oklart om
det alltid kommer att användas som det.
För den som är intresserad av att läsa mer om ämnet rekommenderar jag starkt ”Könsdiskriminerande reklam” av Cecilia Beck-Friis, som finns i tryckt
format på Juridiska biblioteket här i Uppsala.
*Den uppmärksamme noterar här en pa-

rafrasering av Dr. Ian Malcolms närmast
ikoniska citat från Jurassic park, ”Your scientists were so preoccupied with whether
or not they could, they didn’t stop to think
if they should”.

Erik Berglund,
Layoutansvarig
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Hur noggrann måste en köpare vara?
Undersökningspliktens vara och icke vara
Det finns ingen allmänt hållen huvudregel för vad undersökningsplikten ska omfatta i vare sig lagtext eller rättspraxis. Avgränsningen är istället flytande och avhängig dels det objektiva tolkningsunderlaget och dels de individuella omständigheterna vid det specifika köpet. Till detta kommer huvudsakligen två rättsfall lyftas fram: NJA 1980 s 555 och NJA
2016 s 237. Det förstnämnda fallet avsåg omfattande rötskador i de bärande golvbjälkarna som endast kunde upptäckas
från ett kryputrymme under fastigheten (fast egendom). Det senare fallet rörde när en avvikelse från den avtalade arean i
en bostadsrätt (lös egendom) borde ha upptäckts. I båda rättsfallen resonerade HD angående frågan, när en undersökning
hade kunnat företas, givet de individuella omständigheterna i respektive fall samt därtill hörande lagstiftning.
I NJA 1980 s 555 – även känt som kryputrymmesfallet – var den huvudsakliga frågan, om köparen borde
upptäckt rötskadorna i golvbjälklaget i en vid tillfället
30 år gammal sommarstuga och om undersökningsplikten – och tillika felansvaret – kunde reduceras.
Köparen hävdade, att säljaren, genom en friskrivningsklausul, åtagit sig att svara för fel utöver ”normal
förslitning”. HD ansåg, att klausulen inte gav uttryck
för den tolkning köparen gjort; formuleringen var
snarare ett uttryck för säljarens upplysning. Den naturliga tolkningen av klausulen var således att säljaren
inte kunde anses ha känt till andra fel som inte var
att hänföra till den normala förslitningen. – Intressant
nyansering va? Den 30 år gammal fastighet blev utgångspunkten för avgörandet av vad som fick ligga i
begreppet normal förslitning och vad en normalt bevandrad och noggrann köpare skulle kunna upptäcka
utifrån de speciella omständigheterna.

skorstenen ”höll på att rasa samman”. Enligt HD kunde köparen därför inte med fog åberopa en reducerad
undersökningsplikt då denne borde ha misstänkt att
fastigheten var behäftad med andra, allvarliga, fel. Resonemangen motiveras av motiven till ”nya” JB, där
det anges att fastigheten säljs sådan den är; i befintligt
skick. Köparen hade således en oavkortad undersökningsplikt.

I 4:19 st 1 men 1 led 1 JB används orden ”vad som
följer av avtalet”. Detta bör kunna omsättas till fall där
säljaren lämnar en enuntiation, dvs. en utfästelse om
fastigheten utan ett tydligt ansvar för uppgiften eller
egenskapen. Dock skulle det, för att köparen skulle
ha framgång med sin talan, också visas att klausulen i
fråga inverkat på köparens inställning på ett bestämmande sätt.
Det var ostridigt mellan parterna att rötskadorna
fanns före köpet och att dessa endast kunde uppdagas
vid en besiktning av ett kryputrymme under fastigheten. Att luckan vid ett tillfälle varit igenspikat bemöttes
av underinstanserna men inte av HD. Men varför då!?
Det vore konstigt om en sådan omständighet ansågs
oövervinnlig för en köpare. Finns det en synbar lucka,
ja då ska man öppna upp och kolla (omständigheten
kan jämföras med NJA 1984 s 3 där en lucka till ett
vindsutrymme hade slutits igen och kunde inte ses!).
En annan omständighet, som inte reducerade köparens undersökningsplikt, var att denne vid ett tillfälle
före köpet pekat ut en allvarlig brist i fastigheten; att

En invändning mot domen skulle kunna vara, att HD
ställer alltför för stora krav på vad köparen borde upptäcka. Samtidigt skulle det, om man inte ställde dessa
krav bli – på klassisk Hellnerianskt – obilligt för säljaren att ansvara för köparens okunnighet eller bristande noggrannhet. Det är därför, enligt min mening,
och i harmoni med lagstiftarens vilja, naturligt att en
långtgående undersökningsplikt gäller. Men missför-

stå mig rätt. Kritiken riktas mot lagstiftaren, inte HD.
Till skillnad från (generell) undersökningsplikt vid
fastighetsköp föreligger ingen motsvarighet vid köp
av en bostadsrätt. Vid köp av lös egendom läggs större
vikt vid vad som anses avtalat parterna emellan och
eventuellt handelsbruk, givet lagens dispositiva karaktär, så enligt 3 § KöpL.

Även om bostadsrätter är lös egendom – endast den
exklusiva nyttjanderätten till ytan överlåts – används
i praktiken samma termer som vid köp eller annan
nyttjanderätt av en fastighet. Rättsliga fel, rådighetsfel, faktiska fel och dolda fel; samtliga var intagna i
en klausul avseende bostadsrättens skick. Säljaren
friskrev sig från påföljdsansvar för samtliga fel. Trots
denna allmänna friskrivning ansågs HD att ett fel föI NJA 2016 s 237 var den övergripande frågan, huru- relåg enligt 17 § 1 st KöpL; en tillräckligt preciserad
vida en bostadsrätts area var mindre än vad som hade uppgift (annonsen och objektbeskrivningen) ansågs
avtalats mellan två näringsidkare. Köparen hade en konsumera allmänt hållna friskrivningar.
tid efter förvärvet låtit utföra en kontrollmätning av
bostadsrättens area där den fastställdes till 1 195 m2. Det intressanta med HD:s bedömning var den tydliga
Areauppgifterna härstammade från dels en objektbe- nyansering av olika rättsfrågor som framkom. Att reskrivning, dels en annons. I objektbeskrivningen an- klamationen ansågs ha gjorts för sent enligt 32 § 1 st
gavs att boarean var ”ca 1 297 m2” till skillnad från KöpL var en annan fråga. Köparen hade rätt i sak; att
annonsen, där arean preciserades till 1 297 m2. HD fel fanns vid köpet trots en friskrivningsklausul och
tog hänsyn till dessa omständigheter som preciserat en begränsad undersökning före köpet. HD gjorde en
avtalsinnehåll. Den faktiska avvikelsen om drygt 100 snävare bedömning i fråga om reklamationen gjorts
m2 ansågs inte vara inom ramen för en ”marginell inom skälig tid med hänsyn till att köparen var en näavvikelse”, varför ett fel ansågs föreligga, 18 § KöpL. ringsidkare som handlade inom sin affärsverksamhet.
HD motiverade resonemanget med hänvisning till Lagstiftaren har gett uttryck för liknande resonemang.
NJA 1983 s 858, där ett fel ansågs föreligga, trots den Detta kan också sägas vara ett uttryck för att god afstränga undersökningsplikten enligt 4:19 JB, då sälja- färssed ska hållas. Om köparen vill försäkra sig rätten
ren i en annons och i en objektbeskrivning angett en att i framtiden kunna belasta säljaren för fel, borde en
tomtarea; detta ansågs vara en garantiutfästelse. Det undersökning göras i god tid. Här kan lärdom och inhär får väl närmast ses som ett uttryck för en allmän spiration, men även direkttillämpning, av den obligaobligationsrättslig princip; felbedömningen får grun- toriska undersökningsplikten inhämtas; parterna kan
das på alla relevanta omständigheter i det givna fallet. avtala om att fastighetsrättsliga köpregler ska gälla
Det är därför naturligt att hänsyn får tas till andra om- parterna emellan med tanke på KöpL:s dispositiva kaständigheter än köpekontraktets ”four corners”. Det- raktär. En sådan lösning förefaller däremot inte vara
ta är i längden avgörande för felbedömningen i såväl särskilt attraktiv för en köpare.
17–19 §§ KöpL som i 4:19 JB.

Avslutningsvis kan det konstateras att en köpare svårligen kan övervinna en preciserad friskrivning. Sensmoralen HD lämnar oss med är att en säljare inte kan
exkulpera sitt ansvar för tillräckligt tydliga och preciserade uppgifter – i likhet med en garanti – med mindre densamme uppgiften efterföljs av en minst lika
tydlig och precis friskrivning. Motsägelser är alltså
ledordet – och frikortet.
Vad säger detta oss egentligen? Som jag inledningsvis
nämnde, så finns det ingen allmänt hållen huvudregel
för hur omfattande en undersökning ska vara. Det är
varken möjligt eller värdefullt att ens i generella ordalag uttrycka hur omfattande en undersökning ska
vara. En sådan lista med vissa ”check points” kan leda
resultat som ter sig godtyckliga, samtidigt som rättstillämparen inte bör inta en roll som semilagstiftare.

leringen lagstiftaren valt. Rättsfallet blir följaktligen
intressant när frågan om undersökningsplikt diskuteras i olika sammanhang.
Prejudikatvärdet av NJA 2016 s 237 är, att HD förtydligar rättsläget avseende friskrivningsklausuler i förhållande till köparens undersökning av en bostadsrätt. En praktisk slutsats av rättsfallet är att säljaren
får ansvar för uppgifter – utöver garantier och andra
enuntiationer – så länge de är tillräckligt tydliga och
preciserade till sitt innehåll. Säljaren bär således en
stor risk när denne, som i fallet för handen, väljer att
formulera en friskrivning i generella ordalag utan att
beakta vilka omständigheter som föregått.
Frågan är om inte HD gör en alltför bred tolkning av
vad som får anses avtalat mellan parterna? Givet den
oändliga möjligheten att göra olika omständigheter

Enligt grundprincipen är det istället en objektiv bedömning av undersökningsplikten som ska företas.
Andra individuella omständigheter är avgörande för
hur långt undersökningsplikten ska sträcka sig i det
enskilda fallet. Att omständigheter vägs in i resonemanget, såsom slarvig undersökning eller omständigheter som annars inger en viss befogad uppfattning,
nyanserar grundprincipen och ger vägledning för en
rimlig bedömning.

relevanta, men det talar mot tanken att kommersiella
parter – vare sig det handlar om köp av bostadsrätt
eller fastighet – förväntas ha betydande sakkunskaper
jämfört med en privatperson. Borde inte en kommersiell köpare, som förväntas kunna mer, också ha ett
större ansvar för sin del av avtalet? En sådan tanke,
att köparen får ”stå sitt kast” förefaller emellertid vara
okänslig utifrån lojalitetsplikten; även om en uppgift
inte finns uttrycklig i kontraktet hamnar den trots allt
– med all rimlighet – inom avtalets ramar.

Ett resultat av kryputrymmesfallet (NJA 1980 s 555)
är, att en enskild fastighetsköpare förväntas ta sig genom alla tillgängliga utrymmet som är synliga eller
annars inger olika felsymtom. Det kan noteras att
HD tillämpade en mycket vidsträckt bedömning av
undersökningsplikten i 4:19 JB. HD bereds ett stort
utrymme för detta med anledning av den vaga formu-
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De 6 bästa spellistorna för att
göra pluggandet roligare
Lyssnar du på musik när du pluggar? Kanske blir det Mozart till PM skrivandet, ljudet
av vinden som blåser i djungel till läsandet
eller lite the Killers i takt till plinkande tangenter. I skrivandets stund lyssnar på musik.
Spellistan “Chill Hits” på Spotify för att vara
mer specifik, tack för att du frågor. Om jag
lyssnar på musik medan jag pluggar beror
helt på vad jag gör, vilket humör jag är på
och hur stort behovet är av att koppla bort
min bibliotekgrannes snörvlande. Ibland
kan inte min hjärna koppla bort musiken
i mina öron och ibland funkar det som en
perfekt koncentrations- och motivations-

boost. Jag var skeptiskt till att lyssnandet på musik skulle vara positivt jämfört
med tystnad men en snabb googling gav
snabbt ett vettigt svar - det beror helt på
vem du är. För vissa blir inlärningen och effektiviteten bättre med musik och för vissa
raka motsatsen. Det enda man kan göra är
att testa själv och se vad som funkar; Vilket
är huvudregeln när det kommer till alla sorters pluggtips. Hämta närmaste hörlurar,
öppna valfri kurslitteratur och njut av mina
bästa plugg Spotify-spellistor. Passande till
alla härliga (plugg-) ögonblick i livet!

Chill Hits

Acoustic Concentration

Sköna låtar när motivationen börjar svikta
och den där 5 minuters pausen slutade med
en halvtimmes scrollande på instagram.
Spellistan som får en att tro att man är på en
sandstrand i stället för i en trång läsesal på
JB.

Det är som det låter - akustisk koncentration
perfekt för att effektivisera skrivandet. Optimala låtarna för att inbilla sig om att man
kan spela gitarr.

Have A Great Day

Deep Focus

För er som kan låta bli att sjunga med till
dessa tidlösa hits. När man är hungrig och
trött men behöver den där sista kicken för att
orka med att göra färdigt det sista.

“Keep calm and focus with atmospheric music” - kunde inte beskrivit det bättre själv.
Stäng av omgivningen med lugnande bakgrundsljud.

Brain Food

Focus Now

Mata din hjärna med elektroniska och överraskande läten för en lekfull pluggstund.

Om ni tror på Mozart-effekten (att man blir
smartare av att lyssna på Mozart) och vill höra
the Greatest Hits från den klassiska musiken!

Om inte dessa spellistor funkar eller du kanske inte
ens använder Spotify är min största rekommendation ändå något pengar inte kan köpa - tystnad.

Frida Falck
Bitr. chefredaktör
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Utlysning av poster
Vill du engagera dig? Sök till Juridiska föreningen!
Något av dessa ämbeten kanske passar dig?
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